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Abstract 
 
Studien behandlar kvinnoskildringen i Moa Martinsons romaner Kvinnor och äppelträd 
(1933) och Sallys söner (1934) samt kvinnoskildringen i Susanna Alakoskis roman 
Svinalängorna (2006). Syftet är att studera de likheter och skillnader jag tycker mig sett, i 
dessa romaners kvinnoskildring, samt hur de fiktiva kvinnornas situation och utveckling 
gestaltas. Det jag även studerar, är hur den samhälleliga kontexten beträffande de områden jag 
valt, ser ut under den tidsperiod romanerna skildrar. För att strukturera kvinnoskildringen har 
jag också valt att dela upp denna i olika delar, i min analysdel. En framträdande del i min 
analys är onekligen ”Fattigdom och Beroende” då detta med den problematik fattigdom ofta 
medför, också visat sig vara framträdande i dessa romaner. Den så kallade ”fattigskammen” 
som i min uppsats diskuteras, förekommer också i både Martinsons romaner och 
Svinalängorna.  
 Resultatet är slutligen att jag faktiskt genomgående funnit fler likheter än skillnader 
beträffande de områden jag studerat, angående kvinnoskildringen i dessa romaner. Trots att 
samhällets utveckling gått framåt beträffande den tid romanerna skildrar, från Martinsons 
romaner till Svinalängorna skildring, så kämpar kvinnorna ofta med en liknande problematik. 
Även om möjligheterna förstås har ökat.  
 
Nyckelord: Svinalängorna, Susanna Alakoski, Kvinnor och äppelträd, Sallys söner, Moa 
Martinson  
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Inledning 
 
Detta skriver Susanna Alakoski i en presentation av sin bok Svinalängorna, i samband med 
sin debut: ”Jag har inget att skryta med det mesta jag gjort har jag halkat in på. Men jag har 
gjort en mycket lång klassresa. Och är det något som påverkat mig så är det den”1  
Vidare så gör Alakoski detta konstaterande: ”Jag känner igen mig i den fattigdom som Moa 
Martinson beskriver i sina böcker, fast jag är född 1962” 2  
Då jag läst Alakoskis debutroman så har jag också funnit många likheter och 
beröringspunkter med sådant som faktiskt för tankarna till Moa Martinsons författarskap. 
Ett författarskap som jag också tycker är mycket intressant, då Moa Martinsson bland annat 
beskrev den verklighet hon upplevt och fått berättat för sig av äldre människor, om hur livet 
kunde gestalta sig för människor i samhällets lägre skikt. En verklighet som ofta har glömts 
bort i historien. Moa Martinsons författarskap förtjänar också att lyftas fram för att hon som 
kvinna ensam trädde fram bland de övriga manliga och dessutom oftast yngre proletära 
författarna under trettiotalet, däribland under denna tid, hennes make Harry  
Martinson. 
     Ebba Witt-Brattström har skrivit om Moa Martinsons författarskap, främst med sin 
avhandling Moa Martinson − skrift och drift i trettiotalet (1988). Witt- Brattström skriver i 
inledningen av sin avhandling att den har ett dubbelt syfte, dels att ge en bild av Moa 
Martinsons författarskap under trettiotalet, dels hennes väg dit via tjugotalets journalistik. 
Witt-Brattstöm skriver att hennes andra syfte är att visa på sambandet mellan Moa 
Martinson och de övriga 30-tals författarna, men också att visa på skillnaderna som kom att 
resultera i en feministisk belysning av modernism och primitivism. Witt-Brattström skriver 
också att hon velat göra upp med den gängse bilden av Moa Martinsons författarskap, där 
Moa Martinson bl.a. beskrivits som: ” eländets glada epiker”, och ”trettiotalsnaturalismens 
bjärta färgklick, statarskolans  romantiker” 3  
Witt-Brattström skriver att hon avser att behandla Moa Martinson som en kvinnlig 
modernist för att på så vis försöka ge en sannare bild av hennes: ”litterära position och 
kvalité ” 4 
     Alakoski fick trots sina blygsamma ord i samband med sin debut bok Svinalängorna 
Augustpriset samma år för sin roman. Svinalängorna fick också ett helt annat och generellt 
sett, positivare mottagande än Martinsons debutroman Kvinnor och äppelträd fick då den 
först utgavs 1933, även om det överlag faktiskt konstaterades att det här rörde sig om en 
genuin berättarbegåvning samt en intressant debut, vilket Witt-Brattström hävdar i sin 
avhandling om Moa Martinssons författarskap. Jag tänker jämföra Alakoskis debutroman 
Svinalängorna, med Moa Martinsons debutroman Kvinnor och äppelträd och 
fortsättningen på historien, Sallys söner (1934).  
     Båda dessa författare anses också av många falla under benämningen arbetarförfattare; 
även om diskussionen kring vem eller vilka som egentligen bör, eller kan kallas för 
arbetarförfattare, visar sig vara ett mycket mer skiftande och ett mer komplext problem än 
man först kanske tänker sig. Det förstår man om man exempelvis läser Magnus Nilsons bok 
Arbetarlitteratur (2006). Två av de frågeställningar han gör är ” Handlar det om litteratur 
med ett visst innehåll? Eller är det litteratur som skrivits av författare som kommer ur 
arbetarklassen?5 ”Begreppet angående vad som bör räknas som arbetarlitteratur tänker jag 

                                                 
1 Susanna Alakoski, ”Debut, 2006”, bokus.com. Hämtad: 2009-09-12.  
2 Ibid. 
3 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: skrift och drift i tretiotalet . Stockholm 1988, s 10 citat ur Fem 
decennier av nittonhundra talet 1966:576-583. 
4 Ibid, s.10 
5 Magnus, Nilsson, Arbetarlitteratur, Stockholm, 2006, s. 9. 
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dock inte försöka utreda eller föra någon diskussion om i den här uppsatsen; jag nöjer mig 
med att konstatera att båda dessa författare Alakoski och Moa Martinson, i dessa nämnda 
romaner, faktiskt skildrar människor som befinner sig någon stans i samhällets nedersta 
skikt.  
 
Syfte 
 
Främst studerar jag hur kvinnornas situation och utveckling gestaltas. Då jag har läst 
Martinsons romaner Kvinnor och äppelträd samt Sallys söner, så har jag funnit att i dessa 
båda romaner så problematiseras fattiga kvinnors livsvillkor beträffande arbete och även 
sådant som deras inställning till moderskap och sexualitet, men också brist på eget 
utrymme. Förutom den alltid närvarande och ofta påträngande fattigdom som också ofta 
verkar vara upphov till många problem, eller åtminstone något som starkt påverkar 
kvinnornas liv i de här romanerna. I Svinalängorna så har jag funnit en liknande 
problematik. Detta lyfter jag fram och diskuterar beträffande de likheter och skillnader jag 
finner mest relevanta för min studie. Det faktum att jag valt just den här infallsvinkeln för 
min studie, beror på att jag tycker det är mycket intressant att studera två kvinnliga 
författare, från olika tidsepoker, båda med ett feministiskt perspektiv och där båda tar 
ställning för de obemedlade i samhället.  
     Dessa tre av mig utvalda romaner behandlar en tidsperiod från någonstans runt 1850-
talet i Kvinnor och äppelträds inledning, men med romanens egentliga början i tidigt 1900-
tal, och strax befinner sig handlingen under tiden för första världskriget. I Sallys söner 
fortsätter handlingen, som då verkar ha kommit ytterligare ungefär femton år framåt i tiden. 
I Svinalängorna sträcker sig handlingen, med en början någon gång i mitten av sextiotalet 
och till mitten av 1970- talet. De här romanernas handling sträcker sig över en tidsperiod på 
lite över hundra år i vår historia, om man räknar med den inledande historien i Kvinnor och 
äppelträd med de bastubadande väninnorna Fredrika och mor Sofi. Mor Sofi är 
femtonbarnsmodern och dessutom är hon de kvinnliga huvudkaraktärerna Sally och Ellens 
gemensamma länk, då de är barn i tredje och fjärde led till henne. Inledningen ger också en 
slags kontinuitetskänsla till den fortsatta och egentliga handlingen i dessa båda romaner, 
tycker jag. Det är på så vis också intressant att jämföra dessa fiktiva kvinnors liv och 
utveckling. 
      I min studie koncentrerar jag mig på de två huvudkaraktärerna Ellen och Sally i 
Kvinnor och äppelträd samt Sallys söner och i motsvarande grad huvudkaraktären flickan 
Lenas mor, Aili och hennes väninna Helmi i Svinalängorna. Jag lägger också en del fokus 
på huvudkaraktären Lena i Svinalängorna, då bokens handling faktiskt också återges 
genom hennes upplevelser, därigenom kommer även hennes far i visst fokus, då han också 
är ofta förekommande i den här romanen. I Sallys söner kommer jag också att fokusera på 
Sallys mor, i min studie, samt så fokuserar jag till en del på Sallys barn och även en del 
övriga personer i romanerna, kommer i visst fokus. Romanerna Kvinnor och äppelträd och 
Sallys söner berättar en sammanhängande historia, även om dessa romaner förstås kan läsas 
som fristående delar. Mitt syfte också att studera i vilken samhällelig kontext, dessa olika 
fiktiva kvinnors och barns liv verkar utspela sig i. Dessutom att jämföra de likheter och 
skillnader jag finner mellan Moa Martinsons kvinnor och äppelträd samt Sallys söner och 
Alakoskis Svinalängorna .  
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Metod och litteratur  
 
Först beskriver jag min litteraturteori, för att sedan kunna göra dessa jämförelser mellan 
romanerna och dessutom få en inblick i och klargöra handlingen och under vilka 
samhälleliga och historiska omständigheter dessa skildringar utspelar sig, så återberättar jag 
först dessa historier i korthet, men jag lyfter också ut det jag tycker är för handlingen 
belysande delar i citat, sedan kommer min analysdel. I denna fokuserar jag på och lyfter 
fram det som jag funnit mest relevant, för min studie av romanernas handling. Det hela 
analyserar jag med hjälp av att lyfta in delar av den litteratur jag valt, för min studie i den 
här delen: Feminism, av Lena Gemzöe (2008), Med kluven tunga, Yvonne Hirdman (2008), 
Kvinnohistoria, av Yvonne, Hirdman m.fl. (2008), Sex i folkhemmet av Lena Lennerhed 
(2002), Kvinnors arbete av Ann-Sofie Ohlander (2005), Villkorandets politik: fattigdomens 
premisser och samhällets åtgärder - då och nu. Hans Swärd och Marie-Anne Egerö m.fl. 
(2008), Moa Martinson: skrift och drift i trettiotalet, av Ebba Witt-Brattström (1988). Som 
metod har jag då också valt att dela in dessa analyser, angående de här romanernas 
kvinnogestaltning och dessa fiktiva kvinnors livsvillkor och hur det hela gestaltas, inom 
olika områden och tidsperioder: ”Fattigdom och beroende” där lyfter jag fram, sådant som 
samhällets syn på och eventuella åtgärder beträffande fattiga människor, under de 
tidsperioder romanernas handling utspelar sig. Dessutom problematiken med fattiga 
kvinnors ofta dubbla beroende av först mannen, sedan samhället. Även kommer jag att till 
en del belysa kvinnors arbete också under det här området, då dessa områden tenderar att 
gå in i varandra. ”Kvinnlig vänskap och eget utrymme”, där jag lyfter fram hur det gestaltas 
och hur det hela förhåller sig till rådande tidsanda och samhälleliga förhållanden, med 
avseende på eget utrymme, analyserar jag de ställen i romanerna där jag funnit att brist på, 
eget utrymme problematiseras. ”kvinnor och arbete” där analyseras både sådant som 
kvinnors lönearbete och det obetalda kvinnoarbetet, beträffande romanernas kvinnor och de 
samhälleliga förhållanden som råder under romanernas handling. ”Moderskap och 
sexualitet”, där räknar jag även in kvinnornas kärleksrelationer, där analyseras hur den 
samhälleliga kontexten såg ut beträffande det här området, under romanernas olika 
tidsperioder.  
     Efter analysdelen kommer en diskussion del, där jag diskuterar analysdelen och även 
lyfter in övrig utvald litteratur, vilken baserad på utvalda delar ur dessa böcker: Susanna 
Alakoskis m.fl. Tala om klass (2006), Kerstin Engmans, Moa Martinson: Ordet och 
kärleken en biografi (1990), Lars Furulands, Ljus över landet och andra 
litteratursociologiska uppsatser, (1991), Viveka Heyman m.fl. Kvinnornas 
Litteraturhistoria, (1981) ,  
 
Litteraturteori  
 
Min litteraturteori kan betecknas som genus och litteratursociologiskt samt historiskt 
inriktad. I boken Kvinnohistoria (2008) skriver Yvonne Hirdman om det faktumet, att ju 
mer kunskap vi fått om kvinnors villkor i historien desto klarare har kvinnors underordning 
också framträtt om än varierad och föränderlig i tiden. Hirdman tar också upp 
frågeställningen, vad detta underordnade är? Hon skriver också:  

 
Genom att förstå att män och kvinnor och deras förhållande till varandra spelar en så viktig roll också för     
sådant som inte verkar handla om kön, får vi ett sätt att studera historien utan att ideligen falla offer ” de 
bestämda händelsernas tyranni” och bedöma kvinnornas handlande eller icke- handlande i förhållande till 
dem.6 

                                                 
6 Yvonne, Hirdman,”Vad är kvinnohistoria?” i Kvinnohistoria. Hirdman, m.fl. Stockholm, 2008. s.17. 
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Då kan vi också beskriva historien utan att alltid utgå från män, beträffande vad som är 
normalt, menar Hirdman. Det hon tar upp är både viktigt och relevant för att kunna se både 
kvinnors och mäns historia i ett nytt perspektiv, tycker jag. Hirdman skriver också att ”vi” 
som har det perspektivet alltmer börjar tala om ”genushistoria” i stället för Kvinnohistoria 
och att anledningen är att få med både kvinnor och män. 7 Jag tror också att det kan vara en 
bra utgångspunkt då blir alla inkluderade, historien skapas ju faktiskt av bägge könen. 
Boken tar upp bl.a. sådant som kvinnors villkor beträffande arbete ägande och äktenskap, 
kvinnors rösträtt m.m. utifrån det genusperspektiv jag beskrivit. 
 Dessutom behandlas området kvinnors villkor i den framväxande välfärdstaten. Därför 
använder jag den i min analys och dess olika delar.    
     En annan bok jag också använder mig av i min analys och också har som stöd för min 
litteraturteori är Yvonne Hirdmans, Med kluven tunga (2001). Hirdman använder ordet 
genus, som är beskriver hon ” latin för kön och släkte, art, slag” 8 Hon använder ordet för 
att markera människors tänkande och handlande beträffande förhållandet att människan kan 
indelas i två kategorier kvinna och man. Hirdman menar att det finns ett urskiljbart mönster 
i samhällets genusordning, som hon beskriver som ett slags ”isärhållande” av de båda 
könen man och kvinna. Det är inte frågan om någon renodlad historia av förtryck, påpekar 
Hirdman. Vi är alla med både kvinnor och män menar Hirdman. Hon skriver också: 
”Jag brukar använda ordet genuskontrakt för att visa på hur genusordningen gestaltar sig i 
tid och rum”9  
Vi är alla involverade i skapandet av dessa mönster och genuskontrakt i varierande grader 
inom olika områden. Det är inte frågan om något renodlat eller entydigt förtryck. Likväl så 
finns den underordning hon också talar om, inte alltid lika tydlig eller urskiljbar, men den 
finns där. Frågan är hur vi ska förhålla oss till det hela? 
Boken tar upp främst arbetarkvinnornas situation, samt hur den samhälleliga och inte minst 
synen inom LO har sett ut beträffande kvinnors arbete under 1900-talet. Boken har också 
en intressant inledning, som beskriver en del av hur det sett ut tidigare i historien 
beträffande kvinnors arbete. Här diskuteras bl.a. sådant som kvinnors övergång från att 
vara hemmafru till förvärvsarbete.  
Den här boken har jag därför också som ett stöd för min studie i analysdelen, inom 
områdena ”kvinnor och arbete”  
     I sin bok Feminism, (2008) skriver Lena Gemzöe om att genussystemet introducerades 
av  just historikern Yvonne Hirdman på 1980-talet: ”Hirdman ( 1988)  menar att 
genussystemet kan beskrivas med hjälp av två principer: isärhållningens princip och det 
hon kallar den manliga normens primat. De båda könen hålls isär genom skilda 
aktivitetssfärer och genom att de tillskrivs skilda egenskaper.” 10 
Det hela är hierarkiskt ordnat, med det manliga könet överordnat, skriver Gemzöe. Hon tar 
också upp det att Hirdmans genussystem också kritiserats, bl.a. för att den bygger in en 
hierarki mellan könen i själva begreppet och att det vore bättre med ett neutralt begrepp. 
Dessutom har kritiken hävdat att den här teorin beskriver genusordningen som statisk och 
entydig. Gemzöe skriver att Hirdman besvarat den här kritiken, med att hon endast haft 
som avsikt att peka på de mönster som framstått i den feministiska empirin som samlats in, 
och att hon inte presenterat någon färdig teori. 11 Det tycker jag är ett begripligt svar, på en 
i mitt tycke, lite missriktad kritik. Då jag inte tror att man genom att studera och urskilja 
strukturer av ojämlikheter i det som kallas genussystem, istället bygger in dessa hierarkier i 

                                                 
7 Hirdman., 2008, s.18. 
8 Yvonne Hirdman, Med Kluven Tunga. Stockholm, 2001, s.8.  
9 Ibid. , s.10. 
10 Lena Gemzöe, Feminism. Stockholm, 2008, s. 93. 
11 Ibid. ,s.94. 
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samhället. Dessa går endast att urskilja för att de finns där och vi kan endast förändra något 
som medvetandegörs. Gemzöe för i sin bok en mycket intressant diskussion och sätter 
fokus på de mycket komplexa frågeställningar och problem som inryms inom feminismen, 
speciellt i sin slutdiskussion ” Feministisk utopi och vägen till lycka”. Där skriver hon om 
att det sedan 1980-talet inom feminismen funnits en betoning på skillnader mellan kvinnor. 
Där finns också ett starkt motstånd mot en förenkling av verkligheten, som ett alltför 
ensidigt kategoriserande medför menar Gemzöe. Hon skriver vidare om att de postmoderna 
strömningarna har fört med sig: ” [---] att feminismen i sin teori förstå det specifika i 
kvinnors villkor beroende på etnicitet, nationell tillhörighet, klass, generation, sexuell 
identitet.”12 Gemzöe menar att en fråga ändå är obesvarad, både beträffande det politiska 
och mer teoretiska planet. Nämligen hur dessa skillnader ska kunna inrymmas inom 
feminismen som också samtidigt önskar vara ett slags kollektiv kraft, gentemot sådant som 
det patriarkala förtrycket och dess kunskapstraditioner. Hon skriver också att enligt hennes 
mening, så är några av dessa postmoderna varianters betoning på skillnad, inte möjliga att 
förena inom ett feministiskt kollektiv som en politisk bärande kraft: 

