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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religiösa föreställningar 

som kommer till uttryck i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd. Verket publicerades 1933 

vid en tidpunkt då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat sina 

givna värden och auktoriteter. På den svenska skönlitterära marknaden hade modernismen 

gjort sitt intrång. Martinson själv är emellertid definierad som statarförfattare. De 

frågeställningar jag har utgått från i analysen av Kvinnor och äppelträd är; hur kristendomen 

framställs, vilken bild av romanen ger jämförandet med bibliska motiv samt om det går att 

finna tankemönster ur andra religioner än kristendomen? I uppsatsen har jag utforskat 

religiösa tankar och idéer främst genom att analysera Kvinnor och äppelträd ur ett jämförande 

perspektiv. Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös basis då jag använt mig av Bibeln 

som jämförelseunderlag. Utgångspunkterna är då de kvinnliga huvudkaraktärerna, eftersom 

romanen är uppbyggd med en stark personorientering, samt de tillfällen då äppelträden uttalas 

explicit i texten. Sammanfattningsvis går att säga att kristendomen framställs som en negativ 

faktor i romanen. Det bibliska jämförandet visar på normernas negativa konsekvenser och 

styrka när människan inte kan få leva utifrån individuella egenskaper och behov. Samtidigt 

har viktiga nyanser av tillvaron blivit synliga genom dessa jämförelser. Tolkningen av verket 

är att allt levande måste betraktas utifrån ett holistiskt perspektiv. En biocentrisk världsbild 

gör sig gällande redan då romanen analyseras utifrån dess form och framstår som ett 

genomgående motiv. Detta i sig påminner även om modernismens primitivistiska världsbild 

där idealet är en fri människa som lever i harmoni med naturen och med sinnen som är öppna 

för livets mångfald. Den litterära tillvaron uppvisar vidare panteistiska drag av en cirkulär 

världsbild samtidigt som människans särställning i Guds skapelse blir ifrågasatt. Såväl 

kristendomen som vetenskapen och människans tekniska framfart problematiseras och 

nyanseras. 

 

 2



Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING......................................................................................................................... 4 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 5 
1.2 DISPOSITION...................................................................................................................... 6 
1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT ...................................................................................................... 7 

1.3.1 Skönlitteratur i religionsvetenskapliga sammanhang ............................................... 7 
1.3.2 Undersökningar av Moa Martinsons texter och författarskap.................................. 9 

2. METOD OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER................................................. 10 

2.1 INTERTEXTUALITET ......................................................................................................... 11 
2.2 LÄSARINRIKTAD LITTERATURTEORI ................................................................................ 13 

3. RESULTAT OCH ANALYS............................................................................................. 14 

3.1 HANDLINGEN I KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD ........................................................................ 14 
3.2 ANALYS AV KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD UTIFRÅN DESS FORM............................................ 15 
3.3 BIBLISKT INFLYTANDE – INTERTEXTUALITET .................................................................. 17 

3.3.1 Frågan om äppelträden........................................................................................... 17 
3.3.2 Mor Sofi och äppelträden........................................................................................ 19 
3.3.3 Ellen och äppelträden ............................................................................................. 24 
3.3.4 Är Sally ormen eller äppelträdet?........................................................................... 30 

4. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION ................................................................. 34 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................. 36 

LITTERATUR.......................................................................................................................... 36 
INTERNETKÄLLOR ................................................................................................................. 37 

 3



1. Inledning 
 

Man har sagt mig att den är grov […] men jag kan inte tycka det. Lika litet som det kan falla mig 

in att vara rädd för en guds eller djävuls namn. De fyller ut språket som man fyller ut blommor 

med ris och gräs.1 

 
Det är Moa Martinsons (1890-1964) ord när hon bemöter kritiken avseende hennes 

debutroman, Kvinnor och Äppelträd från 1933. Vid denna tidpunkt är första världskriget slut 

och dess konsekvenser har gjort att framstegstanken samt tilltron till människans förnuft och 

moral framstår som tvivelaktiga.2 Situationen avspeglar sig i en form av andligt vakuum. Är 

det vetenskapen, människan och hennes tekniska framsteg eller är det Gud som har de rätta 

svaren? En allmän pessimism gör sig gällande och ersätter framstegstron då det inte längre 

finns några absoluta sanningar och värden.3 Innan krigsutbrottet var de mänskliga framstegen 

religionens efterträdare. Generationer hade satt sin tilltro på världsliga standardförbättringar. 

En av anledningarna var socialismens och kanske främst marxismens idéer samt dess 

antireligiösa karaktär. I sekulariseringsprocessen antas momentet av förtröstan om framtiden 

ha fungerat som en ställföreträdare för religionen.4 

Martinson själv var socialist och innan debutromanen skrev hon i den syndikalistiska 

arbetarpressen och framförde främst socialistiska idéer. Hon använde då sitt dopnamn Helga. 

Först efter 1927 kallade sig författaren Moa. Namnet är hämtat ur V. Jensens roman Jökeln 

som handlar om de första människorna. I Jensens bok är Moa ingen mindre än 

mänsklighetens stammoder.5 

I ljuset av den negativa kritik som Kvinnor och äppelträd mötte, går att ana Martinsons 

profana inställning till det idématerial och de normerande funktioner som kristendomen 

medfört. Just därför är det intressant att se hur Martinson sökt sig till en mytologisk 

dimension avseende sitt namnbyte. När Helga blir Moa, symboliserar kanske Martinssons 

önskan att nyansera och ifrågasätta bilden av Bibelns Eva som människans stammoder. 

Samtidigt går det att ana ett sökande bortom ett här och nu – i en tid då såväl religionen som 

framstegstanken förlorat sitt givna värde. 

På den skönlitterära marknaden är vid samma tidpunkt modernismen på starkt antågande 

i Sverige. En viktig ståndpunkt är oppositionen mot samhällets likriktning och andliga 

                                                 
1 Ebba Witt Brattström, Moa Martinsson. Skrift och drift i trettiotalet, Norstedts 1988, s. 50. 
2 Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall En forskningsöversikt över 1900-talets framstegstanke, Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion, 1996. s. 31ff. 
3 Ibid., s. 63. 
4 Ibid., s. 82 f. 
5 Witt Brattström, 1988, s. 45. 
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förflackning. Modernismens polemik mot det västerländska samhället grundar sig på dess 

utveckling till ett ”tekniskt industrialiserat, intellektuellt vetenskapligt samhälle” som 

exploaterar naturen och bryter mot universella mänskliga villkor.6 Modernismens världsbild 

är i hög grad primitivistisk. Idealet är en fri människa som lever i harmoni med naturen och 

med sinnen som är öppna för livets mångfald. Människans inre ska vara mottagligt för 

mystikens helhetsupplevelser, vilka bejakar kärleken, konsten och de skapande krafterna. 

Därigenom blir destruktiva krafter som lidande och tvång motarbetade.7 

Martinson själv är däremot kategoriserad som statardiktare, vilka främst anses skildra 

social misär ur ett realistiskt perspektiv.8 Kritiker menade att Martinson inte var förmögen till 

annat än att skildra ett fattigt Sverige. Någon djup tänkare var hon inte. De röster som gav 

positiv kritik betonade att Martinson var tydligt inspirerad av maken och modernisten, Harry 

Martinson.9 

Mitt eget möte med Martinson och hennes debutroman går bäst att beskriva som en 

fascination över att så många dimensioner av tillvaron kan skildras på en och samma gång. 

Och det är de djupare dimensionerna, som en djup tänkare tecknat, denna uppsats vill lyfta 

fram. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mot tidigare presenterad bakgrund har uppsatsen som övergripande syfte att undersöka 

vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Kvinnor och äppelträd, i en tid då två 

viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat dess givna auktoritet. En 

underliggande hypotes är att människan då söker nya sätt att förklara och se på tillvaron, vilka 

kan komma till uttryck i bland annat skönlitteratur. 

Min definition av vad religion och religiositet är avser de idéer som ingår i en 

föreställningsvärld som inte är kvantifierbar utan betecknar en transcendent dimension. Jag är 

därför inte intresserad av att lyfta fram den realistiska värld som målas upp i Kvinnor och 

äppelträd. Min utgångspunkt är att myter och berättelser visar på människors uppfattningar 

och relation till den transcendenta dimensionen. 

Vanligtvis definieras religion utifrån substantiella alternativt funktionella kriterier. 

Substantiella definitioner kan även skapas av forskaren själv för att avgränsa sitt 

                                                 
6 Bernt Olsson och Ingemar Algulin. Litteraturens historia i Sverige. Norstedts förlag, 1995, s. 414. 
7 Ibid., s. 415. 
8 Ibid., s. 404 ff. 
9 Witt Brattström, 1988, s.53. 
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undersökningsområde.10 Vad jag grundat min definition på är Sælid Gilhus och Mikaelssons 

religionsdefinition som ytterst betraktar religion som en del av den mänskliga kulturen. De ser 

religion som ett flytande område och inte som en avgränsad sektor. Detta i sig gör att religiösa 

yttringar inte har någon privilegierad särställning som står utanför eller över andra kulturella 

yttringar. Religion betraktas i stället som ett speciellt område för mänskliga uttryckssätt. De 

lägger därför särskild vikt vid individens eller gruppens sätt att förhålla sig till ett 

föreställningsuniversum och de berättelser som hör därtill. Där framträder vanligtvis gudar 

eller andra makter samt skapelse och ursprung, men även människans livsvillkor, mål och 

mening. Därefter utvidgas deras definition till att inte enbart innehålla kommunikation med 

gudar och makter, utan även till kommunikation om dessa.11 

För att kunna göra en avgränsning i denna uppsats har jag valt att undersöka vilket 

föreställningsuniversum eller verklighetsuppfattning/världsbild som kommer till uttryck i 

Moa Martinsons roman. Religiositet kommer därutöver att betraktas som de föreställningar 

och de uttryck som på något vis kan härledas till befintliga religiösa uttrycksformer och/eller 

erfarenheter. För att göra ytterligare en avgränsning är de fem världsreligionerna grunden för 

uppsatsens jämförelser.12 Den främsta utgångspunkten är emellertid kristendomen med 

tillhörande idétradition. Bibeln är därigenom viktig i sammanhanget. Utifrån uppsatsens syfte 

och romanens beskrivna kontext har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur framstår kristendomen i Kvinnor och äppelträd? 

 Vilken bild av romanen ger jämförandet med bibliska motiv? 

 Går det att finna tankemönster ur andra religioner än den kristna? 

1.2 Disposition 
Efter tidigare inledande rader presenteras en forskningsöversikt som ger en samtida bild av 

kopplingen mellan skönlitteratur och religionsvetenskap. Därefter följer en översikt avseende 

Martinssons författarskap. I metodavsnittet framgår hur jag rent praktisk har behandlat 

arbetets analysmaterial samt hur jag som tolkare förhåller mig till detta, vilket presenteras 

genom de teoretiska utgångspunkterna. I avsnittet, Resultat och analys, sker en fortlöpande 

presentation av resultatet som besvarar arbetes frågeställningar, vilket samtidigt sker genom 

analys av Kvinnor och äppelträd och intertextuella13 samband med Bibeln. I detta kapitel 

                                                 
10 Thomas Ekstrand, Gabriella Gustafsson, Petra Junus, Religionsvetenskap En inledning, Studentlitteratur, 2001, 

s.12. 
11 Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur 2003, s. 45 ff. 
12 Hinduism, buddhism, judendom kristendom och islam. 
13 Intertextualitet kan förenklat sett beskrivas som olika texters dialogförhållande till varandra. Utförligare 

beskrivning av fenomenet ges i metodavsnittet. 
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refereras Kvinnor och äppelträd fortlöpande i texten genom parentessystemet och har 

förkortningen: KÄ. Slutligen presenteras en sammanfattande slutdiskussion som knyter ihop 

arbetet och tillför egna reflektioner. 

1.3 Forskningsöversikt 

1.3.1 Skönlitteratur i religionsvetenskapliga sammanhang 
Religionsvetenskap har tidigare inneburit ett textorienterat studium av religioners historia i 

det förflutna. Idag har denna vetenskapliga disciplin alltmer kommit att inrikta sig mot 

kulturstudier. En utveckling har således skett från att vara ett idéämne till att bli ett 

kulturämne.14 Utan djupgående beskrivningar av denna övergång går det att definiera 

skönlitteratur som en viktig kulturell företeelse. Samtidigt kvarstår frågan om vad som är att 

betrakta som skönlitteratur? 

Enligt Nationalencyklopedin är skönlitteratur något som är skrivet med konstnärliga 

ambitioner. Den har inte för avsikt att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning, till skillnad 

mot facklitteratur.15 Differentieringen belyser samma åtskillnad som finns mellan tro och 

vetenskap, vilket utgör en viktig distinktion i vårt sekulariserade samhälle. Sekulariseringen 

har medfört att de dogmatiska texter som vårt kristna kulturarv grundar sig på kraftigt har 

förlorat i betydelse. Ett tomrum har uppstått och skönlitteratur har istället fått en andlig 

innebörd när människan misstror den organiserade fromheten. Fiktionsprosa fungerar som en 

form av inre andlig resa för den avkristnade människan. Owe Wikström16 belyser detta i, 

Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur, Religionspsykologiska 

perspektiv17 samt i hans tidigare bok, Om Heligheten. Han menar att läsarens fascination över 

romangestalters levnadsöden har en livstolkande funktion. 

Följande genomgång visar ytterligare utgångspunkter för det tvärvetenskapliga projektet 

som förenar religionsvetenskap och litteraturvetenskap. 

Livet, döden och meningen - om livsåskådningar i skönlitteratur är skriven av Gösta 

Wrede.18 Utgångspunkten är att nutidsmänniskans livsåskådningsfrågor avspeglas i 

skönlitteraturen.19 Wrede belyser hur religionsvetenskapens discipliner, etik och 

                                                 
14 Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur 2003, s. 21. 
15 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O324718&i_word=sk%f6nlitte

ratur.  
16 Professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; tillika författare, präst och 

psykoterapeut. http://www.owewikstrom.se/om.htm  
17 Analyserar bl.a. Dostojevskij, Sven Delblanc och Harry Martinsson. 
18 Docent vid Stockholms teologiska institut. Wredes skrift publicerades 1978 av förlaget Doxa AB. 
19 I boken presenteras analyser av skönlitterära texter från författare som Artur Lindkvist, Mao Tse-tung, Jean-

Paul Sartre, Albert Camus och Birgitta Trotzig. 
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religionsfilosofi, är aktuella forskningsprojekt för att inventera livsåskådningsfrågor samt 

fastställa metoder för att kunna redogöra för dessa. Anders Jeffner, är en förgrundsgestalt i 

detta projekt. Jeffner har lyft fram metodfrågan och preciserat aktuella underökningsområden. 

Ett av dem är skönlitteraturen.20 

I På jakt efter verkligheten diskuterar Erik Hjalmar Linder21 livsfrågor i några författares 

litterära verk.22 Han behandlar såväl människans inre som yttre verklighet. Båda dessa 

kategorier är av lika stor vikt och skildras vanligtvis i den skönlitterära verkligheten. Linder 

förenar föreställningar som är hämtade ur det vetenskapliga förnuftets tradition med en 

religiös eller troende dimension. 

Ytterligare en intressant infallsvinkel presenteras i Bo Larssons Närvarande frånvaro. På 

uppdrag av Kyrkomötets bekänneslekommitté analyserar Larsson samtida författare.23 Syftet 

är att undersöka hur modärna författare förhåller sig till de stora livsfrågorna och den kristna 

tron. Kommitténs övergripande syfte är att klarlägga den Svenska Kyrkans identitet. De söker 

efter hur den kristna tron tolkas i vår tid. Även kyrkan själv har med andra ord definierat 

skönlitteratur som ett viktigt område. 

Olavi Hemmiläs avhandlig, En yogi kommer till stan: Indisk religiositet i svensk 

skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap, skildrar ännu en 

dimension. Han lyfter fram hur svenska författare (som levt i en kristen tradition) är 

inspirerade av och uttrycker religiösa föreställningar som är hämtade ur en annan kultur. 

Hemmilä redogör för hur det i ett tidigt historiskt skede kommer religiösa influenser från den 

indiska kulturen som påverkar författares föreställningar och uttryck– teosofin är en tydlig 

påverkansfaktor.24 

                                                 
20 Wrede, 1978, s. 12.  
21 Litteraturhistoriker 
22 Exempelvis: Marcel Proust, Pär Lagerkvist, Harry Martinson, Gunnar Ekelöf, Birgitta Trotzig. 
23 Exempelvis: Sara Lidman, Astrid Lindgren, Torgny Lindgren, Göran Tunström m.fl. 
24 I ett historiskt perspektiv belyses hur Strindberg, Fröding samt Lagerlöf påverkats av dessa influenser för att 

sedan fokusera Dan Anderssons textproduktion. Enligt Teosofin utgör universum alltifrån atomer till galaxer 
ett sammanhängande helt, vars olika delar betingar varandra och hålls ihop av samma universella, 
livsskapande Verklighet eller Urgrund (Gud). Denna uppenbarar sig både i naturens lagbundna ordning och i 
människans själs- och andeliv. Central i teosofin är ett slags utvecklingslära som gäller både människan och 
universum. Utvecklingen drivs hela tiden framåt mot högre livsformer på olika plan enligt en komplicerad 
lära. Människans själ emanerar från en gudomlig källa, till vilken den är på väg tillbaka. Teosofin vill vara 
både en empirisk vetenskap, en levnadskonst och en universell religion. Buddhismens Buddha, hinduismens 
Krishna och kristendomens Kristus ses som uttryck för den fulländning som ligger bortom det mänskliga 
stadiet. Idéhistoriskt innehåller teosofin starka indiska inslag, (bl.a. reinkarnationslära), västerländsk 
evolutionism, klassisk mysterietradition, gnosticism och hermetism. Från teosofin utgår antroposofin, så även 
dagens new age-strömningar. Teosofin utvecklades på 1800-talet av Teosofiska Samfundet. www.ne.se  
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Den sista utgångspunkten belyser hur religiösa texter kan influera och inspirera 

författare, något som inom litteraturvetenskapen definieras som intertextualitet.25 I artikeln 

”Att känna igen Bibeln” presenteras grader av bibliskt inflytande avseende skönlitteratur. 