 
Självklart har ett av målen för feminismens projekt alltid varit att åstadkomma personlig, individuell 
frigörelse. Men denna frigörelse kan inte utgå enbart från individen. Den riskerar då att endast bli möjlig 
för ekonomiskt och kulturellt privilegierade människor - för en storstadselit som kan befria sig från 
konventionella könsroller eller konventionella idéer om sexualitet, utan att bekymra sig om det förtryck 
som kvinnor i andra samhällsgrupper utsätts för. 13 
 

Gemzöe menar att man inom feminismen ofta har fokuserat på det faktum, att kvinnor har 
skilda identiteter och därför inte heller kan falla under samma definition. Därför är det så 
att de identiteter som feminismen har ansett vara viktiga att förstå, för att på så vis kunna 
förstå att kvinnors villkor är knutna till andra sorters skillnader och ojämnlikheter än enbart 
den mellan kvinnor och män.Dessa är hierarkiskt ordnade, beträffande sådant som: 
sexualitet, klass, etnicitet. Gemzöe menar att det vore bättre att fokusera på de hierarkier 
som skapar dessa skillnader i stället för att framhäva skillnaderna mellan kvinnor.14 
Dessa ord, tycker jag sätter fokus på det problem inom feminismen, som består i det faktum 
att det blir svårt att hävda jämställdhet just mellan kvinnor och män, då det samtidigt råder 
ojämnlika förhållanden inom så många övriga områden mellan människor.  
Ett av problemen inom feminismen verkar vara att kunna kombinera individuell frihet och 
utveckling med arbetet för en kollektiv förändring. Gemzöe, skriver också om detta att vi i  
västvärlden ingår i ett ”mäktigt kulturellt system” där både kvinnor och män uppmuntras att 
sätta de individuella målen före de mer kollektiva strävandena, också beträffande sådant 
som jämställdhetsarbete och feminism. 15  
      I boken Kvinnors arbete av Ann-Sofie Ohlander (2005) så tar hon upp sådant som 
kvinnors arbete, men också sådant som äktenskap och utbildning. I bokens inledning så 
börjar Ohlander med att citera Eli Heckscher. Hon skriver att denne svenska historiens 
ekonomiska förfader tidigt förstod kvinnornas situation beträffande arbetet. 
Heckscher skrev bl.a. om den groteska vanföreställningen att kvinnor förr i tiden skulle levt 
ett slags skyddat liv befriade från både möda och lidanden. Ohlander skriver att det har 
också senare tiders utveckling visat, att kvinnorna ständigt arbetat i jordbruk eller annat 
produktionsarbete.16 Boken jag har som stöd för min studie främst beträffande min 
analysdel ”Kvinnor och arbete”.  

                                                 
12 Gemzöe,  2008. s. 170. 
13 Ibid. ,2008.s.170. 
14 Ibid.,2008, s.170. 
15 Ibid., 2008. 171. 
16 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnors arbete. Stockholm, . 2005 s.5. 
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 En bok som också tar upp bl.a. kvinnors villkor, är Lena Lennerheds Sex i folkhemmet 
(2002). I boken så beskrivs hur Riksförbundet för sexuell upplysning, har bildats och 
utvecklas. Boken beskriver också både de lagar och strömningar i tiden och den politik, 
som har haft betydelse för bl.a. kvinnors möjligheter att bestämma över sina kroppar och 
sexualitet. Här beskrivs kvinnors villkor beträffande sådant som: graviditet och 
barnafödande, sex, preventivmedel m.m. Det hela beskrivs från tidsperioden 
nittonhundratjugo till trettiotalet och fram till sjuttiotalet. Dessutom med tillbaka blickar till 
1800-talet. RFSU är en svensk sexualreformrörelse och liknande rörelser hade uppstått 
både i Europa och USA redan i slutet på 1800-talet, skriver Lennerhed. Hon skriver också 
om att Elsie Ottesen-Jensen var en av grundarna till det här förbundet och dessutom var 
hon den som inledningsvis ledde det hela från 1933 fram till 1959.17 
Elsie Ottesen-Jensen hade redan inlett sin sexualpolitiska bana då hon på 1920-talet skrev 
över trehundra artiklar i den svenska syndikalistiska pressen. Det var också under denna tid 
som Ottesen-Jensen blev känd som sexualpolitikern Ottar. 18 
Lennerhed beskriver också att Ottesen-Jensen, först var allmänreporter på Arbetaren, men 
att hon sedan fick en egen sida ” Kvinnan och Hemmet” där hennes uppgift var att skriva 
för de syndikalistiska kvinnorna. För att upplysa dem om deras roll, beträffande den 
politiska kampen. Lennerhed har också citerat en av dessa artiklar och skriver också om 
denna artikel, att då man läser dessa Ottesen-Jensens rader idag så är det lätt att reagera mot 
hennes ”fostrande och förnumstiga tonfall” 19 Lennerhed skriver också att för Ottesen-
Jensen, så var det en självklarhet att män och kvinnor också hade olika uppgifter 
beträffande både samhälle och politik: 

 
Mycket ilsken blev en grovarbetar hustru, fembarnsmamma och LS medlem som beskrev Ottesen-Jensens 
artikel som sentimental och salvelsefull, ”som om kvinnorna voro några idioter och söndagsskolbarn”.  
Om kvinnorna skulle ha en uppfostrande spalt i tidningen, ta då in för männen också, fortsatte signaturen 
H.J., och upplys dem om att man inte uppfostrar barn med en slant eller en örfil. Bakom signaturen dolde 
sig Helga Johansson, längre fram känd som författaren Moa Martinsson.20 

 
Lennerhed skriver att inlägget också var Helga Johanssons debut som skribent; som Moa 
Martinson på den tiden fortfarande hette. Hon skriver också att Ottesen-Jensen 
uppmuntrade Helga Johansson att skriva på Arbetarens sida för kvinnor. 
Boken är också en viktig bok för min studie där jag beträffande kvinnoskildringen också 
studerar vad dessa romantexter säger om kvinnors sexualitet och moderskap, då jag 
använder den här boken i min analysdel ”Moderskap och sexualitet”.  
     En annan mycket viktig bok beträffande min studie och analys är Villkorandets politik 
Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu (2008) av Hans Swärd och 
Marie-Anne Egerö m.fl. Det är en mycket intressant bok som lyfter fram samhällets syn på 
fattigdom och de åtgärder som man vidtagit både förr och i nutid. Det hela lyfts fram ur 
olika synvinklar. Dessutom finns olika lagar och förordningar genom tiderna med som 
diskussionsunderlag, tillsammans med: fallstudier, intervjuer m.m. Det hela är 
sammanfattat i olika kapitel med olika författare, dessa är bl.a. olika auktoriteter inom 
områden som: sociologi, idéhistoria, rättshistoria, historia m.m.  
Hans Swärd beskriver lite av bokens intentioner i inledningen: ” I denna bok, […] vill vi 
belysa hur det var att vara fattig längre tillbaka i historien och vara ställd under 
fattigvårdens husbondevälde. Frågor om hur det är att leva under knappa ekonomiska 
villkor i dagens samhälle och vad det innebär att anlita dagens socialtjänst behandlas också. 
                                                 
17 Lena, Lennerhed, Sex i folkhemmet. Stockholm. 2002. s.31. 
18Ibid., s 41.  
19 Ibid., s.42. 
20 Ibid. s.42. 
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Vi vill beskriva de lagar, fattigvårdssystem och professioner som vuxit fram och vidtagit 
åtgärder.” 21 Vidare skriver Swärd att fattiga genom historien saknat sådant som starka 
intresseorganisationer och därigenom så har de också haft få som talat för deras sak. Det är 
i stället samhällets majoritet som bestämt hur de fattigas situation ska behandlas. Detta har 
då också skett utifrån ekonomiska och moraliska grunder. Därmed har en slags 
särskiljandets praktik utvecklats, för att avgöra vem som ska få hjälp och under vilka 
villkor. Så är det också fortfarande skriver Swärd, i bokens inledning. Han skriver också 
om att i länder som har haft en snabb välfärdsutveckling, så är det lätt att ta för givet att de 
som ändå faller igenom trygghetssystemen och inte kan försörja sig, enbart har sig själva 
att skylla.22 Det förekommer också många intressanta diskussioner i boken, omkring 
fattigdom i vårt land, både förr och i nutid. Dessutom diskuteras välfärdsamhällets 
framväxt. Boken har jag som stöd i min analys angående området ” Fattigdom och 
beroende” i min studie. 
     En bok jag också använder i min analysdel är Ebba Witt-Brattströms, Moa Martinson 
 – skrift och drift i trettiotalet  (1988). Så här beskriver Witt-Brattström sin avhandling: 
 

Avhandlingens kärna är en psykoanalytiskt färgad textanalys, som utnyttjar hela Moa Martinsons litterära 
trettiotal. Det är alltså ingen biografiskt inriktad undersökning. Men jag avvisar inte författarsubjektet, 
utan använder mig av brev och manuskriptutkast när dessa kan kasta ljus över någon sida i det publicerade 
verket.23 

 
Witt-Brattströms avhandling är också mycket betydelsefull för mig, beträffande min studie 
och analysdel, då den behandlar både delar av Kvinnor och äppelträd och Sallys söner. Så 
här skriver Witt-Brattström också angående sin avhandling om Moa Martinsons 
författarskap och dess tillblivelse: 
 

En första förutsättning har varit den godmodigt patriarkala, oredovisat värderande och snäva bild av den 
litterära traditionen, som förmedlas av dess litteraturvetenskapliga institution. Det har varit en mycket 
stimulerande uppgift att utveckla ett metodiskt alternativ till denna historiesyn och därmed förknippade 
läsarten. En andra förutsättning är mitt parallella yrkesliv på bibliotek och i bokhandel, där den ”andra 
litteraturen” , som aldrig kommer in på universitetens litteraturlistor, firar sina oavbrutna triumfer. Som 
feministisk litteraturkritiker kommer jag också ständigt i kontakt med böcker som ”säljer” men som få 
intellektuella läser frivilligt.24 

 
Avhandlingen stöder jag mig på angående min studie av kvinnoskildringen i Kvinnor och 
Äppelträd och Sallys söner. Jag använder mig också av utvalda delar av den här 
avhandlingen i min diskussion.  
     I boken Litteraturvetenskap – en inledning (2002), skriver Johan Svedjedal  i sin artikel 
”Litteratursociologi: ” att en frågeställning inom litteratursociologin är ”Hur skildrar 
litteraturen verkligheten?”25 Det är också så min studie är inriktad, på så vis att jag sätter 
romanernas handling i förhållande till hur de verkliga förhållandena kunde se ut, 
beträffande de områden jag funnit att de här romanerna behandlar, och som jag studerar och 
sätter i relation till verkligheten genom den litteratur jag använder i min analys. 
 I Lars Furulands bok Ljus över landet (1991) skriver Furuland om hur litteratursociologin 
vuxit fram. Han skriver att de flesta litteraturhistoriker och även kritiker har haft en tendens 

                                                 
21 Hans Swärd. ”Förord” i Villkorandets politik: Fattigdomens premisser –  och samhällets åtgärder - då och nu. 
Stockholm, 2008. s.11. 
22 Swärd, 2008, s.14.  
23 Witt-Brattström, 1988, s. 10.  
24 Ibid., 1988, s.12. 
25 Johan, Svedjedal, ”Litteratursociologi” i Litteraturvetenskap  – en inledning 
 Stockholm, 2002, s.83. 
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att betrakta litteraturen avskilt från annat och därmed haft en ganska snäv gränsdragning, 
beträffande studieobjektet. Med tiden så har det ändå kommit uppsatser, teorier och 
program, om kopplingen mellan litteratur och samhälle. Ett exempel var Madame de Staël. 
År 1800- utgav hon ett verk, om litteraturen i förbindelse med de sociala institutionerna. En 
senare och betydelsefull insats gjorde fransmannen Hyppolyte Taine, i slutet av 1800-talet, 
som skrev om litteraturens beroende av: ”[---] race, milieu och moment. ”26 Senare kom 
även den materialistiska litteraturtolkningen, som var marxistiskt inriktad, detta bl.a. genom 
den ryske: ” [---] G.V. Plechanov (1856-1918) och ungraren G. Lukàcs (1885-1971). ” 27  
Furuland ger också exempel på några som han skriver nordiska föregångare, bland andra, 
Henrik Schück som han skriver hade en socialhistorisk kringsyn och som redan vid 
sekelskiftet hade en kultursociologisk inriktning på sin svenska litteraturhistoria.  
Furuland skriver också att bl.a. en av litteratursociologins främsta uppgifter bör vara: 
 ” […] att studera växelverkan mellan samhälle och dikt [---]”28 
      
 Fabula och sujet i kvinnor och äppelträd och Sallys söner  
 
Kvinnor och äppelträd vars sujet har en början och utgångspunkt med två medelålders 
kvinnor som badar bastu tillsammans, femtonbarnsmodern mor Sofi och väninna Fredrika. 
Det hela äger rum någon gång runt mitten av artonhundratalet. Enligt fabulan, så har mor 
Sofi har gift sig med den bonde, som har mest mark i hela socknen. Det har hon gjort för att 
kunna försörja sitt förstfödda oäkta barn. Det man också får veta är att svärmodern som 
visserligen är sjuklig och sängliggandes, men ändå verkar styra gården och sonen med 
järnhand, har sett till att han utackorderat det oäkta barnet till socknen. Dessutom så har 
Sofi och de övriga barnen alltid fått arbeta mer än brukligt, då bonden lider av brock och 
därför inte är arbetsför. Fredrika är barnlös och har också gift sig till gård och pengar, men 
sägs vara tvingad att leva mycket knapert, då hon vägrar gå till sängs med sin man. Mor 
Sofi tar till sist sitt liv, då bägaren till slut rinner över, då folk blivit för elaka i sitt förtal 
över hennes och Fredrikas regelbundna bastubadande.  
     Det inledande stycket är kort, men kommer att fungera som bakgrund och ge en 
genklang i den fortsatta berättelsen och bokens egentliga handling, som har Sally och Ellen 
som huvudkaraktärer. Dessa två kvinnor växer upp utan att träffas men möts i vuxen ålder 
och blir vänner. De har också det gemensamt att de bägge är barn i tredje led till mor Sofi. 
Handlingen är fragmentarisk. Det hela inleds med Sallys minnen av sin uppväxt i stadens 
fattiga utkanter. Hennes fattiga tillvaro belyses i kontrast mot några barn hon träffar och 
leker med. Dessa barn kommer från ”Fattiga familjen”. En familj som inte räknas som 
jämlika ens av de allra fattigaste i den här förstaden. Barnen är snoriga och frusna och 
väldigt begivna på de brödkakor Sally fått av sin farmor. Snart övergår bokens fabula till att 
beskriva en del av Ellens barndom, som hon beskrivs ha tillbringat i stadens gränder, där 
hon växt upp med ständiga flyttningar: ” Ofta flyttas hon från den ena gränden till den 
andra och alltid är gränderna lika, inga träd inga blommor, bara en gård med många råttor. 
Oftast en liten gård där soptunnorna tar upp all platsen.”29 
Sedan förflyttar både fabula och sujet, Ellen till vuxen ålder, där så småningom hennes och 
Sallys öden vävs in i varandra då de som vuxna bor i samma by. Det utspelar sig till en 
                                                 