Variationen spänner sig mellan tydliga kopplingar eller anspelningar på bibliska handlingar 

och motiv till mer dolda och eventuellt omedvetna paralleller.26 

1.3.2 Undersökningar av Moa Martinsons texter och författarskap 
Bibliografiska efterforskningar gällande Moa Martinson visar att hon inte har engagerat 

någon forskare utanför vårt rikes gränser. Inom Sverige är Ebba Witt Brattström den enda 

som gjort en större studie och doktorerat på Martinsons författarskap. Hennes avhandling, 

Moa Martinson, skrift och drift i trettiotalet har två syften. Det första är att ge en bild av 

Martinsons författarskap under trettiotalet samt vägen dit; journalistiken under tjugotalet. Det 

andra syftet är att påvisa samband mellan Moa Martinson och övriga trettiotalsförfattare. Witt 

Brattström menar att det handlar om såväl ett medvetet som omedvetet dialogförhållande 

mellan manliga och kvinnliga texter under perioden.27 Förutom Witt Brattströms avhandling 

finns dock flertalet andra mindre essäer rörande Moa Martinson och hennes författarskap, allt 

betraktat utifrån ett feministiskt perspektiv. Däribland kan nämnas, Sven Wernström, Britt 

Dahlström, Barbro Backberger, Eva Adolfsson och Maria Bergom Larsson.28 

Eva Adolfsson menar i Kvinnor och skapande att det övergripande temat i Kvinnor och 

äppelträd är kvinnosolidaritet. I en annan bok, Hör, jag talar Essäer om litteraturens skäl, 

hävdar Adolfsson att Martinsons hela författarskap skildrar en övergripande frågeställning; 

Hur tar man sig genom livet med värdighet?29 Maria Bergom Larsson har en marxistisk- 

feministisk hållning och menar att temat i Martinsons debutroman är klasskamp. Samtidigt 

                                                 
25 Intertextualitet - texters dialogförhållande till varandra. Utförligare beskrivning av fenomenet ges i 

metodavsnittet. 
26 Anne-Louise Eriksson m.fl., ”Att känna igen Bibeln” i Öppningar, Möten med bibeln, Nya Doxa, 2004, s. 10-

28 Lennart Anderssons, Gud och djävulen - Bibliska motiv i modern skönlitteratur, diskuterar flertalet 
moderna romaner där bibliska motiv är centrala. Utgångspunkten för Andersson är emellertid att lyfta fram 
litterära produktioner som mycket tydligt anspelar på bibliska motiv och handlingar.  

27 Således har Witt Brattstöm en intertextuell utgångspunkt däremot är genusperspektivet tydlig och 
jämförelseunderlaget baserar sig på samtida textproduktion. Witt Brattström menar att Martinson förnyade den 
svenska prosan genom att finna språkliga uttryck för det som tidigare varit dolt i realismens och 
modernismens ”döda vinkel”, nämligen kvinnokroppens tysta erfarenheter. Martinsons böcker från 1930-talet 
menar Witt Brattström för en dialog med autodidakterna(Artur Lundkvist, Ivar Lo-Johansson, Eyvind 
Johnson, Jan Fridegård, Erik Asklund samt maken Harry Martinson [som samtidigt var vänner – den 
sistnämnde var hennes make mellan åren 1929–41])– vilka presenterade den primitivistiska drömmen om fri 
sexualitet. Kvinnan sågs hos dem vanligtvis som en utsvävande ”huldra”. Witt Brattström, 1988, s. 9 f. 

28 För utförligare översikt se, Witt Brattström, 1988, s. 9 ff. 
29 Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettitalslitteraturen, särskilt hos Agnes von 

Krusenstjerna och Moa Martinson” i Kvinnor och skapande, red. Birgitta Paget m.fl., Författarförlaget 1983, s. 
216, samt, ”Berätterskans röst” i Hör jag talar! Essäer om litteraturens skäl, Albert Bonnier förlag 2003, s. 
111. 
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sätter hon kvinnosolidaritet som ett ledmotiv.30 Witt Brattström menar i sin avhandling att 

Kvinnor och äppelträds huvudtema är moderskapets biologiska förutsättningar.31 

2. Metod och teoretiska utgångspunkter 
I denna uppsats kommer jag att undersöka de religiösa föreställningar som går att finna i 

Kvinnor och Äppelträd. För att avgränsa arbetet har jag fokuserat verkets titel samt dess 

huvudkaraktärer. Analysen bygger därefter på en dialog med bibliska motiv. Uppsatsen är 

därigenom utformad som en komparativ litteraturstudiestudie som utgår från två primärkällor, 

nämligen Kvinnor och äppelträd samt Bibeln.32 I själva analysen kommer jag samtidigt att 

föra en dialog med övrig litteratur som finns presenterad inom denna uppsats när det finns 

relevanta synpunkter att tillföra. 

Genom närläsning och texttolkning med hjälp av kontextualisering har jag fördjupat mig 

i Kvinnor och äppelträd.33 Närläsning innebär att en text inte bara betraktas som en helhet 

utan att den analyseras utifrån dess form som exempelvis intrig, berättarteknik och så vidare. 

Syftet är att analysen ska få ett större djup.34 Kontextualisering inom detta arbete innebär att 

jag undersöker sambanden mellan texten (Kvinnor och äppelträd) och religiösa idétraditioner 

som återfinns i dagens samhälle och som jag som tolkare är medveten om.35 Bibeln har inte 

lästs i sin helhet utan fungerar endast som intertext och som ett analysverktyg. De bibliska 

motiv jag har lyft fram i analysen bygger på mina egna associationer.36 Jag har inte för avsikt 

att fastslå huruvida Martinson är inspirerad av Bibeln eller ej. Dess idétradition är emellertid 

något som ingår i det svenska samhället såväl nu som då. Samtidigt bygger uppsatsen på den 

historiska samtida kontexten då Kvinnor och äppelträd producerades (vilken jag som tolkare 

är medveten om utifrån sekundära källor). I detta avseende har jag tagit hänsyn till 

framstegstankens förfall, kristendomens situation och modernismens idéer, vilka ställs i 

relation till Martinsons personliga sfär. Detta förfaringssätt är relevant eftersom den 

komparativa metoden står nära både det idéhistoriska och det biografisk-psykologiska 

perspektivet.37 Dessa faktorer är emellertid inte avgörande för min analys. Däremot är det 

                                                 
30 Maria Bergom Larsson, ”Moa Martinsson – arbetet och kärleken” i Kvinnomedvetande, essayer om 

kvinnobild, familj och klass i litteraturen, Rabén & Sjögren 1976, s. 79.  
31 Witt Brattström, 1988, s. 120. 
32 Går att ifrågasätta i vilken grad en svensköversatt Bibel egentligen är att betrakta som primärkälla. 
33 Anders Palms artikel ”Att tolka texten” belyser hur tolkning/hermeneutik, är en form av kontextualisering 

eftersom det är med hjälp av kontexter som människan utforskar och prövar en texts möjliga betydelser. 
Staffan Bergsten, red., Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 2002 s. 195. 

34 Holmberg och Olsson, 1999, s. 38. 
35 Vilka till stor del grundar sig på Bibeln och efterföljande tolkare. 
36 De bibliska motiven är samtidigt några av de mest kända.  
37 Holmberg och Olsson, 1999, s. 38. 
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viktigt att klargöra dessa för att förmedla den insikt och kunskap jag själv har som tolkare – 

men även för eventuella läsare för att kunna avgöra i vilken grad mina tolkningar kan anses 

vara rimliga. Vad gäller analyser av Kvinnor och äppelträd menar Witt Brattström att 

romanen är polyfon, vilket öppnar möjligheten för många olika tolkningar.38 

Sammanfattningsvis bygger min övergripande utgångspunkt i detta arbete på Hegels 

konstuppfattning som menar att det föreligger ett samband mellan en text och dess tillkomst i 

form av externa företeelser. Därför är det omöjligt att avgränsa en text från dess samtida idéer 

och tänkande. En text uppstår aldrig i ett vakuum.39 

 

2.1 Intertextualitet 
När jag har för avsikt att jämföra Martinsons verk i förhållande till bibliska motiv är det 

relevant att lyfta fram intertextualitetens betydelse och funktion. 

Den komparativa litteraturforskningen arbetade inledningsvis med att försöka kartlägga 

de influenser en författare var påverkad av när denne skrev sitt verk. Kritik växte fram mot 

denna metod som undersökte vem som påverkat vem (genetisk komparation). Istället har 

forskare under de senaste decennierna ställt sig frågan om: ”vilka andra texter kan på ett 

meningsfullt sätt belysa den text jag försöker tolka?”.40 Detta betecknas som illustrativ 

komparation och Julia Kristeva är en av förgrundsgestalterna. 