26 Lars Furuland, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser 
Uppsala, 1991, (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i 
Uppsala; 28) .s.263. se även Bert Olsson och Ingemar Algulin 2005, där de skriver om Tains orsaksbundna och 
positivistiska syn på det kulturella, som beskrivs ur faktorerna, ”rasen” det ärftliga, ” miljön”, det geografiska 
och kulturella, ”momentet” kontexten av historien och nuet,  Litteraturens historia i värden s. 412.  
27Furuland, 1991, s.263. 
28 Ibid,.1991, s.265. 
29 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd. Stockholm, 1973a, s. 48. 
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början under första världskriget, men handlingen är som jag tidigare nämnt fragmentarisk 
och dessutom episodisk. Den gör ofta tillbakablickar och den ger även inblickar i andra mer 
perifera karaktärers liv och tankar.  
För att återgå till huvudkaraktärerna Sally och Ellen så är deras vänskap ett viktigt tema, 
som ett eko av mor Sofi och Fredrika. Här förs också en tuff tillvaro. De båda har män som 
är alltför glada i sprit. Dessutom är de omgivna av människors tyckanden och fördomar och 
de är ganska utelämnade åt sig själva för sin överlevnad. En av romanens positiva krafter, 
är väninnorna Sally och Ellens vänskap. Sally är sammanboende och har flera barn med 
Frans som mestadels befinner sig borta på ett eller annat arbete, ofta av tvivelaktigt slag, 
eller så sitter han inne, faktiskt så förekommer han inte en enda gång i sujeten. Han dör i ett 
fängelse i slutet av romanen, får man indirekt veta. Sallys svärfar, allmänt kallad liter Olle, 
bor också i den ganska fallfärdiga stugan. Första gången då Ellen hälsar på hemma hos 
Sally är han full och oregerlig. Ett av barnen har blivit bitna av hans ilskna hund. Sally slår 
i raseri och förtvivlan hunden och allt verkar vara en enda villervalla. Det hela lugnar dock 
ner sig och de båda höggravida kvinnorna sitter ner och dricker kaffe. Då passar Sallys 
dotter Edith också på att bjuda Ellen den kaka hon fått av sin lärarinna, som hon länge har 
sparat och tidigare försökt bjuda både prästen och fattigordföranden på. Ellen tar dock emot 
den nu torra kakan, som den gåva och offer den faktiskt är, från den fattiga Sallys dotter. 
      En av romanens mer framträdande delar är då Sally i ensamhet föder sitt och Frans 
yngsta barn, samt episoden strax därefter då Ellen kommit för att hjälpa den nyförlösta 
Sally, som skäller ut både fjärdingsman och fattigordföranden, då de kommit till stugan för 
att kräva hyra för stugan som enligt ordföranden tillhör socknen. Dessutom har de tänkt 
läsa lagen för Sally, då hennes man är eftersökt av polisen, samt det faktum att Sally själv 
haft socialistiska möten i stugan. Sally säger att stugan tillhör Videgården. 
 Ellen försvarar också sin väninna och ber dem veta hut, då Sally just fått ligga här ensam 
och föda barn säger hon. De båda männen börjar då känna sig besvärade… ” - Fick hon 
ligga här helt ensam? Säger fjärdingsman. Han ser på Sally och faller i tankar. Vilken 
kvinna, tänker han. Vilken kvinna för en riktig karl. Annars är det doktor och tänger och 
sövmedel, bondhustrurna har blivit pippliga som grevinnor. ”30 
Det hela slutar med att de båda männen får gå med oförättat ärende. Ellen får hem sin man 
Bernard som är rallare och på arbetet så har han skadat sin rygg så svårt, att han sägs aldrig 
kunna arbeta mer. Ellen som är Sallys motsats lugn och sansad tar det hela med ro och 
finner en mening med att pyssla om och försöka få sin man att bli så bra som möjligt. 
Sallys man Frank dör i ett fängelse och Videbonden han som äger Sallys torp har också 
blivit änkling. Videbonden som nu är ensam, efter ett förhållande med sin piga, kallad 
glada flickan, bestämmer sig för att fria till Sally. Glada flickan har han inlett ett 
förhållande med redan då hans barnlösa hustru levde. Nu har hon rymt med en 
gårdfarihandlare och lämnat honom ensam med de tre barn de fått. Han har också länge i 
hemlighet varit förälskad i Sally, men han har aldrig tidigare vågat visa sin förälskelse för 
henne. Romanen slutar med att Sally svarar ja på detta frieri och följer honom till gården. 
 Sallys Söner, romanen är den fristående fortsättningen på Kvinnor och äppelträd, nu har 
Sally gift sig med den välbeställde Videbonden. I inledningen får hennes åldrande mor 
kallad Vävar- Anna i den södra förstaden, ett brev från den dotter hon inte hört av på 
femton år. Hon arbetar på en lumpvind, efter det att hon inte längre orkar stå vid en väv.            
     Handlingen är lika episodisk som i föregående roman. Det läggs också ganska stort 
fokus på Sallys vuxna, eller nästan vuxna söner. En av dessa, sonen Bruno, är för länge 
sedan utflugen och lever på att lyckliggöra rika damer i Paris. Han är tillbaka för att träffa 
sin mor och sitter vid den övergivna stugan på sin barndomstrappa och grubblar. Han 

                                                 
30 Martinson., 1973a., s.160. 
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bestämmer sig för att ge sig av igen och lämnar ett anklagande brev, där han frågar varför 
hon som förmanat honom för vad han hållit på med, nu själv tycktes ha gift sig för gård och 
pengar. Sally som själv redan börjat grubbla över sitt gifte, tar illa vid sig och gråter. Hon 
blir också allt mer lynnig. Hennes man Videbonden gör ändå allt för att vara henne till lags, 
sedan han fått reda på av gårdens gamla piga att Sally nu väntar hans barn. En av Sallys 
övriga söner Gunnar, har gjort den förståndshandikappade Lintan med barn. Hon är dotter i 
den mycket fattiga Stav familjen. Nu kräver socknen att han betalar för sitt barn. Han 
funderar först på att ta livet av sig. Men till slut bekänner han det hela för Sally som råder 
honom att ge sig av och söka arbete någon annanstans. Det slutar med att Sally och 
Videbonden hämtar barnet då det är fött, hos flickans föräldrar. Själv har Emilia som 
Lintan egentligen heter, blivit placerad på institution. Allt verkar ändå orda sig lite bättre. 
Sonen Gunnar har kommit tillbaka och nu har han och den nya pigan Hilda som inte verkar 
bry sig om folks skvaller, blivit förtjusta i varandra. Sally ser hur svårt Gunnar ändå har att 
acceptera den son han fått och att han hela tiden påminns om det svåra felsteg, han gjort, då 
han lät sig lockas av Lintans unga kropp. Då hon klätt av sig inför honom. Hon har följt 
med honom på fisketurer, till en ö, i den eka Gunnar lånat av hennes far, den fattige Stav. 
Sally bestämmer sig för att fråga sin väninna Ellen om inte hon och hennes man Bernard 
kan tänka sig att ta hand om barnet. De går efter viss tvekan med på förslaget, då Sally 
intygat att den lille verkar alldeles normal och de egentligen tycker att det ska bli roligt med 
en liten i huset igen, då de egna barnen är utflugna. Hilda säger att hon och Gunnar ska 
komma med barnet och att han kommer att tycka om honom, bara han får en chans att 
glömma vem som är mor åt barnet.  
     Men just som allt verkar lugna ner sig händer katastroferna, slag i slag. Två av Sallys 
söner förolyckas inom kort. Den ene får sitt finger krossat, under sitt arbete på en fabrik 
och därefter blodförgiftning. Sedan drunknar den yngste av Sallys söner som tagit plats 
som dräng på en skärgårdsö. Då hans husbonde har kalas, så skicka Sallys son trots 
stormigt väder i en liten båt för att köpa mer brännvin. Båten slås i spillror och sonen hittas 
död och sönderslagen på en klippa. Därefter låter Videbonden begrava Sallys son som om 
han vore en arvtagare till Vide gård. Sally går omkring i självanklagelser och i byn så 
pratar folk om straff för ogudaktighet, då Sally ej låtit döpa sina barn. Då telefonen snart 
ringer med budet om ännu en av Sallys söners död, sägs till och med byn förstummas. Sally 
försvinner in i feberyrsel och blir sjuk och sängliggandes. Denna gång gäller det Sallys son 
som har skadat sig på fabriken och nu har han dött av blodförgiftning. Videbonden gör nu 
allt som står i hans makt för Sally. Han betalar en läkare och sjuksköterska, för Sallys vård 
och säljer av allt han kan undvara och till sist också gårdens bästa djur och vakar dag och 
natt vid den yrande Sallys sida. Sonen Gunnar tackar bonden för allt han gör för modern 
och säger att han inte haft det så lätt med hans mor och att han gör slut på alla sina pengar. 
Sedan står de tysta: ”Och den unge och den gamle står där tysta i julmörkret bredvid den 
avlövade guldregnshäcken där Bernhard i Apeldal en gång kom till en vändpunkt i sitt liv. 
Videbonden är inte bortskämd med tacksamhet frånfolk, han lika litet som Sally.” 31 
Bernhard som här omnämns mitt i den övriga dramatiken, har en gång varit i det här köket 
och friat till glada flickan, då han var berusad, trots han då också var gift med Ellen. Den 
gången fick han ett rejält slag och blev utkörd av den svartsjuke Videbonden, som redan 
hade ett förhållande med glada flickan. Den här episoden gestaltas redan i Kvinnor och 
äppelträd. Det är ett exempel på hur de här två romanernas fabula och sujet hela tiden vävs 
ihop, och öden ställs mot varandra.  För att återgå till Sallys söner, så upptäcker läkaren att 
det barn hon bär inte lever. Hon måste opereras men dör under operationen. Trots död och 
olyckor så går livet vidare för de övriga. Gunnar och Hilda sägs ha varandra. Ellen sägs ett 

                                                 
31 Martinson, 1973b, s. 165. 
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år senare ro hem från ett bröllop hon hjälpt till med herrgården. Hon skyndar på sina årtag 
för hemma väntar Bernard, och en ettårig pojke med drag av Sally. Ellen saknar sin 
väninna. Videbonden saknar henne också. Han går ibland till hennes stuga och fyller 
oljelampan och minns hur dess sken, fick honom att våga gå in och fria. Den här romanen 
slutar med att en luffare som i sin ungdom deltagit i Sallys socialistiska möten, finner 
hennes stuga öde, han grubblar över de dåliga tiderna och en revolution som aldrig blev av.  
 
Fabula och sujet i Svinalängorna 
 
I romanen så är flickan Leena den person som fabulan fokuseras omkring, och genom 
hennes upplevelser får vi också ta del av handlingen, som också inrymmer främst hennes 
föräldrar, och även hennes egna och föräldrarnas vänner. I fabulan och även sujet får man 
också ta viss del av historien bakåt och föräldrarnas relation, till Leenas farmor och 
mormor. I bokens början så är Leenas föräldrar Aili och Kimmo glada eftersom de ska 
flytta från den omoderna och dragiga lägenhet de bor i, för att i stället flytta in i en modern 
lägenhet, med både toalett och varmvatten. Glädjen grumlas dock rätt snart då de varit på 
den kommunala bostadsförvaltningen, där en överlägsen kvinna läst reglerna för dem och 
särskilt poängterat att det inte fick förekomma bråk och att inget festande var tillåtet.     
     Familjen flyttar sedan in och man får veta lite om de övriga i huset. Lena får vänner bl.a. 
Åse som bor med sin ensamstående mamma Inga-Lill i en lägenhet bredvid Leena och 
hennes familj. Sedan träffar Lenas Mamma Helmi, som bor en bit bort med man och barn, i 
ett rätt slitet hus, som de fått hjälp att hyra av kommunen. Hon och maken Veikko har fem 
barn däribland Riitta som också blir vän med Leena. I början verkar livet ändå rulla på rätt 
lugnt, Aili och Helmi träffas och dricker kaffe eller pratar i telefon om hur det varit under 
kriget i Finland. De pratar då med låga röster och drar för gardinerna, då de inte vill att 
någon ska höra deras samtal om fattigdomen och svårigheterna under kriget. De tror heller 
inte att någon utomstående skulle förstå, eller orka höra detta. Aili är hemmafru och har 
förutom Leena, två yngre barn också. Helmi arbetar med städning på posten och en 
restaurang.  
Rätt snart så börjar det regelbundna festandet på Hälsobacken, hemma hos Helmi och 
Veikko. Han är också den som ofta bjuder in folk och är allt för glad i att festa. Helmi 
däremot är nästan den enda som inte verkar dricka alkohol över huvud taget. Lena och 
hennes familj cyklar ofta uppför Hälsobacken, pappan har en påse med vin med sig:   
” Mamma flåsade. Pappa hade en tygpåse full med Vino Blanco på styret. Han vinglade. 
Alla som kom till festen bidrog. Veikko hade köpt en hel back med Vino Tinto som stod i 
farstun och väntade.” 32 
     Så småningom spårar föräldrarnas festande ur alltmer. I långa perioder av fylleslag, då 
lägenheten också invaderas av supande och rökande människor som aldrig går hem, eller 
avlöser varandra. Då har Helmi redan satt stopp för Hälsobacken festerna, på grund av att 
hennes man också börjat dricka allt längre perioder och misskött sitt arbete. Helmi och 
Leenas mamma träffas som förr då Lenas föräldrar är nyktra. När de festar tittar hon till 
dem. Perioderna mellan festandet lovar föräldrarna bot och bättring, städar, bakar och lagar 
mat. Allt återgår till det normala, Leena och hennes kompisar lever under liknande villkor, 
där ingen verkar ha så mycket mer att skryta med än den andra. En dag blir Leena 
hembjuden på födelsedagskalas hos klasskamraten Bo-Peter som har bjudit hela klassen. 
Hans pappa är läkare och hans mamma klassmamma. Han bor i en stor fyrkantig villa på 
andra sidan av staden: 
 

                                                 
32 Susanna, Alakoski, Svinalängorna Stockholm, 2006, s.45. 
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Det gjorde nästan ont i ögonen. De hade så fina tavlor. Möbler. Mattor. Så många rum Så vackra dörrar . 
Så vackra fönster. Så snygga väggar. Och fru blåbärsfärgat hår var så rak i ryggen. Hon hade en barbiekjol 
och hoprullade hundralappar i öronen. Jag tyckte hon var vackrast i världen. Hon serverade neonfärgade 
drinkar med glittriga antenner i glasen när vi kom in. 33 

 
Efter klassfesten så börjar Lena fundera över dessa skillnader och se på sin omgivning med 
andra ögon. Hon småfryser på väg till och från skolan, hon studerar husen med fina 
dörrhandtag och tjusiga brevlådor. Leena pratar med sin mamma och mamman säger åt 
henne att hon nu upptäckt hur det känns att vara avundsjuk:  

 
Och avstånden växte framför mina ögon. Jag frågade mamma vad det var jag såg och hon berättade för 
mig att vägen var längre än jag någonsin kund tro till en sommarstuga och till ljudet av en vedspis, hon sa 
att det var längre än jag kunde tro till en egen bil. Hon lät mig förstå hur långt det var till de soliga 
semesterorterna som en del av mina klasskamrater pratade om. Hon sa att avståndet till en egen villa var 
lika lång som till rymden.34 

 
Efter den här episoden så verkar föräldrarnas missbruk att eskalera alltmer och hemmet 
förfaller. Ingen mat, varken inhandlas eller lagas, dessutom börjar Lenas far misshandla 
modern allt grövre. Då flyr Lena oftast in till kompisen Åse och hennes mamma. Hon festar 
visserligen också en del på helgerna tillsammans med sin manlige vän Sten. Han är också 
hennes och Leenas pappas förman, på den skyddade verkstad de alla tre arbetar, men hos 
Åse så nyktras det till nästa dag; även om Åses mamma ofta blir arg på Sten då hon druckit 
sig berusad och till Åses fasa, då ofta sitter på golvet och gråter. Mat serveras dock 
regelbundet hos Åse också till Leena. Detta att Leena får vara hemma hos Åse och skolan 
blir hennes räddning, under föräldrarnas perioder av supande.  Då romanen slutar så har 
Leena och hennes syskon hunnit bli omhändertagna av det sociala flera gånger. Föräldrarna 
tagits in på olika alkoholisthem och gått med i Länkarna. Det hela tycks ändå alltid sluta 
med en ny period. Leena och hennes kompisar som alla nu ska börja olika årskurser i 
högstadiet funderar över sina liv och planerar att rymma hemifrån, men det slutar med att 
de övernattar i en koja i närheten av där de bor.  
 
Fattigdom och beroende i Kvinnor och äppelträd samt Sallys söner 
 
Så här beskriver Ebba Witt-Brattström de båda romanerna Kvinnor och äppelträd och 
Sallys söner :  
 

Fabeln (eller ”storyn”) är en ”realistiskt ” skildrad svensk kvinnoverklighet på samhällets botten från 
uppskattningsvis 1850- till 1930-tal. En rad gestalter, framförallt kvinnliga, men också manliga, lever, 
fortplantar sig och dör under romanbyggets gång. De egentliga huvudpersonerna, Sally och Ellen, är 
ättlingar i tredje led till självmörderskan Sofi bondhustru på Kolmården och femtonbarnsmor. 35 

 
I Kvinnor och äppelträd och dess kapitel ”I tredje och fjärde led” som syftar tillbaka på 
detta släktskap med ”mor” Sofi i det inledande kapitlet, så hamnar man mitt i en flytt:  

 
Sallys mor sitter på en tillknycklad järnsäng i skrubben och frågar sin man oupphörligt: ⌐ Vad menar du, 
tycker du vi kan flytta te bonnlandet mä en järnsäng och en tom packlår, på landet som folkhar sina 
hybblen fulla med skräp av alla slag. Vad skulle du i den förbannade strejken å göra? 36 

  

                                                 
33 Alakoski, 2006, s. 180. 
34 Ibid., 2006, ss.182-183. 
35 Witt-Brattström, 1988, s.124. 
36 Martinson, 1973a, s.25.  
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Sallys mor skäms för att de har så få saker och gruvar sig för som hon säger ” [---] å bli 
utgrinade av bönner och torpare [---]”.37 Mannen har efter att deltagit i en strejk, där han 
haft en lite för aktiv roll, förlorat sitt arbete på en fabrik. Ryktet om hans deltagande i 
strejken spridit sig hos de övriga fabrikörerna. De tvingas därför flytta ut på landet och ta 
tjänst som statare på en herrgård och Sallys mor klagar:  

 
Va ska du göra för någe där borta, inte kan du bli statare, du kan inte hålla i en töm en gång, du som vatt 
på fabrik hela livet, va skulle du i strejkkommittén å göra, sparken va vad ni fick. Ja jag följer inte med till 
din gård, kanske jag ska mjölka och sköta svin, nej tack, hellre står jag på fabrik tills jag svälter ihjäl [---] 
38 

Den lägenhet de nu bor i kallas allmänt för ”skrubben”, den beskrivs också vara den sämsta 
bostaden i hela södra förstaden. Nu är de på väg att bli vräkta därifrån. Detta är också en 
anledning till vånda för Sallys mor: ” Det hade aldrig hänt förr att någon blivit vräkt från 
skrubben, hyran var så löjligt liten, tre kronor månaden. Bittrare kunde inte kalken bli” 39 
Sallys mor inser ändå också hon, att något måste göras då inte mannen längre kan få arbete 
på någon fabrik i trakten: ”[---] det var inte utan att hon nästan beundrade sin man lite för 
att han kunnat göra en utväg ur den labyrint de råkat in i.”40 
     Hur kunde verkligheten se ut för kvinnor som hade en liknande situation som den fiktiva 
Sallys mor i Moa Martinsons roman, någonstans under slutet av 1800-talet eller början av  
1900-tal ? Vilken situation en fattig gift fabriksarbeterska, med en man som just mist sitt 
eget arbete på grund av deltagande, egentligen befann sig i, är förstås inte helt lätt att idag 
veta. Inte heller att riktigt kunna förstå vad en stattjänst innebar, med sitt tunga arbete, inte 
minst för kvinnorna. Om man kopplar gestaltningen av Sallys mor, som säger sig hellre stå 
på fabrik och svälta ihjäl, än sköta svin eller mjölka kor, till verkliga förhållanden under 
den här tidsperioden, så kan man exempelvis läsa om kvinnornas situation under den tidiga 
industrialiseringen i boken Kvinnohistoria (2008) skriver Ulla Wiklander om ” Kvinnorna i 
den tidiga industrialiseringen: ” Vid sekelskiftet hamnade outbildade flickor från arbetar- 
eller bondeklassen oftast i husligt arbete, som pigor, när de skulle ut och tjäna sitt 
uppehälle. För många av dem var ett industriarbete drömmen. På en fabrik skulle de få 
reglerad arbetstid, kunna bestämma över sin fritid, få lön i kontanter ”41 
Wiklander beskriver också kvinnors förhållanden så här: 
 