Kristeva myntade begreppet intertextualitet ”för att beskriva fenomenet att enskilda 

texter alltid fungerar i relation till andra texter i vår erfarenhet”.41 Hennes viktigaste 

utgångspunkt var att betrakta alla texter som en form av ”mosaik av citat” och som en ständig 

dialog mellan texter, såväl medvetna som omedvetna från författarens sida.42 Mot denna 

bakgrund är det intressant att betrakta samspelet mellan författarens och läsarens språksfärer 

samt den aktuella kontexten. Det handlar inte bara om författarens intentioner utan även om 

                                                 
38 En polyfon roman låter ”många” stämmor tala och öppnar därigenom för möjligheten till många olika 

tolkningar. Witt Brattstöm (1988) hänvisar till Michail Bakhtin som menar att denna form av romaner 
vanligtvis uppträder i historiska skeenden som kännetecknas av hastiga och laddade förändringar – en form av 
bevisföring för min idéhistoriska kontextualisering, s. 170.  

39 Motsatsen speglas av Kants konstsyn som menar att en text alltid är autonom. Därigenom sker en separation 
mellan kulturell textproduktion och en historisk, social samt filosofisk kontext i förhållande till en texts 
autonomi. Kant uteslöt därigenom ett dialogiskt tänkande. Eva Hoettner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i 
Bergsten, 2002, s. 47. Samma tanke finns övergripande inom litteraturvetenskapen. Nykritiker, 
fenomenologer, hermeneutiker, strukturalister och dekonstruktivister sätter själva interpretationen i fokus och 
textens form. Marxister, existentialister, reader-response-kritiker, feminister och postkolonialforskare 
premierar kontextualisering och en texts innehåll. Holmberg och Olsson, 1999, s. 38 ff.  

40 Holmberg och Olsson, 1999, s. 45. 
41 Ibid., s. 45. 
42 Påverkar därigenom tydligheten i anspelningarna på ursprungskällan eller den funktion textens utformning har 

som författaren mer medvetet eller tydligt kan använda som verktyg för att påverka läsarens tolkning.  
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hur läsaren uppfattar och tolkar en given text. Vad som blir synligt för den enskilde läsaren 

beror på dennes erfarenheter och kunskaper.43
 T. S. Elliot menade ”att hela den västerländska 

litteraturen bildar en enda kanon där alla verk existerar samtidigt. Varje text är intertextuellt 

förbunden med de andra och bör värderas i förhållande till dessa.”44 

Detta speglar tankar som är viktiga för min analysutgångspunkt av Kvinnor och 

äppelträd. Som jag tidigare nämnt, är Bibeln den intertext som min analys för dialog med och 

berör således en mytologisk dimension. Charles Mooreman har sammanfattat den 

intertextuella mytforskningen funktion enligt följande: 

 

Tolkaren kan använda myten både som ingång och analysmetod. Myten blir (1) ett medel för att 

direkt och i all hast komma till ett litterärt verks strukturella och tematiska kärna och (2) en 

måttstock genom vilken tolkaren kan kontrollera hur författaren använder myten vad beträffar en 

specifik metafor eller ett speciellt tema.45 

 

De bibliska motiv som lyfts fram i analysen bygger på mina egna associationer. Det vill säga 

att jag som läsare utgår från mina egna erfarenheter. De är med andra ord inte explicit uttalade 

i texten (Kvinnor och Äppelträd). Jag utgår följaktligen från implicita bibliska samband.46 

Dessa sammankopplas sedan med mina övriga utgångspunkter som ryms inom denna uppsats 

och är då samband som ligger utanför den analyserade texten. 

I och med att min analys främst bygger på implicit intertextuell jämförelse är den att 

betrakta som en illustrativ komparation och bör då tolkas av läsaren som ett förslag till en 

alternativ läsning. En naturlig konsekvens är även att största vikten därför har lagts vid 

texternas innehåll. För att komma djupare i analysen av Kvinnor och Äppelträd har 

emellertid, som tidigare nämnts, närläsningen använts som metod och textens form berörs i 

detta fall. Den bibliska intertexten har som Mooreman beskriver använts för att komma till 

Kvinnor och Äppelträds strukturella och tematiska kärna. 

                                                 
43 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Bergsten, 2002, s. 53. 
44 Holmberg och Olsson, 1999, s. 46. 
45 Ibid., s. 46.  
46 Utförligare insikt inom området över intertextuella inriktningar och begrepp ges i Anders Olssons artikel 

”Intertextualitet, komparation och reception”, i Bergsten, 2002, s. 59ff. Förenklat sett finns en spännvidd 
mellan explicita och implicita intertexter. Vid explicita intertexter finns en väldigt tydlig koppling vid 
implicita är inte kopplingen lika tydlig och sätter läsarens egen tolkning och upplevelse mer centralt – vilket 
jag även påvisat genom artikeln Anne-Louise Eriksson m.fl., ”Att känna igen Bibeln” i Öppningar, Möten 
med bibeln, Nya Doxa, 2004, s. 10-28. 
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2.2 Läsarinriktad litteraturteori 
Hegels konstsyn fungerar som förutsättning för min analys av Kvinnor och äppelträd och jag 

betraktar inte texten som en autonom och fristående enhet.47 Samtidigt bygger min analys på 

implicita intertextuella samband. Därigenom har jag givit mig själv som tolkare och läsare en 

central position inom ramarna för detta arbete. Inom litteraturvetenskapen handlar det då om 

läsarinriktad litteraturteori. Grunden till detta finns inom den fenomenologiska skolan ledd av 

Georges Poulet och är en form av kritik mot de litteraturvetenskapliga inriktningar som 

betraktade ett verk som autonomt. Poulet menade att en litterär text alltid i högsta grad är 

påverkad av skribenten. Tolkarens uppgift är att föröka tränga in i författarens medvetande 

och återskapa det. Samma tanke, att ett verk aldrig kan betraktas som en fristående enhet, 

leder på 1950-talet till ett allt större intresse för läsaren och läsandets roll i den litterära 

processen. Litteratur går inte att betrakta som en produkt utan är en form av process. Texten 

existerar enbart när vi läser den. Stanley Fish är en av de fenomenologer som låg bakom detta 

synsätt och han utvecklade olika typer av läsare. Från och med mitten av 70-talet kom han i 

stället att tala om tolkningsgemenskaper och varje läsare ingår i en sådan. Dessa bygger i sin 

tur på liknande värderingar, trosföreställningar och intressen. Men även Fish har utsatts för 

kritik eftersom han inte tagit hänsyn till de sociala och politiska gemenskaper en läsare ingår 

i.48 I min uppsats har jag utgått från Wolfgang Isers teori som balanserar betydelsen mellan 

författare och läsare. Han delar in texter i två poler, dels en artistisk pol vilken refererar till 

texten som är skapad av författaren, dels en estetisk pol vilken refererar till textens 

förverkligande och görs av läsaren.49
 Iser menar vidare att en läsares personlighet inrymmer 

en artificiell delning och består av ett främmande jag som härrör från författaren samt det 

verkliga jaget som innefattar läsarens egen personlighet med tillhörande erfarenheter. Dessa 

två är aldrig helt avskurna från varandra när läsaren tolkar sin text.50 Detta relaterat till denna 

uppsats belyser vikten av mig själv som tolkare men även vikten av att lyfta in de kontextuella 

faktorer som tidigare presenterats i uppsatsen. 

 

                                                 
47 De beskrivna teorierna kommer däremot inte att refereras vid själva analysen eftersom jag främst arbetar med 

de intertextuella sambanden och de religiösa kulturer och tillhörande idéer som jag som tolkare kan förnimma 
och ta ställning till. 

48 Holmberg och Olsson, 1999, s. 39. 
49 Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i Entzenberg, Hansson, Modern 

litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion (del 1), s. 319 ff. 
50 Ibid., s. 340. 
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3. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras först en sammanfattning av innehållet i Kvinnor och äppelträd samt 

hur romanen är uppbyggd, det vill säga dess form. Därefter följer analyser som behandlar den 

intertextuella jämförelsen med bibliska motiv och de religiösa och existentiella faktorer som 

blir synliga därmed. 

3.1 Handlingen i Kvinnor och äppelträd 
För att underlätta för läsaren presenteras här en sammanfattning av handlingen i Kvinnor och 

äppelträd samt hur romanen är uppbyggd. 

Historien i Kvinnor och äppelträd utspelar sig någonstans mellan artonhundratalets mitt 

fram till åren efter första världskrigets slut och skildrar en kvinnoverklighet på samhällets 

botten i Sverige. Vi får följa tre kvinnliga huvudkaraktärer, som i kronologisk ordning 

presenteras. Första episoden handlar om mor Sofi och följs av Ellens och Sallys livsöden, från 

barndom till vuxna kvinnor. De två sistnämnda är båda ättlingar till mor Sofie i tredje led. 

Mor Sofi är bondhustru och mamma till femton barn. Varje fredag brukar hon och 

väninnan Fredrika, som är gift men utan barn, bada i gårdens bykstuga. Detta betraktas 

emellertid inte med blida ögon av det samhälleliga kollektiv som den lilla byn utgör. Ryktet 

sprider sig över hela socknen. Efter tio års badande arrangerar byn slutligen ett möte i det nya 

bönehuset. Följden av detta är att mor Sofi dränker sig. På grund av självmordet får hon inte 

ligga på kyrkogården utan begravs utanför dess murar. Här slutar episoden om Sofi med 

många tillhörande frågetecken. Samtidigt utgör detta inledande avsnitt en förutsättning för 

romanens fortsättning trots att flera generationer hoppas över och berättelsen tar sin 

fortsättning i Sallys och Ellens barndom. Episoden om Sofi och hennes badande utgör snarast 

en form av metapoetisk skapelseberättelse. 

Vad gäller Ellen och Sally så får vi som läsare stifta en närmare bekantskap med dessa. De 

har många gemensamma drag men även stora olikheter som litterära karaktärer. De växer upp 

i Norrköpings fattigkvarter ovetande om varandra och sitt släktskap. Ellen är ”oäktingen” som 

inackorderas i olika familjer. Sally växer upp med båda föräldrarna men med ständiga flyttar 

på grund av faderns aktiviteter för arbetarnas rätt. Först som vuxna etablerar de en relation. 

De bor då i samma lilla by med frånvarande, spritälskande män – men med närvarande 

svärfäder som båda dör under berättelsens gång. Sally är traktens propagerande socialist som 

håller möten i sin lilla stuga. Dessutom är Sally mor till flera barn utan att vara gift och 

barnen är inte heller döpta. Även detta är något som det samhälleliga kollektivet, byn, ogillar. 

Sally bryter mot de normer som kan relateras till den kristna kyrkans påbud om giftermål, dop 
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osv. Ellen lever ett mer traditionellt liv ur kristen synpunkt och är gift med barnens far, 

rallaren Bernhard. Den tidigare frånvarande maken anländer permanent till hemmet i slutet av 

boken då han blivit förlamad genom en arbetsolycka. Fadern till Sallys barn, smugglaren 

Frans, dör i fängelse och hon gifter sig med en av byns rikaste bönder i romanens slutskede. 

 

3.2 Analys av Kvinnor och äppelträd utifrån dess form 
 

Efter denna översikt av handlingen i KÄ följer nedan en presentation av hur romanen är 

uppbyggd för att ge djup åt den analyserade texten. 

Intrigen i Kvinnor och äppelträd bärs inte upp av ett klassiskt intrigmönster51 utan 

genom en intrig som bygger på konflikter.52 Mer preciserat utkristalliserar det sig i form av, 

kvinna mot man och kvinna mot samhälle, ett individuellt jag mot ett kollektivt vi, en

världsbild i förhållande till en cirkulär världsbild, naturens villkor i förhållande till 

människans villkor, barnafödande i förhållande till sterilitet och så vidare. Samtidigt utgör 

dessa konflikter en form av gråzoner som nyanserar och problematiserar tillvaron. Det finns 

med andra ord inga tydliga svarta eller vita fält. 

 linjär 

                                                

Romanen är vidare uppbyggd utifrån såväl ett episodiskt, cirkulärt som linjärt 

handlingsförlopp och det vilar en stark personorientering över romanen. Det är med andra ord 

själva karaktärerna och deras handlingar som utgör kärnan i berättelsen. Det episodiska 

berättandet gör att berättelsen lyfter fram, inte bara huvudkaraktärernas tankar och känslor, 

utan även mer perifera karaktärers psykologiska dimensioner. Något som ytterligare bidrar till 

att nyansera människans tillvaro. 

Andra framträdande element eller motiv är naturen och gäller då såväl växtlighet som 

kosmologi. Denna dimension framställs ibland genom karaktärernas tankar, ibland av en 

berättarröst i form av en allvetande berättare som låter oss veta vad naturen tänker och ser. 

Precis som de abrahamitiska religionernas allvetande Gud, som givit människan en 

särställning i hans skapelse, jämställer den allvetande berättaren människa och natur, då de 

båda kan se och tänka. En panteistisk verklighetsuppfattning framträder således som samtidigt 

reducerar människans särställning i Guds skapelse. Detta faktum talar för en biocentrisk 

världsbild där människan ingår i ett mer omfattande livssammanhang. Djur och människor har 

 
51 Klassiskt intrigmönster följer ordningen: exposition (inledande parti som presenterar situation och personer), 

konflikt, stegring, klimax/vändpunkt, dénouement (upplösning). Holmberg och Olsson, 1999, s. 104. 
52 Nikolajeva, 2004, s. 53. 
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samma värde precis som att naturen har ett egenvärde. Allt levande är en form av enhet och 

betraktas utifrån en biologisk holism.53 

Striden för rätten att få leva ett liv utifrån ett individuellt jag är för övrigt ett 

genomgående motiv. Relaterat till romanens huvudkaraktärer så badar Mor Sofi, Sally deltar 

aktivt i politiken och vägrar att gifta sig eller döpa sina barn. Deras normbrott befinner sig på 

ett offentligt, synligt plan som kritiseras och fördöms av omgivningen. Detta speglar samtidigt 

kristendomens dogmatiska funktion som tycks hindra utvecklingen av ett individuellt jag. 

Individualisering och sekularisering hänger samman, men behöver inte betyda att människans 

behov av religion försvinner. Däremot lockar inte den traditionella religionen. Behovet av 

mening och mål fortsätter att leva inom oss i en form av ”ontologisk törst” som en längtan 

efter att hitta tillvarons egentliga vara.54 Relationen mellan mor Sofis badande och det kristna 

kollektivets fördömande är dock en gåta. 

Ellens normbrott befinner sig däremot på ett privat och för omgivningen osynligt plan 

och berör den egna sexualiteten. Därigenom speglas konflikten mellan det sociala, 

normerande förhållningssättet till sexualitet och det naturliga i könsdriften. Gällande 

kristendomens syn på sexualiteten var Augustinus (354-430) den som omtolkade myten om 

arvsynden avseende Adams och Evas olydnad. Den ärvda skulden överförs till deras ättlingar 

genom könsakten som ses som något som förorenats av det irrationella begäret och något som 

endast djur ger sig hän sig åt. En förnuftig varelse söker behag i Gud och inte i sexuell 

njutning och kättja.55 Ellens psykologiska konflikt belyser hur hon präglats av kristna ideal 

och därmed hämmats på ett sexuellt plan.56 Samtidigt visar detta en rangordning mellan djur 

och människor. En människa är skapad som Guds avbild och med förnuft. Ett djur däremot 

styrs av sina drifter. Därigenom kastar även Ellen psykologiska konflikt sken över den 

världsbild som ställer människan i en högre position än djuren.57 

Efter en återkoppling till Martinsons författarskap och vad som just presenterats 

framträder kritik mot kristendomen. Resultatet är kanske inte särskilt överraskande med tanke 

på Martinsons socialistiska bakgrund. Utifrån detta initialläge har jag för avsikt att undersöka 

de religiösa tankar som kommer till uttryck med utgångspunkten i bibliska motiv. 

                                                 
53 Bråkenhielm, 1994, s. 57-84. 
54 Wikström, 1994, s. 70-103. 
55 Karen Armstrong, Myternas historia. Albert Bonnier Förlag, 2005, s. 101 f. 
56 Den grekisk ortodoxa kyrkan har inte till fullo omfattat denna föreställning de menar att Gud skulle ha blivit 

människa även om Adam och Eva inte syndat. Ibid., s. 102. 
57 Bråkenhielm, 1994, s. 57-84. 
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3.3 Bibliskt inflytande – intertextualitet 

3.3.1 Frågan om äppelträden 
En fråga som inte har lyckats lämna mitt medvetande är varför titeln på romanen är just 

Kvinnor och äppelträd? ”Matriarkat”, ”Bärningsbristor” och ”I mitt land”, var de titelförslag 

som Martinson själv gav innan romanen publicerades.58 

Av titeln att döma står emellertid kvinnor och äppelträd i centrum. Själva ordet – och – är 

en samordnande konjunktion som ger likvärdig betydelse av substantiven på var sida om 

konjunktionen. Kvinnorna samt äppelträden skulle därigenom antas ha en likvärdig position 

och ett förhållande mellan sig. Vad som är att betrakta som besynnerligt utifrån detta 

perspektiv är att kvinnorna har en framträdande roll i romanen medan äppelträden endast 

tycks ha en biroll vid en första genomläsning. 

Titeln på en bok är samtidigt ett viktigt inslag för tolkningen av ett litterärt verk.59 Den 

första utgångspunkten är därför att belysa Martinsons egna titelförslag. I ett ”matriarkat” är 

det kvinnorna som styr och besitter den överordnande makten. ”I mitt land” är det ”jag” som 

styr och titelförslaget signalerar maktpositioner. Jaget är utifrån huvudkaraktärerna kvinnor 

som i en vidare mening ställs mot en samhällelig verklighet där männen och kyrkan styr över 

de normer som är legitima genom bl.a. den patriarkala samhällsstrukturen och tillhörande 

moral. 