När betalning gavs åt kvinnor så var den låg, bland annat med motiveringen att de inte var yrkesskickliga. 
Från fackligt och annat håll restes krav på en s.k. familjelön. En man borde förtjäna så mycket att han 
kunde försörja en familj, bestående av hustru och barn. Det sades vidare att den ensamma kvinnan behov 
var mindre än en ensam mans; kvinnan behövde mindre mat, kunde laga den själv och dessutom spara 
genom att sy sina egna kläder och tvätta dem. [---] En familjeförsörjarlön förblev för de flesta en dröm och 
ett krav, och ofta behövde även hustrun bidra till familjens försörjning med lönearbete. 42  

 
Wiklander beskriver vidare att denna strävan efter en så kallad ”familjeförsörjarlön” också 
medförde att både män och kvinnor godtog en lägre lön för kvinnornas del.  
Man skulle också kunna uttrycka det så att fattiga kvinnor gick från att vara beroende av de 
bönder de tjänat piga hos, sedan under 1900-talet i allt större utsträckning, började gå över 
till att istället, vara beroende av de fabrikörer de fick anställning hos och dessutom fick de 
arbeta till en betydligt lägre lön än mannen. De var också i de fall de var gifta, dessutom 
fortfarande underordnade sina män. 
                                                 
37 Martinson 1973a., s.25. 
38 Ibid.,s.25-26. 
39 Ibid., s.27. 
40 Ibid., s. 27. 
41 Ulla Wiklander, ”Kvinnorna i den tidiga industrialiseringen” i  Kvinnohistoria, Stockholm 2008, s. 123-124. 
42Ibid., s.127.  
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För att nu återgå till Sallys mor i Kvinnor och äppelträd så är hon i den situationen att hon 
tvingas sluta sitt, om än lågt betalda arbete och följa den nu arbetslöse mannen till hans nya 
tjänst som statare. Ryktet om deras flytt, har också börjat gå i huset där de bor: ” En nyhet 
var det då, Svenssons på skrubben skulle till Landet. Man känner Svensson på skrubben 
mycket väl, en sån där som bara vill lata sig, styr till med strejker och djävulskap.” 43 Witt-
Brattström hävdar också detta ” I Kvinnor och äppelträd finns föreställningen om 
allmänhetens dom med från första sidan”  44 
Jag har också slagits av hur framträdande detta är i romanen. I romanen så uppvisas, åter 
människors benägenhet att döma och jämföra sig med varandra. Svensson har blivit av med 
sitt arbete, visserligen på grund av strejkaktiviteter, för alla arbetares bättre villkor. Han 
förpassas ändå till en slags sämre sort, av de som skvallrar i huset, då han nu fått sparken 
och dessutom tvingas ut på landet och ta en stattjänst, vilket inte heller ansågs vara något 
att byta ut ett industriarbete mot. I en tid då allt fler i stället sökte sig till städerna och dess 
fabriker. Wiklander skriver också detta angående industrialiseringen ”Övergången från en 
jordbruksbaserad ekonomi till ett industriellt system betydde att penning ekonomin blev 
helt central. Pengar blev så viktiga, att arbete som inte betalades kom att bli så gott som 
osynligt”45 
   Om statarsystemet och statarnas villkor kan man läsa det Sven Rosell skriver i 
Villkorandets politik (2008)  ” Statarfamiljen: Tio personer på fyrtio kvadrat”: 
 

Statare var gifta lantarbetare på större gårdar och gods, framför allt i södra och mellersta Sverige.  
En statare anställdes vanligen på ett ettårigt kontrakt. Under året var statarfamiljen ” livegen”. Lönen 
(staten) betalades i huvudsak ut in natura – bostad, spannmål och mat.Det var inte ovanligt att resten av 
familjen engagerades i gårdens arbete, till exempel statarhustrurnas mjölkningsplikt som Ivar-Lo 
Johansson så slagkraftigt benämnt ” den vita piskan”. 46 

 
I ljuset av detta, så kan man än bättre förstå Sallys mors reaktion, i Martinsons roman, 
Kvinnor och äppelträd. För hennes del väntar ett förmodligen lika hårt slit som tidigare, 
men utan kontant lön. Mannen kommer inte heller att förtjäna till knappt mer än mat och 
husrum. Mer om statarkvinnornas villkor och även kvinnornas situation kommer jag att 
skriva om i det senare kapitlet ”Kvinnor och arbete”.  
     Längre fram i romanen är Sally hos sin farmor i förstaden, då föräldrarna flyttar. Hon 
leker med barnen i ”fattiga familjen”, som jag också redan beskrivit i stycket angående 
romanernas handling. Där jag också återgav detta, att den här familjen inte räknades som 
jämlik ens av de fattigaste: 

 
Det är inget ovanligt egentligen med fattiga familjen, det är bara det att hustrun suttit i häkte tre år för hon 
mördat ett barn. Och så har de fattighjälp förstås, för far i huset säljer lump om vintern och går på hjälp på 
bondgårdarna om sommaren, och barnen har så underliga kläder och så är de så snälla. 47 

 
Den påhittiga Sally och de ganska tafatta barnen som verkar beundra henne, leker med en 
gammal karaffinpropp den enda fina leksak fattiga familjens barn ägt. Den äldste pojken 
gav den åt Sally första dagen hon kommit till farmor: 

 
”Lek med oss”, hade han viskat hes av rörelse, ”lek med oss, här får du låna, det blir så fina färger om du 
tittar i den, kåken blir så fin när man ser på den genom den här och berget också.” Hela trakten kring 
Norrtull bestod av flata, kala berg och i fjärran höjde sig sopstationens åslinje.48 

                                                 
43 Martinson, 1973a, s. 27. 
44 Witt-Brattström, 1988, s.14 3. 
45 Wiklander, 2008, s.126. 
46 Sven Rosell, ”Statarfamiljen: Tio personer på fyrtio kvadrat”  i Villkorandet politik: fattigdomens premisser 
och samhällets åtgärder – då och nu. 2008, s. 215. 
47 Martinson, 1973a, s.43. 
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Sally narrar under deras lek pojken att slå karaffinproppen i en sten, då hon hävdar att den 
även håller att slå i ett järngolv. Proppen går i bitar, barnen börjar gråta över sin förlorade 
skatt. Sally ångrar sig och då barnens mor kommer ut för att se vad hänt, talar Sally om att 
det var hennes idé att slå sönder den. Modern säger då åt sonen, att det är hans eget fel: 
 ”− Ja då är det ditt eget fel då, din lipsill, säger modern och knuffar sin egen gråtande 
pojke Var nu tyst med dej, Sally bara skämta med dej, Sally som har en så välbärgad 
farmor.” 49 Sally mår ännu sämre över sitt tilltag, då hon får medhåll av barnens mor. Hon 
har dåligt samvete över att hon lurat dessa fattiga barn på deras enda fina sak. Sallys farmor 
är inte heller välbärgad, hon beskrivs visserligen äga en bankbok, med en summa pengar. 
Hon har också en hel del möbler, men hon beskrivs faktiskt också precis som fattiga 
familjen ha, lite så kallad fattighjälp. Här framhävs att det också finns klasskillnader, även 
mellan de fattiga. Vilket både fattiga familjen och Sally är medvetna om, då fattiga 
familjens barn först ser upp till Sally, och sonen får skäll av sin egen mor, då han gråter 
över Sallys påhitt att slå karaffinproppen i en sten. Modern ser upp till Sallys farmor, och 
brukar till och kalla henne för fru får man också veta.  
     Hur såg då egentligen samhällets syn på fattiga ut under den här tiden? Hans Swärd 
skriver i inledningen av boken Villkorandets politik, om att det under 1800-talets slut och 
fram till 1918 fördes en kampanj, bl.a. från socialliberalt och filantropiskt håll mot den 
fattigvårdsförordning från 1871 som ännu rådde, då man ansåg den vara både 
gammalmodig och kränkande. Det rådde dock en hel del lokalt motstånd mot några 
förändringar, som bland annat hade att göra med att många kommuner hade en dålig 
ekonomi. De flesta kommunerna var landsbygdskommuner. Det här var också en 
brytningstid med en pågående urbaniseringsprocess, de ofta små kommunerna fick kvar en 
åldrande befolkning, vilket också medförde allt större kostnader för kommunerna.  
Förändringarna i samhället med en snabb industrialisering, det moderna partiväsendet som 
nu växte fram och demokratins definitiva genombrott, samt begynnelsen av socialpolitiken.  
Allt detta bidrog ändå till en förändring: ” Två stora utredningar gjordes i början av 1900-
talet om den framtida fattigvården, dels av Centralförbundet för Socialt Arbetes 
fattigvårdskommitté  (Reformlinjer för svensk fattigvårdslagstiftning, 1907), dels av den 
statliga fattigvårdslagstiftningskommittén (Förslag till lag om fattigvården, 1915).” 50  
Vidare skriver Swärd att dessa resultat diskuterades intensivt och att liberalerna önskade en 
klassförsoning. Förslaget var också att införa individuella insatser vilka samtidigt skulle 
innehålla folkuppfostrande inslag. De fattiga skulle visserligen bemötas humant, men 
hjälpen skulle också innehålla avskräckande inslag, för att arbete då skulle framstå som det 
bättre alternativet för försörjning. Både socialdemokraterna och de konservativa intog en 
låg profil. Även om det från socialdemokratiskt håll fanns en önskan om att helt ersätta 
fattigvården med ett mer generellt välfärdsystem. Varför var ändå dessa lite mer restriktiva 
och även uppfostrande tankegångar, så förhärskande? För få åtminstone något mer 
förståeligt svar på den här frågan, så tror jag att man måste titta tillbaka på hur det sett ut 
tidigare i historien. Det har också bland andra, Birgitta Jordansson gjort i Villkorandets 
politik ” 
 
 Vem var fattig och varför? Svensk fattigvårdspolitik i ett historiskt perspektiv: 

 
Fattigvård ansågs ha två sidor. Den ena utgjordes av den offentliga verksamheten som svarade för ett 
begränsat understöd till klart avgränsade grupper. Den andra bestod av välgörenhet och då denna var 
privat organiserad stod den också fri från de restriktioner som följde med förordningarna.  

                                                                                                                                                         
48 Martinson, 1973a s. 43. 
49 Ibid., s.46. 
50 Swärd, ”Att bekämpa fattigdom med lagar för fattiga – en omöjlig ekvation?”  i Villkorandets politik: Malmö 
2008 s.22-23. 
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Välgörenhet kompletterade därigenom offentligt understöd och kunde också legitimera den restriktivitet 
som omgärdade den offentligt reglerade verksamheten. 51 

 
Det här var de villkor som gällde under den andra delen av 1800-talet. Jordansson skriver 
att rötterna gick tillbaka till de klassiska ekonomerna och den engelske moralfilosofen 
Adam Smith, som framhöll sådant som egenansvar som en grund för både samhälle och 
familj. Bistånd till fattiga ansågs av många under den här tiden snarare förvärra än 
underlätta de fattigas situation. De fattiga beskylldes också för att föda fler barn än de 
kunde försörja. Dessutom sade man att de ofta lade pengar på sprit i stället för familjens 
försörjning. Jordansson skriver också om att begrepp som ”rätt och orätt” och fattig går 
tillbaka till tjänstehjon och försvarslöshetsförordningarna. Dessa i sin tur handlade ofta om 
att definiera församlingens skyldigheter i det agrara samhället: 

 
Hushållsprincipen var vägledande och församlingarna kan ses som de stora hushåll där medlemmarna 
hölls i ”herrans tukt och förmaning” . Bistånd utgick endast till de legitima och ”rätta” fattiga som saknade 
möjligheter att försörja sig eller att tigga, det vill säga var arbetsoförmögna. Fram till 1847 och den första 
nationella fattigvårdförordningen hade tiggeri ansetts vara en möjlig försörjningskälla och en rätt fattig 
gavs tillstånd att tigga inom den egna församlingen. ”Orätta” fattiga hade definierats som avart och kunde 
följaktligen behandlas som brottslingar.52   

 
Med tanke på detta arv, så är det inte konstigt att synen på fattiga såg ut som den gjorde 
under början av 1900-talet. Med en visserligen uttalad önskan om en humanare omsorg om 
de fattiga, men fortfarande med de lite restriktiva och fostrande inslagen kvar, beträffande 
hur man skulle behandla de fattigas situation. Det är ett arv man kan se finns med än idag, 
trots den välfärdspolitik för en mer generell välfärd som bedrivits i vårt land under många 
år. Detta tas också upp i den här boken.  
För att nu återgå till Kvinnor och äppelträds handling och tidigt 1900-tal och 
huvudkaraktären Sally och hennes besök hos sin farmor. Sally är en fattig flicka med enkla 
arbetande föräldrar och en åldrande utsliten farmor, som numera behöver fattighjälp för sitt 
uppehälle, men som ändå framstår som bättre bemedlad jämfört med fattiga familjens barn. 
Sally utnyttjar också situationen av att få känna sig lite överlägsen dem ett tag, även om 
hon sedan ångrar sig då hon lurat pojken att slå sönder den enda fina sak han någonsin ägt. 
Sally är också rätt kaxig, som det gestaltas då hon frankt bekänner att det var hennes idé att 
slå sönder proppen för pojkens mamma. Dessa människor som skildras är fattiga och 
befinner någonstans i samhällets lägre skikt. Den fattiga familjen tycks dessutom med sin 
fattighjälp och moderns kantstötta rykte, då hon sägs ha suttit i fängelse, att ha fallit djupare 
i social rang, än exempelvis Sallys familj.  
     Tittar man på samhällets syn på fattiga under den här tiden, åtminstone från de styrandes 
håll, så präglas synsättet av uppfattningen att de till stor del har sig själva att skylla och att 
det åtminstone behövs vissa restriktioner om hjälp ska ges. Exempelvis så fanns det så 
kallade fattigvårdsstrecket, som Meeuwisse och Swärd tar upp i Villkorandets politik, vilket 
innebar att:” För fattigvårdsklienter med ett mer varaktigt understöd innebar 
fattigvårdstrecket en fortsatt diskvalificering från rösträtt – ett förhållande som kom att 
gälla till 1945. 53  
     I ett sådant samhällsklimat, om man då befinner sig på det sociala bottenskiktet, kan 
man förstås också inta olika förhållningssätt, gentemot samhället i stort och sina 
                                                 
51 Birgitta Jordansson, ”Vem var fattig och varför? Svensk fattigvårdspolitik i ett historiskt perspektiv” i 
Villkorandets politik: Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu. Malmö, .2008. s.113. 
52 Ibid., s. 115-116. 
53 Anna Meeuwisse och Hans Swärd, ” Fattigauktionerna” i  Villkorandets politik: Malmö, 2008, s. 192. ” I 
rösträttsreformen 1907/1909 hade ett så kallat fattigvårdsstreck införts vilket innebar att bland annat de 
understödstagare som häftade i skuld till kommunen för understöd uteslöts från rösträtt till riksdagen […] ”s.192. 
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medmänniskor. Ett sätt kan vara att hävda sig och kanske också jämföra sig med de som 
har det ändå sämre, som i Sallys fall. Eller så kanske man intar fattiga familjens hållning. 
Medlemmarna i den här familjen, är undfallande och beundrar lätt andra, som de också 
tycker står över dem. Om de allra flesta tycks vara bättre bemedlade än man själv är och 
om man dessutom har dragit på sig en sådan social skam, som att ha suttit i fängelse, som 
det sägs att mamman i fattiga familjen gjort. Så är deras agerande förklarligt, tycker jag, 
utifrån deras situation. 
      Så här gestaltas det då Sally i vuxen ålder just fått besök för första gången, av Ellen 
som också vuxit upp under fattiga förhållanden, men enbart i staden. De båda sitter och 
dricker kaffe och pratar: ”Fattigvårdordföranden springer här tätt och ofta, han vill ha hyra 
för socknen rår om Mårbo här. Edith bjöd också honom sin kakbit, men min svärfar bjöd på 
brännvin och han tyckte väl det smakade bättre.” 54 
     Sedan fortsätter diskussionen som också innefattar Sallys beskrivning av hur prästen 
kommit och skällt på henne och kallat henne en dålig kvinna, då hon inte låtit döpa sina 
barn. Dessutom säger Sally, att prästen också sagt, att han nu förstod att allt som bygdens 
präktiga befolkning sagt om henne var sant och att det fanns nåd för de värsta brottslingar 
och suputer och mördare, men inte för henne:  

 
När prästen började tala om den präktiga befolkningen blev jag arg, ty nästan allihop av det där ”präktiga 
folket” köper brännvin i smyg av min svärfar. Dålig kvinna, sa jag,  precis så sa nämndemansmor i Lida 
till pigan sin, då hon tvättade sig och bytte linne: det ät bara dåliga kvinnor som fjäskar så där me sej 
själva, sa hon. Nämndemansmor i Lida känner ju pastorn? Där har ni ju varit på kalas rentav. – Ni är 
oförskämd i högsta grad, sa han, och ni är inte gift inte har ni låtit döpa era barn, men det finns lagar, det 
finns barnavårdsnämnd och jag ska visa er att ni måste ha aktning för Herrens lag. 55 

 
Gestaltningen av Sally visar att hon fått behålla sin lite sturska attityd. Här har vi att göra 
med en kvinnogestalt som vägrar krypa för överheten, trots sin fattigdom. Dessutom så 
säger hon hellre rätt ut vad hon tycker, än hon fogar sig. Man kan också här se en 
brytningstid, då kyrkan fortfarande försökte att hålla sin församling i ” herrans tukt och 
förmaning”. Den mer timida Ellen svarar sin väninna, att inte hon heller tycker om präster. 
I kapitlet ” En dag hos Ellen” längre fram i romanen: 

 
– Mamma, vi har inte haft kött på ett helt år och kriget är ju slut nu. Aldrig har vi någe vetebröd och aldrig 
får vi nåra nya kläder som dom andra i byn. Om en vore stor ändå så en fick ge sej i väg. – Ja om ni vore 
stora ändå, mumlar Ellen. Och vinden sliter i körsbärsträdet utanför fönstret, och regnet slår och de tre på 
soffan är nära att gråta åt alltihop.56  