Den andra utgångspunkten berör Witt Brattströms tolkning av Martinsons text. I hennes 

förord till den senaste tryckningen av Kvinnor och äppelträd menar hon att huvudtemat är 

”kvinnors förhållande till livsträdet” och ”kvinnan som bärare av livet”. Witt Brattström 

menar vidare att träden i romanen inte är någon manlig sexualmetafor utan en kvinnlighetens 

fertilitetssymbol och de frukter som hänger i trädens grenar symboliserar livsfrukterna.60 

Samma förklaring ges i hennes avhandling men resonemanget utvecklas med att Kvinnor och 

äppelträd egentligen kan läsas: kvinnor som äppelträd och att titeln egentligen är en dold 

liknelse.61 

Martinson har emellertid bevisligen funderat över verkets slutgiltiga titel. De titelförslag 

som speglade maktdimensioner fick vika undan och i stället blev den slutgiltiga titeln ett 

förenande mellan kvinnor och äppelträd - en titel som jämställer kvinnan med naturen och 

växtriket. Witt Brattström utvecklar inte sin tolkning mer ingående utan lämnar påståendet om 

                                                 
58 Witt Brattström, 1988, s. 120. 
59 Holmberg och Olsson, 1999, s. 106. 
60 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, Natur och Kultur (Andra pocketutgåvan), 2005, förord av Witt 

Brattström. 
61 Witt Brattström, 1988, s.122. 
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kvinnans fertilitet tämligen öppet. Visst är det så att kvinnans fruktsamhet skildras men en 

stor del av bokens kvinnor är ofruktsamma, så även männen. Handlingen utspelar sig ”I en 

trakt där inaveln gjort kvinnor och män sterila” (KÄ s. 158).62 

Påståendet att äppelträden inte skildrar någon manlig sexualitetssymbol relaterar Witt 

Brattström till sin hypotes om att Martinsons författarskap går i polemik med de samtida 

modernistiska, manliga författarna. De som framställer kvinnan som en promiskuös huldra 

och hyllar sexualiteten – eller som Ivar Lo Johansson själv sammanfattande uttryckt den 

samtida modernismens tankar: ”en ny hedendom, livsdyrkan.”63 

Utöver min egen personliga association anser även Witt Brattström att KÄ pekar mot ett 

nära samband med ”den roll som granatäppelträdet i paradiset spelar vid syndafallet”.64 Witt 

Brattström nämner däremot inget mer om denna iakttagelse. Jag själv har emellertid för avsikt 

att fördjupa denna dimension. Varför har äppelträden en så framstående position i romanen, 

genom att de ingår i titeln, för att sedan i själva berättelsen inte ställas i någon tydlig relation 

till kvinnorna. Inne i själva berättelsen har de inte heller någon framträdande plats. 

I Bibeln ingår äppelträdet i Första Mosebok och är en del av skapelseberättelsen. Adam 

och Eva befinner sig i den paradisträdgård som Gud skapat. Gud har emellertid talat om för 

Adam att det är förbjudet att äta av livets och kunskapens träd som står mitt i Edens lustgård. 

Kvinnan, förledd av ormen, är den som gör att de trots allt äter av den förbjudna frukten. Gud 

straffar inte med den utlovade döden utan i stället förvisas Adam och Eva ut ur paradiset. 

Mannen blir därigenom hänvisad till att bruka jorden som förbannats av Gud vilket kommer 

att medföra stor möda. Kvinnan straffas istället genom att hon ska få det riktigt besvärligt 

såväl när hon väntar som när hon ska föda barn. Det hör även till saken att de fått sina ögon 

öppnade så att de, precis som Gud, kan förstå vad gott och ont är. Äppelträdet symboliserar 

därigenom människans vishet, förmåga att handla omoraliskt samt hennes nuvarande 

livssituation. 

För att återvända till Kvinnor och äppelträd och då specifikt äppelträden följer nedan de 

sammanhang där dessa ingår. Återvändandet speglar konflikten mellan den framträdande 

rollen i titeln och den tillbakadragna positionen inne i själva berättelsen. Samtidigt som detta 

faktum belyser hur verket eggar läsaren att återvända till den litterära världen för att söka svar 

på sina frågor. Men även det djup romanen representerar som pekar mot den mer än 

tusenåriga traditionen, kristendomen och dess heliga skrift – Bibeln. 

                                                 
62 Även många av Gamla testamentes kvinnor skildras som ofruktsamma. 
63 Witt Brattström, 1988, s.51.  
64 Ibid., s. 122.  
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3.3.2 Mor Sofi och äppelträden 
Äppelträdens nämns första gången i verkets inledande episod om mor Sofi. För att göra 

tolkningen mer relevant har jag kopplat dessas förekomst till en kvinna som samtidigt går att 

utpeka som huvudkaraktär i romanens värld. I avsnittet om mor Sofi nämns äppelträden två 

gånger. 

I Bibeln målas en prunkande trädgård upp, så görs även i KÄ. Däri ryms en stor oxel 

vars grenar genom åren hunnit bli svarta av röken från mor Sofis badande i bakstugan.65 En 

bäck vars överflöd av vatten gör den mer lik en å. En jungfruenlig ”blekeäng” som legat där 

sedan tidens begynnelse är beväxt med en ”plommonskog” som ger så rikliga skördar av stora 

och saftiga frukter att hästarna får hjälpa människorna att äta upp dem. Blekeängens helighet 

skildras genom att den aldrig någonsin behövt utsättas för någon plogbill eller blivit nyttjad 

som betesmark för kor eller grisar. Den ”är bara till” (KÄ s. 17). 

Vi får även ta del av mannens besvärliga situation som ska bruka en omedgörlig jord. 

Den mark som är avsedd att odla beskrivs som: 

 

Seg, le jord. Jord så trilsk som gamla käringar eller som för hårt agade hästar. Jord som låg där 

mossig och dyig och torvig och bara trotsade. Jord som smilade och bredde ut sig mot björkrot och 

allsköns onyttighet men vrångade sig mot plogbillen, mot spaden och hackan” (KÄ s. 9). 

 

Straffen från Gud på grund av människans syndafall ger återklang i romanen. Vi får även se 

ärren efter kvinnans bärande av barn. Mor Sofis mage beskrivs som ”ett enda ärr, knut vid 

knut, ärr vid ärr (KÄ s. 18). 

Likheterna med Bibelns berättelse är slående vad gäller gröda, samt männens och 

kvinnans situation. Trädgården som omger de litterära karaktärernas boningsplats är 

prunkande precis som Bibelns lustgård med blekeängen som legat där obrukad sedan tidens 

begynnelse. Den jord som bonden ska bruka är emellertid seg och le och skildrar därigenom 

människans/mannens syndafall. I Bibeln är denna skillnad en fråga om ett före- och ett 

eftertillstånd. Paradiset med dess grönska speglar den oskuldsfulla människan. Tiden efter 

syndafallet speglar människans vedermödor samt hennes förmåga att kunna skilja på vad som 

är rätt och fel. Genom att både Adam och Eva åt av äpplet är både män och kvinnor moraliskt 

medvetna varelser. Vad gäller själva straffen skedde en tudelning mellan män och kvinnor. I 

KÄ skildras en mer nyanserad bild av tid och rum genom att båda dessa tillstånd presenteras 

samtidigt. Naturen skildras antitetiskt i romanens här och nu. 

                                                 
65 Min kursivering. 
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Vem som planterat eller givit växtligheten och livet dess förutsättningar i den grönskande 

trädgården förblir däremot okänt. De litterära karaktärerna är placerade i en redan ”färdig 

trädgård” eller moralisk världsbild. De vet vad som är rätt och fel och det finns givna normer 

för hur man får bete sig och inte. 

Synden speglas även i den stora oxelns grenar som blivit svarta av rök och är ett resultat 

av det eldande som kvinnornas badande förutsätter. Det är själva mängden eller frosseriet som 

blir det syndfulla. Romanens inledande rader låter oss veta att det suspekta ligger i att två 

halvgamla kvinnor badar varje vecka. 

 

Aldrig har man hört något dylikt i socknen, inte i grannsocknarna heller. Drängar och pigor och 

söner, döttrar, någon gång om sommaren kanske, men gifta moror? (KÄ s. 7) 

 

Den tänkta normen handlar således om mängd, ålder och social ställning. 

Frågan om själva äppelträden kvarstår dock. Den enda gång de uttalas explicit i 

romanens episod om Sofi är när pratet om henne ”kom i en ny fåra” (KÄ s. 16). (Pratet om 

hennes omoraliska leverne har emellertid varit aktuellt hela tiden sedan hon och väninnan 

började bada men denna nya fåra leder till döden.) 

 

Septembermånen skiner envist som en solvända, följer oförtrutet efter ungbonden som är på väg 

till flickan i dalen. Innan han gick såg han de vanliga skuggorna vid de mossiga aplarna, 

systrarnas friare. Och röken från bykstugan steg tunn och lång rakt upp mot månen. Det är fredag 

och mor Sofi badar (KÄ s. 16)66 

 

Några rader senare står det skrivet om oxelns svarta grenar och den övriga trädgården som 

omger bykstugan. Mor Sofi och hennes dotter har redan börjat bada och när Fredrika kliver in 

hälsar hon med att ”i kväll står det en karslok vid vartenda äppelträd” (KÄ s.17). 