 
Gestaltningen av Ellen och hennes situation, är här ovanligt dyster. Så här skriver Witt-
Brattström: ” Ellen är genomgående beskriven som ”jungfrun”  i Apeldal, stugan som 
ligger omgiven av blommande äppelträd i byns utkant” 57      
     I Sallys söner så är också både problematiken med fattigdom och det beroende det ofta 
medför också ständigt närvarande, på mer än ett sätt. Här har jag valt att lyfta fram detta: 
Då Sally gift sig med Videbonden och en av hennes söner Gunnar, gjort ”Lintan” den 
förståndshandikappade dottern i den mycket fattiga Stavfamiljen, med barn, så har han på 
inrådan av sin mor flytt fältet och befinner sig i staden. Där har han träffat en man som är 
lite äldre än honom, och som också söker arbete i staden. Då de börjat tala så anförtror 
Gunnar sin olycka till den äldre kamraten, som visar sin förståelse. Han säger att han hört 
liknande historier och att det beror på ungdomligt oförstånd, men han säger också: ” [---] du 
                                                 
54Martinson, 1973a, s. 128. 
55 Ibid., s.128-129.. 
56 Ibid., s. 205. 
57 Witt-Brattström, 1988, s. 168. 
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kan inte överlåta ditt barn åt en som är tokig eller låta socknen ta det och hushålla som de 
vill med.”58 
     Om man väljer att studera romanen ur ett litteratursociologiskt perspektiv så kan man 
konstatera, att under trettiotalet så måste de så kallade ”fattigauktionerna” då fattiga ofta 
föräldralösa barn, auktionerades ut till den som för lägsta summa tog emot barnet, ännu 
starkt funnits kvar i medvetandet hos människorna. Ofta fick också dessa barn arbeta 
mycket hårt för sitt uppehälle och blev många gånger illa behandlade. Även om man inte 
ska glömma, att det fanns de som fick det bra i sina fosterhem. Det hela förbjöds i lag 1918 
skriver Anna Meeuwisse och Hans Swärd i Villkorandets politik.59 I praktiken så förekom 
det förmodligen på en del ställen längre än så. I boken kan man också läsa i Sven Rosells 
kapitel, om dessa fattigauktioner: 

 
Kjell-Åke minns att försäljningen av barn på auktion fanns kvar länge i en del lands- 
bygdskommuner. Han känner till ett fall i mitten av 1920-talet där en kvinna blev ensam med fem barn 
sedan mannen avlidit. Kommunen bestämde därför att barnen skulle utackorderas. Men kvinnan stretade 
emot och vägrade släppa barnen ifrån sig. Hon fick lova att hon skulle klara av att försörja alla fem barnen 
och då gav kommunen  efter. En tanke med  utackorderingarna av barn till lägstbjudande  bonde var att 
kommunerna inte skulle behöva betala så mycket ersättning till fosterfamiljen eftersom det förutsattes att 
barnet skulle arbeta. En form av barnslaveri med andra ord.60 

 
Även då detta förfarande, att auktionera ut barn faktiskt upphört, så fanns förstås tanken att 
de fattiga barnen också skulle göra rätt för sig kvar i mångas uppfattning. Ända in i våra 
dagar så finns det också människor som vuxit upp som fosterbarn, som har vittnat om både 
vanvård och om att de faktiskt fått arbeta mycket i fosterhemmen. Sett ur det här 
perspektivet, så framstår orden Sallys son får höra av sin vän om sitt ännu ofödda barn, att 
han inte bör låta socknen ta hand om barnet, i ett mer förklarat ljus tycker jag. Dessa ord 
tror jag ger uttryck för, vad många på den här tiden kände inför detta med ”fattigvård.” 
 
Fattigdom och beroende i Svinalängorna  
 
I romanen Svinalängorna så är också problematiken med fattigdom och beroende ständigt 
närvarande. Så här berättar huvudkaraktären Leena om hur hennes pappa skaffar möbler till 
den nya lägenhet de nyss flyttat till, då deras tidigare omoderna lägenhet hyrts ut möblerad: 
 

Det första pappa gjorde efter att vi flyttat in var att fixa ett litet köksbord, fyra pinnstolar och en pall till 
köket. Det gjorde inget att stolarna inte var likadana sa han, de dög åt oss. Sedan fixade han två fåtöljer, en 
soffa och ett litet soffbord till teverummet. Det gjorde inget att soffan var lite trasig sa han, den dög åt oss. 
[---] Vi fick ta lite i taget, men allt skulle ordna sig. Precis allt. Jag frågade pappa hur han kunde fixa 
allting så bra. Då sa han att jag inte skulle vara så nyfiken och att rika människor kastade bort nästan nya 
saker.61 

 
Flickan Leena tycker att hennes pappa är duktig som fixar allt så bra, men samtidigt får hon 
tidigt i livet höra att det som de ”rika” kasserat duger åt dem. I det här kapitlet är ändå 
pappan godmodig och verkar ganska nöjd med det han lyckas ordna åt sin familj. Leena 
upptäcker ändå rätt tidigt, att pappan ofta lider av skam och underlägsenhetskänslor. Han 
arbetar som svetsare på Eneprodukter, en skyddad verkstad:  

 
Pappa sa Eneprodukter, projektet Steken och syddad verkstat. Man kunde inte få sparken från 
Eneprodukter och man fick samma lön varje månad. Åses mamma städade. Hon hade en riktig  
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60 Rosell, s. 214-215. 
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anställning. När pappa öppnade lönekuvertet svor han. Men han sa inga utsvävningar den här månaden 
heller och försökte se glad ut. Men jag såg det. Han var ledsen. Och så cyklade han till system- 
bolaget med tygpåsen på cykelstyret.62 

 
Så här beskriver huvudkaraktären Leena pappans skam och mammans reaktion, då pappan 
ibland brukar stanna hemma från arbetet, utan att varken sjukskriva sig eller ta ledigt: 

 
När han kom tillbaka fick han gå in på Sten Hårds glaskontor innan han började svarva. Han sa till 
mamma att han inte satte sig ner fast Sten Hård sa åt honom att sitta, han tyckte det var bättre att stå upp, 
för det gick inte så bra att sitta när man skämdes. Då sa mamma att pappa var en skithög och att hon 
fattade att han tyvärr skulle fåavdrag på lönen igen. 63 
  

Pappan skäms, då han till slut måste återvända till arbetet och förmannen Sten, som 
dessutom också är tillsammans med Åses mamma Inga-Lill. Då hon bor i lägenheten 
alldeles bredvid, så brukar Leenas pappa och Sten träffa på varandra, då Sten röker på Inga-
Lills balkong. Leena beskriver att pappan då talar med så låg röst och verkar rädd. Leenas 
mor Aili, är arg då den redan låga lönen krymper än mer på grund av mannens 
arbetsfrånvaro. I den här romanen är det dock inte endast Leenas far som skäms, tvärtom 
detta med skam är ett återkommande tema, för flera av den här romanens personligheter. 
Ailis väninna Helmi skäms också, så här framställs det i ett tidigare kapitel, då de båda 
väninnorna sitter och fikar och pratar om allt möjligt: ”Då började Helmi tala om sina 
tänder. Hon sa att hon inte hade råd att gå tandläkaren. Och hennes tänder var så dåliga. 
Hon skämdes för att hon höll handen för munnen när hon skrattade. Men om hon inte 
gjorde det så skämdes hon ännu mer”64 
     Om skam kopplad till fattigdom skriver Bengt Starrin i boken Villkorandets politik, där 
namnet på hans kapitel också är frågeställningen: ”Är det skamligt att vara fattig? ” Där tar 
han också upp detta med den relativa fattigdomen.  
Han menar att fattigdom kan vara absolut fattigdom, under sådana förhållanden lever också 
miljarder människor, men den kan också vara relativ. Det har då att göra med vilka normer 
och värderingar, beträffande vad som i ett samhälle anses vara rimliga levnadsförhållanden:  
”Relativ fattigdom som begrepp förutsätter således att man jämför sig med andra. Att på 
grund av brist på pengar sakna det som de flesta andra har kan vara ett hårt slag mot den 
enskildes status och självkänsla”65 
     I Svinalängorna skildras människor som kan sägas leva under relativ fattigdom, mitt i 
det framväxande välfärdssamhället. De tycks hela tiden kämpa med både sina egna 
värderingar om sig själva, men också med hur andra ser på dem. För att återgå till det 
Starrin skriver om detta med fattigdom och skam, så tar han upp vad en rad olika 
framstående teoretiker sagt angående bl.a. detta med människors känslor av skam kopplat 
till fattigdom: 

Även Karl Marx var intresserad av känslor. Hans teori om alienation innebär inte bara att människor i det 
kapitalistiska samhället känner sig främmande inför produktionsmedlen utan också att känslor av 
främlingskap uppstår i förhållande till andra människor och till och med sig själva. Med andra ord: det 
kapitalistiska samhället genererar och reflekterar störningar i de sociala relationerna och inom  en  själv  
och  påverkar  således  den  relationella/emotionella världen.66 
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I Svinalängorna kan man konstatera finns det gott om störningar i de sociala relationerna, 
Leenas föräldrars allt mer tilltagande missbruksproblem och grälande, som slutligen också 
spårar ur i faderns allt grövre misshandel av modern. Aili som endast har tillfälliga extra 
arbeten, är också ekonomiskt beroende av sin man Kimmo, som i sin tur är beroende av sitt 
arbete på den skyddade verkstad han arbetar, ett arbete med låg lön, som också ofta verkar 
vara förknippad med skam och frustration.    
    Starrin skriver också om att den fattiges skam både reflekterar och reproducerar 
föreställningar om att pengar utgör en av de mest betydande grunderna för att bedöma 
människors anseende: 

 
Fattigskammen har en relationell sida och signalerar till den enskilde att de sociala banden till andra är 
osäkra just på grund av att denne inte kan leva upp till sociala förväntningar om att försörja sig själv och i 
förekommande fall sin familj och barn. Fattigskammen är plågsam, ihållande och obarmhärtig och kan 
leda till allvarliga psykiska hälsoproblem, sociala konflikter och sociala problem. 67 

 
Detta gestaltas i Svinalängorna, då Leena nyss framfört en önskan om nya skor, trots att 
föräldrarna redan börjat bråka: 

 
Hur ska vi någonsin ha råd att köpa riktiga skor till barnen skrek mamma då. Och måste  
Skolan göra så dyra utflykter? Allt kostar för fan pengar. Och vi har aldrig några. Pappa stirrade ner i 
golvet. Han fräste. Han kedjerökte. Svor. Å nej, nu tänkte pappa sluta vara pappa igen. Mamma skrek 
ännu mer och fick snabbare och snabbare kroppsrörelser. De utlösande fraserna kom av sig själva. Det är 
inte lönt. Det är hopplöst. 68 

 
Det är också förstår Leena inledningen till en ny period, då går det inte längre att få kontakt 
med föräldrarna. En period, som ofta också urartar i misshandel. Modern Aili blir till sist 
också själmordsbenägen, av sin destruktiva tillvaro. Föräldrarnas perioder av supande med 
misshandel och moderns själmordsförsök varvas med besök från det sociala: 

 
Sommarpraktikanten fick tårar i ögonen när hon såg att vi inte hade mat i kylskåpet . Jag försökte trösta 
henne, men hon gick sin väg till en annan utbildning. Mänskliga möten var inte hennes grej sa hon och jag 
förstod vad hon menade. Mamma förhandlade om Sakari med hjälp av intelligenta förslag och löften. Men 
måttet var rågat. Vi skulle till en annan adress och pappa skulle äta en ny kur antabus och de  
skulle tillsammans ångra sina gärningar. Först där efter kunde vi få ekonomisk hjälp.69 
 

Kvinnlig vänskap och eget utrymme i Kvinnor och äppelträd och Sallys söner 
 
Motivet kvinnlig vänskap finns med från första sidan i Kvinnor och äppelträd med de bastu 
badande väninnorna Sofi och Fredrika i det inledande kapitlet. Detta motiv finns också 
fortsättningsvis med genom vänskapen mellan bokens egentliga huvudpersoner Sally och 
hennes, i dessa romaner, något mindre framträdande väninna Ellen. Så här predestinerat 
framställer den extradiegetiske berättarrösten deras kommande vänskap: 

 
Man kan bo i samma stad, fylla år på samma dag, man kan leka på samma sophög, äta av samma billiga 
bröd, höra samma eder: brännvinsbasar, kvinnofalsetter; gå i samma skola och ändå inte känna släktskap 
eller sympati. Men när tiden är mogen, möts man och är vänner sen evighetens början och till döden. Så 
var det med Sally och Ellen. 70  

 
Sally och Ellen möts i vuxen ålder och blir vänner. Ellen är den som inleder kontakten, då 
hon efter att ha träffat på Sally i handelsboden i byn där de båda nu bor, helt enkelt 
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bestämmer sig för att hälsa på hemma hos Sally. Det är kaosartat hemma hos Sally, då 
Ellen först kommer dit. Då allt lugnat ner sig, så visar Sally sitt lilla alldeles egna krypin, 
en liten kammare där det finns ett litet bord två stolar: 

 
Väggarna är tapetserade med en årgång Sanningsvittnet, papperet gulnat av ålder. På varje fläck av väggen 
är en hylla uppslagen. Var som helst hur som helst och hyllorna är fulla av hopbuntade trasiga böcker. En 
enda bunden volym finns bland allt det häftade, det är en gammal bibel. Under bordet och i hörnen ligger 
stora packar med tidningar ombundna med snören, på en ensam liten hylla under fönstret står en liten 
blankskurad kopparlampa, en med fri brännare utan glas.71 

 
Sally talar sedan om för Ellen att hon brukar sitta här och läsa och skriva sedan barnen 
somnat. Hon säger också att böckerna och tidningarna egentligen är hennes svärfars sedan 
den tid då han köpte upp lump.  
Hon ber om ursäkt för sin svärfars beteende och säger att han egentligen är snäll, då han är 
nykter. Sedan ber hon Ellen ta en bok medan kaffet kokar: 

 
– Har du läst allt det här? Frågar Ellen och stiger in kammaren som doftar av enris och björklöv från en  
jättekvast som placerats i den stötkärna som utgör hörnmöbeln. – Ja visst, alltihop, det är inte så mycket 
som det ser ut. Tycker du om att läsa? – Ja-a, berättelser förstås, men jag har inte tid. – Tid ja, det skulle 
väl inte jag ha heller, men alltid har man någon stund, det blir inte så mycket att göra, ser du Ellen där 
allting fattas. 72  

 
Sally är en fattig kvinna som knappt har mat för dagen, men som ändå brinner av längtan 
efter bildning och eget utrymme. Hon har därför gjort ett eget litet bibliotek, av svärfaderns 
utrangerade lumpböcker, i en liten skrubb. Hon visar inte utan stolthet upp sitt lilla 
bibliotek, för sin nyfunna väninna. Den gamla kopparlampan som omnämns och som sedan 
återkommer, också i romanen Sallys söner, där dess lilla lågas sken, sägs ha fått 
Videbonden att fatta modet att gå in till Sally för att be henne gifta sig med honom.  
      Om den så symbolmättade lilla lampan skriver Witt-Brattström:  
 

Den ålderstigna lampan är av en modell uppfunnen under franska revolutionen, och den kommer att stå 
och lysa i Sallys torp också efter hennes död. Den är, bokstavligt talat, en bild av hennes brinnande ande.73  

 
Då Sally och Ellen sedan dricker kaffe, så säger Ellen: 
 

Ni måtte ha det förskräckligt, Sally säger hon med darrande röst. – Ja vi har det förskräckligt. – Men din 
man, har han ingen förtjänst? – Jo, han är fiskare, men det ger väl inte så mycket. De är fyra om en båt och 
bragder, och så super de allihop och borta måste de ligga jämt, han är väl inte annorlunda än han kan.74 

 
En bit längre in i detta samtal, då de fortfarande diskuterar sina liv och utbyter förtroenden 
så säger Ellen detta: 

 
Jag har haft det riktigt bra, jag var ju mycket äldre än du när jag gifte mig. Nu super inte Bernard mer, 
kommer hem var kväll och går aldrig till grannarna och rumlar. Jag hade lite bekymmer jag också först jag 
blev gift, men nu har jag det så bra så jag kan inte bättre få.75 

 
Detta är en del av inledningen till dessa båda fiktiva kvinnors vänskap, dessa kvinnor är 
skildrade som två mycket olika personligheter, som möts och känner sympati trots sin 
olikhet. De har också mycket gemensamt, de är fattiga och deras män är opålitliga och 
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spritglada. Kopplat till de verkliga förhållanden som rådde, så lever de i ett patriarkalt 
samhälle, handlingen befinner sig här någonstans under första världskriget. Kvinnor som är 
gifta är fortfarande omyndiga, de fick heller inte rösta.  Detta skriver Anita Göranson om 
den omvälvande perioden från slutet av 1800-talet till början av 1900-tal i kapitlet ”Från 
släkt till marknad” i boken Kvinnohistoria: ”Ogifta kvinnor vann successivt sin myndighet 
under andra hälften av 1800-talet. År 1863 blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 25 
års ålder [---] De gifta kvinnorna fick dock vänta i femtio år till. Målsmanskapet upphävdes 
först 1921, då makarna fick lika rättigheter i äktenskapet.”76 
     Under sådana förhållanden, om man då liksom bokens fiktiva kvinnor, lever i ett sådant 
samhälle där man som gift inte blir myndig utan ens man i stället blir ens förmyndare, så 
kan man förstås förhålla sig på olika sätt beträffande det hela. Sally och Ellen förhåller sig 
också olika till sin situation. Sally är temperamentsfull och sägs leva med sin man utan att 
de är gifta, hon har inte heller låtit döpa sina barn och är intresserad av revolutionära idéer. 
Detta att Sally valt att inte gifta sig med sin man, då han är opålitlig och ofta dricker upp 
lönen, är förståeligt, sett ur ett nutida perspektiv. Hon får dock betala ett högt pris, då hon 
fördöms av många andra exempelvis prästen. Sallys val att inte gifta sig, var dock inte 
någon helt ovanlig företeelse för en arbetarkvinna, även om det var vanligast i storstäder. 
Därav, fick företeelsen också namnet Stockholmsäktenskap. Detta skriver Ohlander i boken 
Kvinnohistoria angående det hela:  

 
En förklaring till Stockholmsäktenskapen och de så kallade konkubinaten skulle kunna vara att kvinnorna 
förlorade så mycket på att vara formellt gifta att de hellre avstod – gifte de sig blev de ju omyndiga och 
fick inte bestämma över vare sig inkomst, egendom eller sina barn.  
Något arv eller ägande att bevaka genom att ingå äktenskap hade ju inte arbeterskorna i allmänhet inte.77 

 
För att nu återvända till romanen och Ellen, så har hon valt ett annat förhållningssätt. Ellen 
är lugn och för det mesta nöjd, om hennes man inte dricker för mycket. Hon kan visserligen 
också se att det finns orättvisor. Hennes engagemang håller sig dock till hennes egen familj, 
eller som Witt-Brattström beskriver henne. ”Ellen representerar den cykliska tiden, hon 
lever i sin värld, obekymrad om tidsandan (världskrig), upptagen av sitt och de sina (till 
vilka hon även räknar Sally och hennes barn). 78 
     I Sallys söner har Sally gift sig med den välbeställde Videbonden. Han har efter sin 
hustrus död också kommit att bli lämnad, att ensam ta hand om de barn han fått med sin 
piga, kallad glada flickan. Han har sedan fattat mod och friat till Sally, som han länge i 
hemlighet varit förälskad i. Sally har dock rätt snart efter sitt gifte börjat grubbla över sitt 
giftermål, då hon tycker att hon svikit sina socialistiska ideal. Ellen har fått hem sin man 
som blivit skadad i sitt arbete, men han har nu med hjälp av Ellens omvårdnad blivit 
mycket bättre. Slut är det också på hans spritperioder och bortajobb. Sally är på besök i 
Apeldal hos Ellen och Bernard. För att fråga dem om de inte kan ta emot hennes barnbarn 
som fosterbarn. Det barn hennes son Gunnar fått med den förståndshandikappade 
Stavdottern. Han lider av att ständigt bli påmind om sitt felsteg, då Sally tagit hem sitt 
barnbarn till Vide. Sally väntar också själv barn men grubblar ändå över sitt nya äktenskap, 
då hon tycker sig ha svikit både sina ideal och söner, med sitt rika gifte. Så här framställs 
de båda väninnorna: 

 
Men av de två var det endast Ellen som segrat. Hon hade erövrat sin värld, det var ett litet hem och en 
man, den förste, den ende och bäste. Ellen var på det klara med att mycket var orättvist, att de besittande 
inte var klokare än de utblottade eller mer värda, men hon hade aldrig gripits av fantomen, den att sätta 
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hårt mot hårt, att fordra rätt. Hon var nöjd med att slippa världen, hela världen och leva i sitt rike. [---] 
Sally några år yngre än Ellen, hade förlorat sin kamp, hon segrade aldrig så som hon ville och hon blev 
aldrig på det klara med stridens kärnpunkt. Och nu sitter hon här i Apeldals kök och ber om far och mor 
till en fånes och sin sons barn. Hon gör det för en ung kvinnas skull och för sin sons skull.79 

 
Ellen och hennes man går med på detta förslag, vilket jag också tidigare beskrivit. De båda 
väninnorna tycks emellertid länge haft fullt upp på skilda håll med livets olika 
omständigheter. Witt-Brattström skriver så här om Sallys och Ellens relation: 
 

Det irrationella sambandet mellan kvinnorna får en avgörande betydelse för handlingen, vilket är 
exceptionellt i litteraturen som inte känner till detta tema. En anledning till att Sally i Sallys söner kommer 
att gå in i vad som måste beskrivas som en ganska konsekvent skildrad psykos i samband med 
havandeskapet är att hon har tappat rättesnöret: den intima väninnerelationen till Ellen. I stället hamnar 
hon i en ofrivillig identifikation, dels med sin anmoder mor Sofi, och dels med Videbondens dödsjuka 
hustru, mor Maria, vilket kommer att innebära personlig katastrof för henne. Ellen förlorar hon i slutet 
kvinnor och äppelträd när Ellens man råkat ut för den stora olyckan80 
    

Det tycker jag också är en träffande beskrivning av vad som händer Sally. Hon har under en 
kritisk period i livet ingen att anförtro sig åt, då Ellen har fullt upp med sin skadade man. 
Sally har gift sig med Videbonden och blir kritiserad åtminstone utav en av sina söner, 
Bruno.  Han skickar henne ett brev, där han talar om att han varit till deras forna hem, men 
att han rest igen då han fått veta att hon gift sig och flyttat till Vide. Dessutom är hon 
bekymrad över hans leverne i Paris, bland rika damer och hon har även bekymmer över 
sonen Gunnar och hans oönskade barn. Hon tycks omgiven av problem, som hon dessutom 
tror att hon ensam måste stå till svars för eller lösa. En stor bondgård kräver också mycket 
styrande och ställande från hennes sida. Hennes man Videbonden, försöker ändå övertala 
henne att skaffa mer hjälp i hushållet. Han tycks också vara mycket mån om henne.  
 
Kvinnlig vänskap och eget utrymme i Svinalängorna 
 
I Svinalängorna så är den nära vänskapen mellan Leenas mor Aili, och hennes väninna 
Helmi, ett genomgående motiv. Ailis och Helmis vänskap, sedd ur Leenas perspektiv: 

 
När Helmi städat klart på Posten kom hon hem till oss om hon hade tid. Mamma och hon pratade. Det 
gick inte att avbryta dem. När de inte träffades så ringde de till varandra. En kortis sa de. Sedan satt de och 
pratade i flera timmar. De ville prata i fred sa mamma.[---] Jag hade hört dem prata om massor med saker; 
parkettgolv och politik, grannarna och om hur man födde barn.81 

 
Deras vänskap består också genom den här romanen, Helmi sätter visserligen stopp för 
festandet hemma i hennes och makens hyrda hus, där Aili och hennes man ofta deltagit, då 
makens festande går över styr. Hon är den som håller efter de övriga, då hon inte själv 
dricker. Hon tittar också till sin väninna Aili och hennes man, då de går in i sitt 
periodfestande. Då Leenas föräldrar är nyktra sägs de träffas som vanligt. Leenas mor 
däremot gör inte som sin väninna Helmi som försöker få sin man att inte supa, utan hon 
börjar med tiden, att alltid också dricka då maken gör det. Detta gestaltas i Svinalängorna, 
Leenas mor försöker att skapa sig ett eget utrymme och dessutom skildras hennes intresse 
för litteratur, samhälle och skapande:   
 

Mamma byggde upp ett eget hörn i teverummet. Bredvid hennes fåtölj stod ett litet nattduksbord med låda 
i. Det är mitt kontor sa hon. Hon satte fast teckningar direkt på väggen med knappnålar.[---] Stickor och 
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garn låg i en korg på golvet. Halvfärdiga virkade och stickade klädesplagg låg i en annan korg. Mamma 
läste Ystads Allehanda, Ystan. Jag var på väg till toa och såg att hon klippte ut en liten liten notis. Hur 
man motar bort malen genom att lägga pomeransskal i vinterkappfickorna. Helmi sa att mamma snart 
hade så mycket tips och idéer att hon kunde börja sälja dem. Äsch sa mamma. Jag kan inget tillräckligt 
bra. Jag har lärt mig allting själv, det räcker inte till några affärer. Och hon upprepade det. Kom ihåg 
skolan är det viktigaste av allt.[…] Skaffa dig en bra utbildning innan du gifter dig och skaffar barn.[…] 
Jag hade lärt mig läsa. Jag hade inget att göra och läste på mammas böcker. Moa Martinson, Väinö Linna, 
Ivar Lo Johansson, Elin Vägner, Harry Martinson.82 

 
Leenas far däremot tycker inte så mycket om böcker, enligt honom så samlar de bara 
damm. Förmodligen ser han också dessa böcker som ett slags hot mot honom själv, då han 
lider av dålig självkänsla, vilket jag också redan beskrivit i föregående kapitel ”Fattigdom 
och beroende” där jag lyft fram faderns skamkänslor. Senare i romanen så börjar han också 
misshandla sin fru allt mer, då de är berusade. Det kan också ses som en yttring av hans 
underlägsenhetskänsla, då han ger sig på de enda han vågar sin familj, mest modern. Detta 
skildras, Leena är på sjukhuset där hon besökt sin mor Aili, som just gjort ett av sina 
självmordsförsök, hon stöter då på Helmi som följer med in till moderns sjukrum: 

 
Helmi började gråta när hon fick syn på mamma. Hon lyfte fram besökstolen och satte sig bredvid sängen. 
Hon tog tag i mammas hand. Den hängde i hennes, föll ur. Helmi klappade på den som att hon försökte 
väcka hela armen. Aili det är Helmi, du måste vakna. Leena är också här. När vi skulle gå frågade jag 
Helmi: – Hur visste du att mamma låg här? – Jag visste det inte. – Men vad skulle du då göra här? – Det är 
märkligt, sa Helmi men Veikko ligger också här, han ligger på sjuan, han har leverkoma.83  

 
Aili vaknar trots allt upp igen, det blir nya perioder som varvas med ytterligare försök att 
leva nyktert. Familjen går regelbundet på träffar med länkarna och Leenas mamma befinner 
sig i en diskussion med de andra fruarna, vilket hon verkar finna tråkigt, så hon försöker 
istället att leda in diskussionen mer åt jämställdhets och politiskt håll: 

 
Mamma gäspade sedan harklade hon sig och började prata om att 1975 var ett internationellt kvinnoår. 
Och mammorna började prata i munnen på varandra. Var det rätt eller fel med fri abort? Rätt tyckte de. 
Om städstrejken i Kiruna och Svappavara sa de att äntligen, äntligen städerskor kanske kanske få lite mer i 
lön. De pratade om den nya föräldraförsäkringen och att alla barn skulle få rätt till allmän förskola. Nu 
kanske kanske det skulle bli lite lättare att jobba för kvinnor?84 

 
Det man kan konstatera då man läser detta, är att det som dessa kvinnor i romanen 
Svinalängorna verkar ha som ett gemensamt problem är detta att få ihop moderskapet med 
detta att lönearbeta. Lena Gemzöe skriver i Feminism om den här tidens feministiska 
tankegångar beträffande problematiken att få moderskap att gå ihop med lönearbete: 

 
Jessie Bernard (1974) var den första feministen som uppmärksammade klyftan mellan samhällets idealbild 
av modern och kvinnors faktiska erfarenheter av moderskap. I sin analys pekar hon på kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden och pläderade för en balans mellan arbete och familj i kvinnors liv och för delat 
föräldraansvar. Hon manade till uppror mot den mytiska bilden av idealmodern och hävdade att kvinnor i 
alla klasser hade vågat uttala att fastän de älskar sina barn, hatar de moderskapet. Att se moderskapet som 
en boja som förslavade kvinnor var en allmänt förfäktad ståndpunkt bland 1960- och 70-talens feminister. 
Juliet Mitchell och Adrienne Rich riktade skarp kritik mot den patriarkala ideologi som omger 
moderskapet och såg kvinnors modersroll som en grundsten i kvinnoförtrycket. Det var moderskapet som 
höll fast kvinnor i hemmet, som hindrade dem från yrkesarbete och personlig självständighet.85 
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Med detta så har jag också till en del glidit in på de sista delarna i min analys kvinnor och 
arbete och moderskap och sexualitet. Det hela tenderar förstås att hänga samman inte minst 
på grund av att eget utrymme för kvinnor, både ekonomiskt och rent bokstavligt ofta hör 
ihop med en egen inkomst och därigenom, för kvinnor med barn, den så betydelsefulla 
barnomsorgen. Kvinnors självförverkligande är också något som ofta är beroende av egna 
inkomster och också sådant som problematiken med omsorgen av barnen under deras 
uppväxt, då detta genom tiderna oftast fallit på kvinnans lott. Mer om detta tar jag upp i 
kapitlet ”Kvinnor och arbete”. 
 
Kvinnor och arbete i Kvinnor och äppelträd och Sallys söner 
 
I Kvinnor och äppelträd så är bokens huvudkaraktärer Sally och Ellen, till största delen 
upptagna med att ta hand om sina familjer, det oavlönade kvinnoarbetet. De arbetar också 
extra ibland, med arbete i andras hushåll, exempelvis då Sally brukar hjälpa frun i 
handelsboden med tvätt eller trädgårdsarbete, eller då Ellen hjälpt till på ett bröllop.  
Därmed inte sagt att det inte lönearbetas bland kvinnorna i dessa romaner. I kapitlet ” I 
tredje och fjärde led” vilket jag också redan lyft fram i min analysdel ”Fattigdom och 
beroende”, där jag beskriver Sallys mors ovilja mot att flytta ut på landet och bli statare, då 
mannen förlorat sin arbete på grund av sin aktiva roll i en strejk. I detta kapitel lyfter jag 
också fram lite om kvinnors arbete, då dessa områden fattigdom och arbete tenderar att gå 
in i varandra. I nuvarande kapitel så återknyter jag till Sallys mor i början av Kvinnor och 
äppelträd och hennes situation, beträffande hennes ovilja att bli statarhustru.  Hur kunde 
arbetet se ut för statarhustrurna? För att besvara den frågan så har jag läst vad Sven Rosell 
skrivit om detta, han har intervjuat en man som var statarbarn på 30-40 talet: 

 
Kjell-Åke Larson föddes 1936. Till hans tidigaste barndomsminnen hör när han hjälpte sin mamma att 
hacka betor ute på fälten.[---] Dagen började strax före halv fyra på morgonen. Då gick Kjell-Åkes 
mamma iväg för att mjölka korna. Det gjorde hon tre gånger varje dag på 1930-talet. Hon var en av 
godsets mjölkerskor. Mellan mjölkningarna skulle sockerbetor hackas eller tas upp, hönsen skötas, maten 
lagas barnen skickas till skolan och kläder tvättas och lagas. [---] Mellan nio och tolv på kvällen 
mjölkades korna för tredje och sista gången. – Mor arbetade arton timmar om dagen, har jag räknat ut. 
Kvinnorna var till och med tvungna att själva skaffa ersättare när de var dåliga eller när de skulle föda 
barn. Därför hände det att de födde barn på morgonen och mjölkade på kvällen samma dag, berättar Kjell-
Åke.86 

 
Det måste förstås ha varierat lite på de olika gårdarna, hur arbetet såg ut, men att det var ett 
oerhört slitsamt arbete, det framgår helt klart tycker jag. Det är också därför en mycket 
realistisk reaktion från Sallys mor sida, då hon inte vill bli statare tycker jag, även om 
förhållandena i fabrikerna förstås inte heller var så gynnsamma, vilket jag också redan lyft 
fram lite om i analysdelen ”fattigdom och beroende”. Senare i romanen då Ellen och Sally 
för först gången möts i handelsboden, så säger Sally till frun i handelsboden angående 
betalningen för sina varor:  ”–När jag väl fått den här sista ungen kommer jag ned och gör 
några dagsverken i trädgården åt er eller byker vårbyken, för pengar har jag inga. ”87 
Här verkar det som om Sally brukar arbeta extra mellan varven, för att få ihop till 
försörjningen. Senare i romanen så reser också Sally och Ellen till huvudstaden, för att sälja 
de hemstickade och konstfullt broderade vantar, de tillsammans färdigställt. 
     Om kvinnorna i den tidiga industrialiseringen skriver också Wiklander bland annat: 
”När arbetar kvinnor gifte sig, slutade de ofta arbetet på fabrik eller i andras hem. De valde 
ett lönearbete som kunde utföras i hemmet eller som var tillfälligt. Gifta kvinnor kunde 
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tvätta hos herrskap. Storbyken var tung, tog flera dagar och extra hjälp brukade lejas om 
tvätten inte lämnades bort. De kunde vara festkokerskor eller åta sig städning mer eller 
mindre regelbundet.”88 I Sallys söners avslutande så ror Ellen hem efter ett sådant tillfälligt 
arbete: ” Ellen är på väg hem. Hon kommer från herrgården, från bröllop och stök, ty 
agronomen har just i dagarna gift sig med sin mejerinna och han har långt i förväg bett 
Ellen om hjälp vid bröllopsstöket.”89   
     I denna roman och även föregående, så är faktiskt kvinnornas liv fyllt av arbete, även 
om de inte har ett fast lönearbete. I Sallys söner gifter sig Sally med videbonden och blir 
bondhustru med mycket att ombestyra.  
     I boken Kvinnors arbete skriver Ann-Sofie Ohlander bland annat om det avsked från 
arbetet som de kvinnor som gifte sig ofta fick finna sig i, men hon skriver också: 

 
I praktiken gällde regeln om avsked vid giftermål inte för arbetarklassen. Där var i stället det normala att 
gifta kvinnor arbetade, som statarhustrur och hjälpkvinnor i jordbruket, som arbeterskor i samtliga 
industrigrenar. Det var en självklar nödvändighet för deras familjers försörjning. Detsamma gällde 
givetvis bondhustrurna.90 

 
Kvinnor och arbete i Svinalängorna 
 
I Svinalängorna så arbetas det också bland kvinnorna, både beträffande det obetalda 
hushållsarbetet och lönearbetet, det regelbundna arbetet, eller mer tillfälliga extraarbetet:  
 

Pappa Sa att mamma var hemmavru. Mamma sa att det var hon inte alls för hon delade ut 
morgontidningar, diskade extra på Hotel Continental, Contan, och på Värdshuset. Helmi jobbade på 
posten.[---] Och så hade hon extra arbete som städerska på restaurang Fenix.91   
 