Nyfikenheten krig kvinnornas badande är stor och det är inne bara de undrande friarna som 

står och trycker i trädgården. Mor Sofis make är lika nyfiken ”och han grubblar som så många 

nätter förr över denna förfärliga gåta: två kvinnor som badar och inte bryr sig om sina män.” 

(KÄ s. 20) Maken står också i den prunkande trädgården men är i stället placerad under oxeln 

– den som är sotad av de badande kvinnornas synd. De gråzoner som tidigare påtalats, eller 

den tillvaro som inte målas upp som antingen svart eller vit, lyfts fram genom att placera 

männen i olika positioner. De unga friarna som står intill äppelträden och trånar efter flickor 

                                                 
66 Min kursivering. Ungbonden är mor Sofis son och systrarna följaktligen hennes döttrar. 
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är fortfarande ogifta och skildras närmare genom mor Sofis dotter, vilket kontrasterar 

kärleken och äktenskapet. Hon frågar sin mamma om vad fadern sagt om de rysliga 

”bärningsbristorna” – ärren efter att ha burit alla barn. Svaret hon får är att han aldrig sett 

dem. Men dottern ”vet alltför väl att nog finns det män som vill se, se och smeka, kyssa” och 

dottern tänker på det med ett ”lyckligt skimmer i ögonen.”(KÄ s.19) Det är denna kärlek som 

sätts i relation till äppelträden. Kristendomens heliga förbund mellan man och kvinna placeras 

i stället under den sotade oxeln och hos en man som aldrig intresserat sig för de kyssar och 

smek som dottern är medveten om. I förhållandet mellan man och kvinna och att deras 

samvaro ska bygga på kärlek ställs inte mor Sofi i någon bättre dager. Hon har gift sig för att 

bli rik (KÄ s.10). 

Min upplevelse är att Martinson i stället för att säga kvinnor och män, som är den 

fullbordade mänskliga skapelsen av Gud, säger kvinnor och äppelträd. Hon problematiserar 

Guds skapelse samtidigt som hon ifrågasätter kvinnans orsak till syndafallet genom att 

mannen placeras närmast äppelträdet. Män som sammankopplas med liderlig kärlek och det 

bibliska trädet som representerar visdom och liv. Kristendomens heliga förbund blir 

därigenom inte heligt förrän det vilar på kärlekens liderliga grund. Den trånande och 

ungdomliga kärleken uppmålas inte som någon synd och både män och kvinnor är intresserad 

av denna. Äppelträden kommer därigenom utifrån vår samtida syn på äktenskap och kärlek att 

framstå som ett normaltillstånd. I mor Sofis värld representerar äppelträden det obefläckade 

rena och fina som inte är i behov av kristendomens institutionaliserade lära. Det är i stället 

den individuella känslan av kärlek och åtrå som är viktig. 

Tillbaka till den situation då männen, de unga friarna, är placerade under aplarna och 

kvinnorna är i färd med att bada och historien har kommit in i den fåra som leder till Mor 

Sofis död. Precis som äppelträdet satts i centrum i Edens lustgård är kvinnornas badande 

placerat i handlingens centrum i det aktuella, inledande, kapitlet. 

”Det är snart tio år sedan mor började bada” ett stycke senare får vi veta ”att mor inte på 

snart tio år legat hos far”. (KÄ s. 14 f.) Badandet symboliserar därigenom ett avståndstagande 

från de äktenskapliga ”förpliktelserna” för att i stället ägna sig åt verksamhet som 

tillfredsställer det egna jaget. Åter igen framstår den individuella känslan eller behovet som 

viktigt. Sonen som så visst menat att ”bada skulle mor om så hela landet kom med påbud”, 

(KÄ s. 16) uttrycker protesten mot de sociala konventionerna, som till stor del vilar på kristen 

grund. Sofis egna känslor ges större utrymme än de förväntningar omgivningen kräver; att 

umgås intimt med en man utan kärlek som grund förkastas av henne och i stället ägnar hon 

sig åt de njutbara baden. Hon skonar på så vis både kroppen och själen. Kroppen genom att 
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den inte behöver bära fler barn. Själen genom att de egna personliga behoven och känslorna 

får utrymme. 

Vad som även är centralt i berättelsen är den avgörande anledningen till att Sofi slutar 

med sina bad. Det är åren, alltså återigen en måttstock i form av mängd och rymd, som till sist 

”rågar måttet” och ”när ondskan blir för stor och synden står som en molnvägg kring socknen, 

då börjar guds folk skrika till herran om nåd.” (KÄ s. 21) 

 

En lördagskväll i november blev all andakt i bönhuset ägnad åt att bedja böner för den syndiga 
mor Sofi i Storgården, för hennes äldsta dotter och för Fredrika. 

Det var bland landets första bönhus. Nitet var stort, man tyckte sig vara mycket förmer i 
anden än själva kyrkoherden som lät själarna gå vind för våg. 

Man skrek och bad och sjöng och målade ut de syndiga kvinnorna, deras bad, deras orgier 
med män, och man bad särskilda böner för den unga dottern. (KÄ s. 21 f.) 

 

Efter detta orkar inte mor Sofi mer och hittas drunknad två dagar efter händelsen. Det 

individuella jaget förmår inte motstå trycket från kristendomens nya vägar. Kyrkoherden, 

som tillhör den ursprungliga protestantiska kyrkan, anklagas för att ha låtit själarna driva 

vind för våg. Han har inte utgjort något problem för Sofi. Men när kristendomen tar ny fart i 

landets första bönhus blir det för mycket. Hoppet om nya vägar släcks. 

Mor Sofi blir slutligen begravd på självmördarnas begravningsplats, utanför 

kyrkogårdsmuren. Kyrkoherden läser självmördarnas ritual över henne. Hånfullt ler Fredrika 

åt den lille kyrkoherden och läser sedan vad hon och barnen vet om mor Sofis öde: ”Jag och 

dina barn vet att Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta dagen och föra dig in i Guds 

salighet […]” (KÄ s. 23.f). Fredrika får således sista ordet och passar på att i det 

institutionaliserade utanförskapet framföra hur individer själva kan nå fram till insikt. Hon 

ifrågasätter inte själva Kristus utan framför endast vetskapen om hur mor Sofi är lika god som 

någon annan. Det som omgivningen sett som syndfullt är inga synder och hon kommer utan 

tvekan att uppfattas av Jesus som en rättrådig och syndfri människa. 

Jämförelsen med det bibliska motivet visar att konsekvenserna av såväl Adams som Evas 

syndafall finns representerade – dels genom den sega lea jorden, som mannen får bruka med 

möda – dels genom kvinnans ärrade och utarmade kropp, som bevisar den möda kvinnan får 

utstå vid graviditeter. Samtidigt finns i romanen den frodiga grönska som liknar Edens och 

utgörs av den trädgård där äppelträden är placerade och är platsen för kvinnornas badande. Ett 

paradistillstånd där kvinnorna lever utifrån ett individuellt jag. Ormen, den förledande 

principen, är i sammanhanget själva kristendomen. Detta framträder genom bönehusets 

dödsgrepp på mor Sofi samt de friande unga männen. Dessa är placerade under äppelträden. 
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De står alldeles inför sitt syndafall och representerar en vacker kärlek mellan kvinna och man. 

Relationen mellan dessa blir inte något vackert eller fritt från synd per automatik bara för att 

det vilar på äktenskapet, kyrkans heliga förbund. Det är kristendomen som förleder 

människan från möjligheten att kunna leva utifrån de egna tankarna och känslorna. Ett 

individuellt jag inryms inte i dess lära. 

Bortom den protestantiska bibeln finns ännu ett välkänt motiv som är hämtat ur 

apokryfiska tillägget Daniels bok som gör sig aktuellt i denna diskussion. Motivet är Susanna 

i badet och trots att berättelsen är avlägsnad ur vår protestantiska Bibel har det varit mycket 

populärt inom konsten till och med det förra sekelskiftet.67 

Susanna var en dygdig och vacker hustru till den rike och väl ansedde Joakim, precis som 

mor Sofi är en dygdig hustru till den ”skroige bonden” på Storgården innan hon börjar bada. 

En dag tar Susanna sig ett bad i husets trädgård och sänder iväg sina tjänarinnor för att hämta 

olja och salvor. Två äldre män som är på besök i huset beskådar henne från buskarna. Därefter 

framträder de och uttalar sin önskan om sexuellt umgänge med henne. Går hon inte med på 

detta hotar männen med påståendet att de har sett en ung man i trädgården. Detta skulle 

således enligt dem vara anledningen till att Susanna sänt iväg sina tjänarinnor. Susanna börjar 

skrika och männen likaså. Den prekära situationen uppdagas av omgivningen och resulterar i 

en rättegång. Susanna döms till döden. Vid en närmare granskning visar det sig däremot att 

männens historier inte stämmer överens. Enligt den ene har Susanna umgåtts med den unge 

mannen under en blodlind, enligt den andre under en järnek. Detta leder till Susannas 

frikännande och i stället döms de besökande männen till döden.68 

Jag nämnde tidigare att det finns frågetecken just runt mor Sofis badande. Mot bakgrund 

av Susannas badande och män som ställs i relation till olika träd blir likheterna slående. Såväl 

Susanna som Sofi blir även oskyldigt anklagade för att ha umgåtts med män vid sina bad. Mor 

Sofi till och med för ”orgier med män” (KÄ s. 21). I båda fallen vittnar badandet om en utsatt 

och värnlös position. Den bibliska kvinnan blir däremot frikänd från anklagelsen medan mor 

Sofi lever i ett rättslöst samhälle. Hon vet att hon aldrig kommer att kunna bli rentvådd från 

sina anklagelser och ser ingen annan utväg än döden. Här behövs ingen dödsdom som det 

omgivande samhället har för avsikt att verkställa. De sociala normerna visar dess enorma 

kraft då Sofi själv verkställer sin dom genom att dränka sig. 