Det verkar som om pappan faktiskt gärna vill se sin fru som just hemmafru. Hans fru Aili 
reagerar genom att argumentera mot epitetet ”hemmafru” för att hon faktiskt arbetar. Det är 
också en period då det propagerades i olika media för att få fler kvinnor att börja 
yrkesarbeta.  
     Yvonne Hirdman skriver i sin bok Med kluven tunga bl.a. om Arbetsmarknadens 
kvinnonämnd som skapades 1951, som den första jämställdhetsinstitutionen i Sverige. 
Denna nämnd var ett resultat av en samarbetskommitté från 1948.92Hon skriver också: 
”Radion var ett tidigt utnyttjat medium. Under 1965 sändes Hemmafru byter yrke i 
radioskolans regi men biträdd av nämnden:” i syfte att tillföra arbetsmarknaden mera 
arbetskraft”.93 
Vidare skriver Hirdman om att detta var ett program som tillkommit ”mellan två genus 
kontrakt” 94 och här utmålades mödrars arbete som just ett deltidsarbete. Dubbelarbetet 
skriver Hirdman ingick fortfarande i det normala. 1971 så sändes ytterligare en ny 
radioserie som nämnden var inblandad i, ”Kvinnor och arbete”95, och här var det 
jämlikhetens kontrakt som härskade skriver Hirdman. Det utkom också olika rapporter och 
skrifter under den här perioden som behandlade kvinnors arbete bl.a. från LO, exempelvis 
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en familjepolitisk rapport (1969), ”Kvinnors liv och arbete”96. Svinalängorna skildrar 
också en brytningsperiod 1960-70-tal, som ju var en period då allt fler kvinnor som tidigare 
varit så kallade hemmafruar, i allt större utsträckning började söka sig ut i förvärvslivet.  
     Helmi vars arbete och extra arbete omnämns, har också fem barn, och en alkoholiserad 
man att hålla reda på. Romanen skildrar en tid då det inte heller var någon större 
självklarhet att man skulle dela på hemmaarbetet, men en förändring var på gång för att 
kunna få fler kvinnor att yrkesarbeta. Den numera så utbyggda barnomsorgen existerade 
inte heller i så stor utsträckning ännu. Det hela är förstås också mycket mer komplext än så, 
det har med traditionellt tänkande invanda roller och synen på män och kvinnor som olika, 
med olika roller i familjen. Att ämnet kvinnors inträde i arbetslivet, inrymmer en stor 
komplexitet är det ingen tvekan om. Olika politiska inriktningar, men också olika fallanger 
inom dessa, har haft olika idéer om hur detta med att få fler kvinnor att bli yrkesarbetande, 
och om detta ens var önskvärt. Hirdman har ställt frågan i sin bok Med kluven tunga, om 
hur LO egentligen såg på detta: ”Att svara på frågan vad LO (i princip) ansåg om ”Kvinnor 
som arbetare?”, dvs. LOs inställning till genusordningen denna första efterkrigstid, visade 
sig således bero på. Om betoningen låg på kvinnor eller arbetare. Var man talade. Hur det 
talades. Och förvisso, till vilka som talade.”97  
     Det rådde mycket delade meningar om kvinnors arbete inom LO, rätt länge, om både 
kvinnolöner och frågan om gifta kvinnor med familj, eller åtminstone de med små barn, alls 
skulle yrkesarbeta. Även om det också där fanns radikalare krafter, som drev frågan om 
kvinnors rätt till arbete vidare, bland annat den så betydelsefulla frågan om påskyndandet 
av barnomsorgsutbyggandet. Så här framställer Hirdman detta: ”Och revolutionen som 
hette familjepolitik rullade vidare. Vid LO-kongressen 1971 blev det rubriker under vilken 
genusfrågorna diskuterades. Vid 1966 års kongress hade daghemmen uttryckligen varit ”ett 
samhällsorgan i arbetsmarknadens tjänst”. 1971 var ”barnstugan/förskolan/…/en social 
utjämningsfaktor” som självklart måste expandera. ”98 
Dessa samhälleliga debatter och tidsandan som rådde, lyser också igenom i Svinalängorna i 
ganska hög grad, tycker jag. Inte minst i gestaltningen av Aili som verkar intresserad av 
kvinnofrågor och feminism.  
 
Moderskap och sexualitet i Kvinnor och äppelträd och Sallys söner 
 
I Kvinnor och äppelträd så problematiseras moderskapet redan i det inledande kapitlet, med 
mor Sofi som inte fått behålla sin förstfödda, trots att hon just för den skull har gift sig med 
bonden med störst gård och mest mark. I stället så utackorderar hennes man, barnet till 
socknen, pådriven av svärmodern. Hon föder sedan fjorton barn åt sin man som hon inte 
älskar. Hon kan aldrig komma över förlusten av sin förstfödda. Sedan så fortsätter 
problematiken kring moderskapet i romanens fortsättning och egentliga handling, med de 
två ättlingarna Sally och Ellen och de människor som figurerar runt dem.  
     Witt Brattström skriver detta: ”Boken om Sally kan med viss förenkling betecknas som 
en episodisk kollektivroman. Dess värd utgörs ofta av motstridiga röster kring 
moderskapets innebörd.[---] Det finns inget entydigt ”budskap” i boken […] där finns i 
stället en centralgestalt (Sally), som blir bärare av de motsättningar grundtemat rymmer.”99 
Det är riktigt att Sally i hög grad får gestalta problematiken, eller motsättningarna omkring 
detta med moderskap, men också Ellen får gestalta en del av detta. Så här framställs det då 
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hon som ung hustru, i det naturskönt belägna Apeldal, just fått sitt första barn och Bernard 
ofta är ute på arbete: 
 

Utanför var allting storslaget, var rent, var i harmoni. Hon var tagen med hull och hår. Hon var fullkomligt 
tilltjusad av solljuset mellan tallarna eller månljus över snöfälten, över knoppande björkskog, över 
blommor och blommande träd. Hon tyckte i sitt rus att allting utom naturen var smått och grått och 
smutsigt. Hon tyckte att lillen såg ofullkomlig ut när hon stod med honom i ute i täppan och såg på 
frukternas fullkomlighet. Hon började bli noga med sig tvättade och strök kläder ständigt. Badade lillen 
och sig själv så ofta hon kom åt. [---] Den omsorg hon så plötsligt började visa sig själv gav henne charm 
och friskhet. Bernard blev mer och mer förälskad. Han rentav svek kamratlaget, vände tankfullt på slanten 
när öl bryggaren kom och laget satsade till öl. Så ofta han kunde reste han hem, [---] Men Ellens ständiga 
refräng är: ”Tvätta dig, ta inte i lillen, du smutsar ner honom, låt bli mig, tvätta dig, du smutsar ner 
mig.”100  

 
Här verkar Ellen i sin relativa ensamhet, fått en åtminstone lättare förlossningspsykos. Då 
hon tycker att allt i naturen är vackert och fulländat, men ser sitt lilla barn som ofullkomligt 
och mannen som smutsig. Hon vaknar inte upp ur sitt tillstånd förrän hon hör att Bernard 
gråter, då hon undrar varför så frågar han ” – Varför tycker du inte om mig?”101 Ellen 
börjar också gråta och de pratar ut om sina känslor. Ellen försöker förklara: 

 
– Ja men jag tycker ju om dig, jag vill bara inte, det är så otäckt här inne där lillen sover. Jag vill inte, och 
jag vill inte ha fler barn heller, Bernard inte fler [---] 102 

 
Något svar får Ellen inte heller av Bernard om detta att hon inte vill bli med barn. Han 
säger endast att hon är vackrare än alla träd och blommor hon pratar om och att han vill att 
hon ska vara snäll mot honom. Hur såg då synen på detta med barnbegränsning under 
början av 1900-talet? I boken Sex i Folkhemmet skriver Lennerhed:  

 
Under 1900-talets första decennier började en begränsad undervisning att bedrivas, men främst på de 
högre flickskolorna. Att det just var flickor och inte pojkar som fick sexualundervisning […] beror på de 
skilda förhållanden och synsätt som gällde för könen. Flickor ansågs mer utsatta än pojkar. Den oönskade 
graviditeten var i hög grad ett kvinnoproblem.[---] Den sexualundervisning som bedrevs var alltså mycket 
begränsad, och kraven på en mer genomgripande undervisning – för båda könen – upprepades genom 
årens lopp, ofta med hänvisning till den stora spridningen av könssjukdomar.103 

 
Någon sexualundervisning för vanliga arbetare var detta alltså inte frågan om. Beträffande 
preventivmedel så hade både kondomen och pessaret i gummi, utvecklats redan på 1800-
talet.  Det hade också uppstått sexualreformrörelser kring sekelskiftet 1900 och för dessa 
var preventivmedelsfrågan den centrala skriver Lennerhed. Den så kallade 
nymalthumanismen104 där man förespråkade barnbegränsning hade också anhängare i 
Sverige redan i slutet av artonhundratalet. Så småningom avtog det nymalthusianska 
inflytandet. På 1910-talet trädde en ungsocialist Hinke Berggren fram och förespråkade att 
människor borde använda preventivmedel. Han framhöll istället kvinnors hälsa och sociala 
situation hävdar Lennerhed. Hon skriver också: 
 

Många människor begränsade sitt barnantal vid denna tid, och det gjorde de troligen oavsett den 
nymalthusianska propagandan. Antalet barn sjönk dramatiskt i hela västeuropa decennierna kring 
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sekelskiftet, i Sverige från fem till två barn per kvinna. [---] Faktum var att barnbegränsning praktiserades, 
men att bruket inte var allmänt. Det var främst i städernas medelklass och i delar av arbetarklassen som 
antalet barn hölls nere. I de fattigaste familjerna föddes ofta ett stort antal barn.105 

 
Lennerhed skriver också att den så kallade preventivmedelsfrågan delade kvinnorörelsen. 
Då Bergengren åtalades för sitt propagerande, protesterade 875 arbetarkvinnor och också 
några kvinnliga läkare bland andra, Karolina Widerström och Ada Nilsson tillsammans 
med inte mindre än ett sextiotal andra läkare. Många kvinnor var ändå av en annan åsikt 
och de gjorde också ett upprop till riksdagen mot Bergegrens propaganda. Den här 
splittringen inom kvinnorörelsen i frågan illustrerar också det komplicerade förhållandet 
mellan en sexuell reform och kvinnofrigörelse, då många kvinnor var rädda att en 
liberalisering skulle leda till ökad spridning av könssjukdomar, och även ett ökat 
utnyttjande av kvinnor, medan andra såg reformen som en väg till en ökad, såväl frihet som 
trygghet för kvinnor, hävdar Lennerhed.106  
     För att nu återvända till romanens Ellen och hennes man Bernard. Ellen är rädd att bli 
gravid igen och säger detta till Bernard, men han svarar inte Ellen beträffande detta. Han 
säger istället att hon är mycket vackrare än den natur Ellen beskrivit som fullkomlig. Han 
ber henne också vara snäll emot honom. Jag tycker att båda deras reaktioner är realistiska, i 
ljuset av den splittrade inställningen, angående både barnbegränsning och preventivmedel 
under den här perioden.  
     Längre fram i romanen, som nu hunnit fram till tiden för första världskriget, skildras 
förlossningen, Sally föder i ensamhet barn:  
 

Sally ligger här nu på ett golv och föder. Tänker på mycket, tänker på att hon är ensam, att hon inte får 
skrika högt, barnen kan väckas. På knä kryper hon in i kammaren igen. Den blanka kopparlampan står på 
en stol bredvid bädden, fylld med dyr krisfotogen och lågan fladdrar ängsligt för varje rörelse Sally gör i 
det lilla rummet.[---] Ny törn, hon skriker långt nere i bröstet, hest likt en döende. Det sliter i korsryggen, 
svetten lackar, kroppen kommer i darrning, hon tar ned med handen – nej, ännu ej – det går så långsamt, 
går så sakta, stönar hon. Ny frist. Hon kryper efter tråd och sax och rena trasor och lägger bredvid bädden. 
Ellen kommer inte förrän i morgon, inte förrän i morgon. Nu igen, helvete förbannelse, hjälp mig! Hon 
skjuter knytnävarna mot varann över underlivet, spjärnar med fötterna mot väggen, skriker hest, tyst, långt 
ner i bröstet. Ny frist. Hon känner ned med handen. Så långt , milde gud, och inget vatten kommer. Hon 
känner hur hinnan om fostret spänner i blygden. Ursinnig, galen av smärta reser hon sig sittande, sliter 
med fingrarna i fosterhinnan. Den är seg och stark. Naturen är underbar, den skyddar sina ungar 
underbarare än någon girigbuk sitt guld. Svetten rinner, det ljusa håret står som en gloria kring det vackra 
av smärtor vilda ansiktet. Stönande sliter hon allt hon orkar i hinnan framför fostrets huvud, saxen vågar 
hon inte använda. Äntligen!107 

 
Till sist föds så barnet. Sally konstaterar att det är en alldeles frisk liten son. Hon ler för sig 
själv och tänker att han slipper åtminstone föda barn. Hon klipper navelsträngen och sveper 
om barnet och domnar bort, medan hon tänker att måtte bara Ellen komma som hon lovat. 
De stora skeendena i världen, vävs ihop med det lilla enskilda människoödet; då Sally 
drömmer om det världskrig som pågår för fullt ute i världen. Witt-Brattström skriver om att 
”litterära” förlossningar sällan är uppbyggliga att läsa, och att de av både män och kvinnor 
ofta skildras som en enda lång pina. I de jämförande exempel hon tar upp, beskrivs 
förlossningarna närmast som djuriskt omänskliga, eller som liknande slakt:  
 

Sally är inget slaktoffer, hon är ett födande subjekt. Hennes förlossning är kulmen på kroppens 
paradigm[…] Födsloarbetet är det som skildras, ett aktivt styrkeprov som beskrivs med kraftfulla uttryck 
som lika väl kunde tillämpas på något rejält grovarbete[---] 
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Men samtidigt, interfolierat med den inlevelsefulla beskrivningen utifrån kommer i snabba 
synvinkelskiften Sallys egna kommentarer till händelseförloppet. Kroppens värkrytm och medvetandets 
jämmer samverkar ( ” ny törn”, ”Ny frist” […] 108 
,  

I Sallys söner, då Sally gift sig med videbonden och väntar hans barn, då är hon också 
omgiven av sina unga vuxna barns problem. Problemet med sonen Bruno, som lever av att 
kurtisera rika damer i Paris och som nu dessutom tagit avstånd från henne, då hon som 
alltid propagerat för sina socialistiska värderingar, nu gift sig med den välbeställde 
Videbonden. Hennes enda dotter har också helt tagit avstånd från henne redan tidigare, och 
lever som frälsningssoldat i staden. Dessutom har hon sonen Gunnars problem, med det 
barn han fått. Hon har också hand om Videbondens barn, med glada flickan. I romanen så 
framställs Sallys tankar att irra. Hon sitter i köket hos Ellen och Bernard, för att be dem om 
hjälp att som fosterföräldrar, ta hand om hennes barnbarn och Ellen frågar om inte Sally 
tror att det kan inverka på barnet att modern ”är utan vett”:   

 
Denna svarar ej. Hon sitter och ser in i sig  själv, hon blir med en gång så trött. Det är barn barn, barn, 
barn, jämt är hon ute och styr med barn, sköter barn eller föder barn. Hon tycker det är ändlösa tåg av barn 
som just hon ska ta itu med, hon drunknar i barnskaror, i problem, hon vill ingenting med barn längre, hon 
vill vara fri, fri! 109 

 
Då Sally när hon redan är sliten av för många krav och motstridiga viljor runt sig, inte 
minst hennes egna, slutligen inom en kort period drabbas av de stora tragedierna, då två av 
hennes andra söner inom kort dör av olyckor i samband med sina arbeten, så blir det för 
mycket för Sally, hon går sönder inombords och liggande i feberyrsel. Barnet hon väntar 
dör och slutligen dör också Sally under den följande operationen. Denna i mitt tycke 
mycket träffande beskrivningen, av vad detta handlar om, gör Witt-Brattström: 

 
Moderskapet som biologiskt öde är vad boken om Sally ytterst handlar om. Sallygestalten får konkretisera 
motsättningarna som ligger i att vara å ena sidan samhällsmedlem och å andra sidan mångbarnsmor. 
Hon slits bokstavligen itu av denna dubbelexistens. 110 

 
Moderskap och sexualitet i Svinalängorna 
 
I Svinalängorna så har jag funnit att just dessa motiv också problematiseras. Helmi har fem 
barn och Aili har tre. De båda väninnorna, tycker att det räcker med barn för deras del. Sett 
genom Leenas perspektiv skildras detta: ”Helmi hade fött barn vartannat år i flera år. De 
pratade om hur man kunde skydda sig mot att bli med barn. Det var svårt sa de, för om 
mamman åt p-piller så fick hon en propp i benet. Om pappan var tvungen att använda 
kondom så tyckte han inte att det var lika skönt att göra barn. ”111 
     Leena lyssnar och drar egna slutsatser om samtalet mellan modern och Helmi. 
Handlingen befinner sig någonstans sent 1960-tal eller tidigt 70-tal. Detta var också i 
verkligheten en tid av diskussioner omkring sexualitet och de nya preventivmedel som 
kommit. Detta skriver Lennerhed: 

 
Under 1960-talet vände sig RFSU inåt och satsade på en moderniserad och utökad 
försäljningsverksamhet, liksom på en utbyggd klinisk verksamhet. De nya preventivmedlen p-piller och 
spiral, som introducerades på den svenska marknaden 1964 respektive 1965, medförde nya uppgifter för 
förbundets läkare. RFSU deltog som sagt inte i någon större utsträckning i den stormiga sexualdebatten på 
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1960-talet. [---] De ideologiska omsvängningarna i samhällsdebatten var flera under 1960 och 1970-talen. 
[---] En ny tidskrift startades 1971: RFSU –bulletin om sex och samlevnad […] 112 
 

Detta att det förekom många diskussioner omkring sexualitet och preventivmedel, under 
den här tidsperioden, framträder också på flera ställen i Svinalängorna. Där det då ofta 
framställs genom Ailis och Helmis samtal. Nya metoder för barnbegränsning, hade 
kommit, men helt problemfritt verkar det ändå inte vara.  
Den stora problematiken i den här romanen, också beträffande moderskapet, är ändå att 
Leenas mamma då hon inte orkar längre, börjar dricka precis som mannen.  
Det här är hennes kommentar till honom: ” Och du vet hur det är. Om inte du börjar så 
börjar inte jag sa mamma.”113  
 
Diskussion  
 
Det finns både likheter och skillnader mellan romanerna, fler likheter än skillnader tycker 
jag mig funnit beträffande kvinnoskildringen. En likhet beträffande kvinnoskidringen i 
dessa romaner är den nära vänskapen mellan Sally och Ellen i Martinsons nämnda romaner 
och vänskapen mellan Aili och Helmi i Svinalängorna. Studerar man dessa fiktiva 
väninnors inbördes förhållande samt respektive personligheter, så kan man också finna 
både likheter och skillnader. Exempelvis så är Sally i dessa Martinsons romaner utmålad 
som den mer intellektuella och politiskt intresserade. Hon har också trots sin fattigdom 
skapat sig ett eget litet bibliotek, i sitt lilla förfallna torp i en skrubb, med böcker bestående 
av den lumplitteratur hon fått genom svärfaderns tidigare yrke som lumpsamlare. Hon 
brukar också ha socialistiska möten i sitt lilla torp, får man veta. Hon beskrivs också som 
en människa som brinner för det hon tror på, sina socialistiska och revolutionära idéer. Då 
hon i Sallys söner sedan gifter sig med den välbeställde Videbonden så börjar hon snart 
grubbla över detta, då hon tycker att hon svikit sina ideal. Det hela förvärras av att hennes 
söner också kritiserar henne. Hon tycks också glömt bort det som tidigare varit viktigt för 
henne, ett eget utrymme och det att hon har ett behov av att ibland dra sig undan och läsa. 
Fastän förutsättningarna egentligen borde vara bättre, då hon nu befinner sig i bättre 
ekonomiska omständigheter och då hennes man Videbonden verkar göra allt han kan för 
henne. Hon verkar inte kunna försonas med att hon haft andra önskningar i livet, de mer 
kämpande revolutionära tankar hon närt i sin fattigdom i Mårbo och sin socialistiska 
filosofi, tycker hon att hon svikit helt genom sitt giftermål med den välbeställde 
videbonden. Det som också bidrar till hennes grubbel är sönernas kritik av henne. 
Tragedierna som inträffar i slutet av romanen, då två av hennes övriga söner inom kort 
förolyckas, bidrar till att hon sedan verkar gå djupare in i det tillstånd Witt-Brattström 
beskriver som: ” [---] en ganska konsekvent skildrad psykos i samband med havandeskapet 
[---]”, 114 Witt-Brattström menar att det som bidragit till detta också är den förlorade nära 
kontakten med väninnan Ellen. Hon som annars ofta har varit hennes hjälp och förtrogna 
vän, har istället varit helt upptagen med att vårda sin man Bernard efter hans olycka. Ellen 
beskrivs däremot att klara den här omställningen bra, då hon inte som Sally är lagd åt det 
grubblande hållet. Hon finner en mening i det hela, då Bernard också med tiden blir bättre. 
Hon är nöjd med tillvaron då mannen inte alls dricker längre, efter den olycka han råkat ut 
för på sitt arbete. Witt-Brattström hävdar att det finns en slags metadiskurs i romanen: ” En 
speciell kvinnlig litterär kontext är märkbar, ibland som direkta lån till händelseförloppet, 
som när Ellen ”återerövrar” sin man genom att han invalidiserats. Det uppslaget kommer 
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utan tvivel från Charlotte Brontës roman Jane Eyre (1874) som Moa Martinson läste som 
barn.115 
Detta som Witt-Brattström påvisar angående dessa intertextuella drag, tycker jag är mycket 
intressant och äger troligtvis sin relevans. Inget uppstår ur ett vakuum, inte heller en roman. 
Dessutom tycker jag att Witt-Brattström lyfter fram komplexiteten i Kvinnor och äppelträd 
och Sallys söner, bland annat genom denna jämförelse med Victoria Benedictsson som hon 
menar är en annan viktig föregångerska för Moa Martinson:” När Benedictssons hjältinnor 
går mot det slags frigörelse som heter självkännedom, så går Sally åt andra hållet. I slutet 
av Pengar visar Selma stolt upp sitt hemliga arbetsrum för sin kusin och förtrogne.[…] I 
Kvinnor och äppelträd visar Sally lika stolt upp den lilla skrubb fylld med makulatur som är 
hennes ”universitet” för Ellen. Där bedriver hon sina revolutionära studier och skriverier på 
nätterna då barnen sover.”116    
Den stolta och socialistiskt brinnande Sally går under i Sallys söner, Witt-Brattström 
hävdar: ”Moderskapet som biologiskt öde är vad Boken om Sally ytterst handlar om. 
Sallygestalten får konkretisera motsättningen som ligger i att vara å ena sidan 
samhällsmedlem och å andra sidan mångbarnsmor. Hon slits bokstavligen itu av denna 
dubbelexistens.” 117 Vidare påpekar Witt-Brattström att Martinson genom gestaltningen av 
Sally ville påvisa en problematik som kanske var lite främmande för denna tids borgerliga 
feminister och samhällsförbättrare. Hon menar också att dessas kamp för kvinnors rätt till 
yrkesarbete, faktiskt måste ha sett helt annorlunda ut och mer problematiskt för kvinnorna i 
arbetarklassen, där alla kvinnor redan kroppsarbetade och oftast utan att det ledde till någon 
ökad frigörelse. Hon nämner också att ingen av kvinnorna i den så kallade 
Fogelstadsgruppen, själva hade barn.118  
      För att återknyta till jämförelsen med Svinalängornas kvinnoskildring och den nära 
vänskapen mellan Aili och Helmi och deras respektive karaktärer. I Svinalängorna så har vi 
huvudkaraktären Leenas mor Aili, som också trots sin relativa fattigdom skapat sig ett eget 
utrymme. Hon har byggt upp en egen liten hörna i teverummet där hon har sina böcker, 
stickningar, m.m. vilket jag också citerat i min analysdel. Aili påminner i detta avseende 
om Sally med sin biblioteksskrubb. Hon talar exempelvis om det internationella kvinnoåret, 
vilket jag också citerat lite av i min analysdel. Aili verkar också uppröras av orättvisor 
mellan samhällsklasser. Hon tycks också liksom Sally gå mot sin undergång, då hon dras 
ner allt mer av både sin egen och mannens alkoholism. Hon tycks också sitta fast i sin 
underordnade position, i förhållande till mannen. Trots att han misshandlar henne, så väljer 
hon att stanna. Detta med alkoholismen är annars också en skillnad från Sally i Kvinnor och 
äppelträd. Hon sägs visserligen också ha en man med spritproblem, men själv verkar hon 
inte dricka alls. Dessa båda kvinnor blir ändå båda sjuka. Ailis sjukdom är alkoholism, 
medan Sally tycks drabbas av en psykos. Beträffande dessas respektive väninnor, Ellen och 
Helmi, så kan man också finna likheter. Ellen är lugn och tycks inte grubbla alltför mycket 
över de rådande omständigheterna i tillvaron. Hon beskrivs också vara den som ofta finns 
till hands för att hjälpa sin väninna Sally. Helmi tycker jag faktiskt påminner mycket om 
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Ellen, då hon också beskrivs vara den som hjälper Aili, då hon exempelvis tittar till henne 
under de perioder hon och maken dricker. Helmi verkar också mycket lugnare, trots de 
prövningar hon också får utstå, med sin alkoholiserade man. Hon verkar inte fördöma sin 
väninna eller sin man för deras drickande, men hon finns där för dem. Hon börjar inte 
heller själv att dricka och inte framstår hon som så grubblande eller bitter över de 
missförhållanden och orättvisor hon är omgiven av. Hon tycks också ta hand om sin man så 
gott hon kan, precis som Ellen. Det är inte heller osannolikt att tro att Alakoski tagit en del 
intryck av Moa Martinson nämnda romaner, då hon exempelvis också säger att hon känner 
igen sig i den fattigdom Moa Martinson beskriver, vilket jag lyft fram i inledningen. 
 I en intervju utförd av Karolina Anderson, i SvD så framkommer också detta: ”Hon känner 
sig närmare Moa Martinson än mer jämnåriga författare, [---]”119  
Just den fattigdom som jag också funnit så framträdande i både Martinsons nämnda 
romaner och Alakoskis Svinalängorna är ytterligare en likhet mellan romanerna. Bland 
annat så har jag funnit att det i både Kvinnor och äppelträd samt Sallys söner och 
Svinalängorna, så finns den så kallade ”fattigskammen” som Starrin kallar den i 
Villkorandets politik: Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu, vilket 
jag också lyft fram en del av i min analys. I Kvinnor och äppelträd så skäms Sallys mor då 
familjen tvingas flytta ut på landet, för att de har så lite saker att ha på flyttlasset. I 
Svinalängorna skäms Leenas pappa inför sin förman, då han stannat hemma från sitt arbete 
på den skyddade verkstaden, där hans lön är låg och han tycks inte heller tycka att detta är 
något riktigt arbete. Helmi skäms också över att hon har så dåliga tänder, då hon inte har 
råd att laga dem, detta är också exempel jag lyft fram i analysen. Skillnaden beträffande 
fattigdomen, i dessa Martinsons romaner och den i Svinalängorna, är bland annat att 
Svinalängorna faktiskt skildrar en tid då välfärdssamhället kommit ganska långt och 
människor rent generellt fått det mycket bättre. För de som skildras i Svinalängorna, så 
verkar ändå den så kallade, relativa fattigdomen, som jag också lyft fram en del om i 
analysdelen, vara nog så plågsam och vara upphov till många problem. En skillnad är också 
den allt värre misshandel, som Leenas far utsätter modern för i Svinalängorna.       
     Beträffande min analysdel ”Kvinnor och arbete” så finns också både likheter och 
skillnader. Likheterna tycker jag är att kvinnorna i både Martinsons romaner och Alakoskis  
 Svinalängorna tar hand om sina familjer, ofta kombinerat med något extra arbete för att få 
ekonomin att gå ihop. Det verkar den för övrigt, ändå ofta inte göra i dessa romaner. Lågt 
betalt kvinnoarbete förekommer också i dessa romaner. Skillnaden är att i Svinalängorna så 
har ett nytt begrepp, hemmafru, både hunnit införas och så smått vara på väg att avskaffas. 
Ailis man säger exempelvis att Aili är hemmafru. Hon har heller inte något fast arbete, men 
hon håller ändå inte med honom, då hon ofta arbetar extra.  
     Beträffande min analys angående moderskap och sexualitet, så finns det också många 
likheter. Utvecklingen av exempelvis preventivmedel och synen på sexualitet har gått 
framåt och ändrat sig, från den tid Kvinnor och äppelträd samt Sallys söner skildrar till 
Svinalängorna. Det verkar ändå som om detta med att skydda sig för en oönskad graviditet, 
fortfarande är kvinnornas bekymmer och ansvar under den period Svinalängorna skildrar. 
De nya preventivmedel som kommit beskrivs också ofta ge upphov till nya besvär, eller 
rädsla för sådana. Exempelvis då Leena lyssnar till Ailis och Helmis samtal om att de inte 
önskar sig några fler barn och risken för blodpropp vid p-piller användande. Skillnaden är 
förstås att i Svinalängorna finns preventivmedel tillgängliga och det hela diskuteras också i 
romanen, åtminstone kvinnorna emellan . Dessutom så diskuteras kvinnors rättigheter och 
jämlikhet mellan könen i den offentliga debatten. De ofta låga kvinnolönerna har börjat 
debatteras, även sådant som kvinnors rätt till arbete och barnomsorg har blivit ett angeläget 
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ämne under den tidsperiod Svinalängorna skildrar. En del av allt detta, återspeglas också i 
romanen. En skillnad mellan romanerna är förstås också den att i Svinalängorna så 
förekommer kvinnor som dricker på ett helt annat sätt, än i Martinsons romaner. Leenas 
mor Aili, går in i samma perioddrickande som sin man, då släpper hon också allt ansvar för 
både barn och hem. I Kvinnor och äppelträd och Sallys söner dricker inte mödrarna. 
I Kvinnor och äppelträd finns förstås också den på sin tid djärvt beskrivna förlossningen, 
då Sally i ensamhet föder barn. Kvinnor och äppelträd fick också en ganska besk kritik, om 
detta skriver Witt-Brattström, där hon också nämner några exempel, där skribenterna tar 
avstånd från det, de i en del fall tycker är futiliteter och detaljer från barnsängar snusk 
m.m.120 Det man också ska komma ihåg i det här sammanhanget, tror jag är att det här var 
en tid före barnafädernas mer självklara inträde i förlossningsrummen. Män var säkert inte 
heller vanligtvis vana vid att sätta sig in i, eller diskutera sådant som en förlossning. De 
verkade således också ha svårt för att se det genuina i Martinsons mycket realistiskt 
beskrivna förlossning i Kvinnor och äppelträd. Varför Martinson ändå valde att exempelvis 
framställa Sallys förlossning på det sätt hon gjorde, har kanske flera skäl. En anledning till 
Martinsons val att framställa det hela, kan vara det som tas upp i boken Kvinnornas: 
Litteraturhistoria av Barbro Backberger ”  

 
 De manliga 30-talisterna hyllade kvinnan i egenskap av kosmisk moder, både i ord och bild. ”Men hennes 
tanke är borta från allt; vad kan denna glädje väl båta?”, säger Pär Lagerkvist i Nu löser solen sitt blonda 
hår. Lika bortvänd är den kosmiska modern på Waldemar Lorentzons tavla. Men när Moa Martinson 
berättar om en moder i förening med världsalltet, är berättelsen het av egen kvinnoerfarenhet. Sally som 
ligger ensam i torpet och föder i Kvinnor och äppelträd, är en jordisk kvinna, svettig, plågad och aktivt 
närvarande. Ute i Europa dör människor på första världskrigets slagfält, men på trots mot massdöden föder 
Sally sitt barn medan Vintergatan ligger som en väldig mjölke i rymden över henne.”121 

 
Detta skriver Kerstin Engman i sin bok Moa Martinson: Ordet och kärleken en biografi 
(1990) angående den negativa kritik Kvinnor och äppelträd fick då den först utgavs: 
 

I oktober låg så äntligen Moa Martinson debutroman på bokhandelsdiskarna. Under hösten strömmade 
recensionerna in, på Bonniers arkiv finns ett 40-tal samlade, vilket får betraktas som stor uppmärksamhet 
för en debutant. Men kritikerna var förvirrade. De var till övervägande delen medelålders män med 
borgerlig-akademisk bakgrund som nu skulle försöka förstå en roman i modernistisk stil skriven av en 
självlärd arbetarkvinna som skildrade djupa kvinnliga erfarenheter. Det blev naturligtvis många 
intellektuella kollapser av det mötet. Kritikerna i de borgerliga tidningarna hade svårt att stå ut med det 
proletära budskapet och fattigmiljöerna.122 

 
För att slutligen säga något om dessa romaner och vad jag funnit mest framträdande så är 
det den fattigdom dessa romaner skildrar från Martinsons Kvinnor och äppelträd och Sallys 
söner till Alakoskis Svinalängorna. Dessa böcker problematiserar de speciella svårigheter 
som fattigdom kan ge upphov till, som brist på självkänsla, bland annat genom den 
speciella fattigskam jag diskuterat, men också den brist på utrymme både bokstavligt och 
ekonomiskt som problematiseras i dessa böcker. Konsekvenserna av fattigdomen kan 
förstås skifta och de framställs också lite olika i dessa böcker. Exempelvis Sallys mors 
vånda över flytten till landet och en väntande tjänst som statare i stället för fabriksarbetet, 
då maken fått avsked på grund av strejk och de också blivit vräkta från bostaden. Detta 
skriver Lars Furuland om Martinsons egna erfarenheter: ”Redan från barndomen upplevde 
Moa kontrasterna mellan stadens och landsbygdens arbetarliv på grund av familjens 
rörlighet mellan dessa två världar. Hennes mor och styvfar flyttade gång på gång mellan 

                                                 
120 Witt-Brattström, 1988, s.110. 
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Norrköpings arbetarkvarter och statlängor på östgötaslätten i takt med 
konjunktursvängningarna. När jag på 60-talet brevledes diskuterade statarfrågan med Moa 
och föreslog termen konjunkturstatare för dem som på detta sätt ambulerade mellan stad 
och land, svarade Moa att det föreslagna namnet var rättvisande.”123  
 Det är inget tvivel att Martinson i detta fall viste vad hon skrev om. Då hon själv hade fått 
uppleva detta, att som barn flytta runt mellan stad och landsbygd. 
 En som också har erfarenheter från sin barndom, av en måhända litet annan slags 
fattigdom och de svårigheter detta ofta medför, är Svinalängornas författarinna Alakoski. 
     Om henne skriver Andersson i den intervju för SvD hon gjort med Alakoski angående 
Svinalängorna ”Boken är inte självbiografisk, men bygger på personliga erfarenheter. 
Precis som Leena växte Susanna Alakoski upp i Ystads enda miljonprogramsområde. 
Dessutom släpar hon runt på ungefär samma ryggsäck: uppväxt i en fattig finsk 
invandrarfamilj med missbruksproblem. Till råga på allt är hon kvinna.”124 
I boken Tala om klass (2006)  där en rad olika kvinnor som alla har detta gemensamt att de 
gjort vad man brukar kalla en ”klassresa” också berättar om sin syn på det hela. I denna bok 
säger Alakoski bland annat detta, angående sin uppväxt: ”För mig började det med att jag 
tröttnade på att hoppa hopprep på asfalt. Sedan tröttnade jag på att se mammas mörka 
ringar under ögonen växa och höra pappas vredesutbrott. Drömmarna i min trappuppgång 
var svartvita. Och mamma hade för lång väg till tvättstugan, och det var trångt att dela rum 
med flera syskon.”125 
 
Sammanfattning  
  
För att nu sammanfatta det hela så har det varit ett spännande arbete för mig, att följa och 
fördjupa mig i kvinnoskildringen i dessa tre romaner, av två olika författare och från olika 
tidsperioder, vilka båda skildrar människors liv och kamp med att få tillvaron att gå ihop, 
och dessa befinner sig också i samhällets lägre skikt. Dessa fiktiva gestalter har inte enbart 
sin fattigdom att kämpa med, utan också sådant som sin egen och andras omdömen om dem 
själva. Just analysdelen ” Fattigdom och beroende”, tar också stort utrymme i min uppsats. 
Kanske mer än jag först tänkt mig, men jag har funnit det relevant att också låta det vara så. 
då jag funnit att detta med fattigdom och de problem som fattigdom ofta medför, är så 
framträdande i dessa romaner. I Kvinnor och äppelträd skapar den fattiga Sally sin 
biblioteksskrubb och i Svinalängorna gör Aili, en vrå för läsande och handarbete m.m. i 
familjens TV rum. Deras karaktärer påminner dessutom om varandras, utåtriktade 
intresserade av politik och samhälle. Deras glöd tycks ändå till sist förtära dem. Deras 
respektive väninnor, påminner också om varandra. Den lugna hjälpsamma Ellen i 
Martinsons romaner och den fridsamma Helmi i Svinalängorna som tittar till sin väninna 
då hon dricker. Extraarbetandet med lågt betalda kvinnoarbeten är ytterligare en likhet 
mellan romanerna. Ansvaret för barnen och även sexualiteten, att skydda sig mot graviditet 
tycks falla på kvinnornas lott, även om möjligheterna förstås är mycket större i 
Svinalängorna. Slutligen, detta är vad jag valt att lyfta fram bland allt jag funnit. Jag har 
varit tvungen att prioritera, då utrymmet är begränsat och kvinnoskildringen i båda dessa 
Moa Martinsons romaner, och Susanna Alakoskis roman, faktisk inrymmer så mycket.  
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