                                                 
67 Bruce Metzger och Bathja Bayer. ”Susanna and the Elders” i Encyclopaedia Judaica, Red. Michael 

Berenbaum and Fred Skolnik. Vol. 19. 2:a tryckningen. Detroit: Macmillan Reference, 2007, s.326-327.  
68 Ibid., s. 326. 
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3.3.3 Ellen och äppelträden 
Återigen är analysutgångspunkt densamma som under rubriken, Mor Sofi och äppelträden, 

vilken anspelar på KÄs titel samt den personorientering som bär upp romanen.69 Den aktuella 

intertexten är även här Bibelns skapelseberättelse som tidigare redovisats. 

Ellen som är mor Sofis ättling i tredje led är den kvinna som också lever omgiven av 

äppelträd. För att ta hänsyn till romanen som helhet och dess titel så nämndes äppelträden 

endast två gånger i avsnittet om mor Sofi. I övriga boken nämns de flera gånger men är alltid 

kopplade till Ellens tillvaro, aldrig till Sallys trots att hon också är en av huvudkaraktärerna. 

Mer specifikt ingår de i Ellens vuxna liv och till den plats kärleken för henne. Hon växte upp i 

staden men i och med hennes giftermål med rallaren Bernhard flyttar hon ut på landet och bor 

i en liten stuga tillsammans med sin svärfar. Det är ödet som har fört henne dit. 

 

Åter är en vår här. Om det är den gamla som kommer åter, gamla våren som var här i fjol, eller det 

är en ny, därom tvista de lärde i dagarna. 

Rummet är tiden och tiden är rummet och inget därutöver. Balansen i det eviga universum 

heter jämförelse, utan tingens jämförelse med varandra är det kaos. Det är matematisk reda i den 

nya religionen. 

_ _ _ (KÄ s. 18) 

 

Strecken är ingen blessyr av mig utan förekommer i romanen och är en talande tystnad, ett 

vakuum. Vetenskapen är den nya religionen som finns i den stora världen. Det påtalas att 

Ellen inte vet något om det relativa trots det tvingas hon ut i det okända då hennes fostermor 

hängt sig. Genom ödets försorg får hon arbete vid en matbespisning för rallare och det är där 

hon träffar sin blivande man. Romanen skildrar hur tillvaron tar ett nytt steg både på en 

allmän och på en individuell nivå. På det allmänna planet jämställs vetenskapen med 

religionen. De lärdas tro kretsar kring relativitet, och jämförelse. ”Rummet är tiden och tiden 

är rummet” och utöver de vetenskapliga teorierna finns intet. Vetenskapen är den absoluta 

sanningen. Men Ellen befinner sig i en annan dimension av tillvaron. 

Det nya stadiet i Ellens liv gör att hon hamnar i paradiset. Första gången hon kommer till 

Apeldal, som platsen kallas där hennes svärfar bor, ser hon sig omkring och säger: ”- Så här 

vackert var det nog inte i det där paradiset, se bara vad äppelblom.” (KÄ s. 94) Hon ger inga 

förtydligande kommentarer utan Bernhard och hennes svärfar förväntas veta vilket paradis 

hon syftar på. Trots att vetenskapen är den nya religionen på det offentliga planet ställs Ellens 

situation i relation till en kristen tradition – dock mer fulländad än den som förekommer i 
                                                 
69 Personorienteringen innebär att verkets huvudpersoner lyfts fram och ger en betydelsebärande funktion. 
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Bibeln. ”Det där paradiset” belyser även den distans hon skapar till det hon hört talas om men 

inte upplevt. Det finns även en annan viktig skillnad vilket är att det inte är Gud som skapat 

hennes paradis. Det är hennes svärfar. En man som i sin ungdom intar Guds position och 

skapar ett eget paradis. Orsaken är att han vill bygga upp en tillvaro för honom själv och sin 

käresta. 

Ellens svärfar, som oftast benämns som gamlingen i Apeldal, kliver in i historien ur 

tomma intet. Inga trådar eller förklaringar ges till vem han är förrän senare i berättelsen då 

Ellen och Bernhard kommer på besök i Apeldal. Ur den kvinnliga dominansen bland 

romanens huvudkaraktärer kliver den gode mannen ut, inte den gode Guden. Han är en 

ställföreträdande gud. Vi får stifta bekantskap med honom då han är gammal och tänker 

tillbaka på sin ungdom. I romanens nu går han ensam och gräver i sina land och bärgar den 

frukt som hans trädgård ger (KÄ s. 75). Han tänker tillbaka på sin ungdom. 

 

Men då, för länge sen, hade den stora väckelsen gått över nejden, och till herrens land Utah 

behövdes respengar och en jättelik västgöte kom, blev boende kvar i byn efter många års vandring 

genom landet med det trolltyg som ingen i byn prövat på, ”den talande tråden”. Han hade hundra 

kronor kontant och för hundra kronor kontant fick han en tomt mellan skog och moras, och där 

byggde han, byggde på ett sätt som byn aldrig sett maken till. (KÄ s. 75 f) 

 

Förutsättningen för att mannen ska kunna skapa sin trädgård grundar sig alltså på de pengar 

som egentligen var avsedda för att ta sig till Utah, herrens land, och som varit möjliga att 

tjäna genom teknikens framgångar. Den man som inom berättelsen övergripande framstår 

som den ideala är således kopplad till en väckelserörelse. Kristendomen sammankopplas 

således med någonting positivt och belyser de gråzoner jag tidigare talat om. Det går inte att 

betrakta tillvaron ur antingen ett vitt eller svart perspektiv. Det är även intressant att notera att 

den ställföreträdande gudens möjlighet att skapa sitt paradis kommer av de tekniska nyheter 

som ska etableras i landet. 

Emellertid blir det inte något av med resan till Utah för kärleken får honom kvar i byn. 

”Det var för en kvinna han byggt och planterat träd och gjort sig till dräng.” (KÄ s. 76) Åter 

igen är det samma förutsättningslösa och äkta kärlek som presenterades i avsnittet om ”Mor 

Sofi och äppelträden” som ställs i relation till äppelträden – precis som att det är en man som 

står dem närmast. Mannens situation efter syndafallet i Bibeln som även finns beskriven i 

avsnittet ”Mor Sofi och äppelträden” förekommer inte i relation till den gamle i Apeldal. Han 

är den syndfrie. Men den sega, lea jorden ställs indirekt i förbindelse till honom och den går 

att koppla till den gård hans numer döda fru kommer ifrån. Hon som gift sig med mannen som 
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utfört stordåd genom att bygga upp ett paradis men som inte är tillräckligt när man kommer 

från ett betydligt rikare hem. Hon förmår inte att uppskatta mannens kärlek som hon en gång 

hängivit sig åt och därmed blivit med barn och vet genom den kristna moralen att hon då 

måste gifta sig. Alternativet är att dränka sig (KÄ s. 78). Intresset för det materiella och den 

sociala statusen kommer i vägen för den äkta kärleken. Den förälskade har emellertid skapat 

ett kosmos, det vill säga möjliggjort ordnig i stället för kaos. 

Den syndfrie mannen kopplas samman med en världsbild och verklighetsuppfattning som 

skiljer sig från kristendomens linjära tänkande med en början och ett slut. 

 

Gamlingen i Apeldal undrar. Livet var ej som han trodde en rak linje, en radda av händelser likt 

länkar i en kedja. Livet är något buktigt, en trädrot, en barnött trädrot som ibland försvinner ner i 

jorden och dyker upp igen, en ring är livet. (KÄ s. 139) 

 

Kontrasten ställs direkt mot Videgårdens ynglingar, den gård som den redan döda hustrun 

kommer ifrån, som är rika men olyckliga. Den omedgörliga jorden blir även den beskriven 

och antas vilja ta ut sin hämnd, ”Det är som om jorden ville hämnas på allt evinnerligt 

ristande och plöjande år ut och år in genom århundraden.” (KÄ s. 140) Trots att den syndfrie 

mannen byggt ett paradis och inte behövt känna av jordens trilska ställs han i relation till den 

omedgörliga jorden och ynglingarna i Videgårdens situation. 

Men den allvetande berättaren för diskussionen vidare. 

 

Åkrarna ligger där och gamlar och grånar i leda åt den evinnerliga säden vars ax blir allt tunnare 

och flatare med åren, ligger och väntar på lugn, på dungar och sippor, dem ingen vänder rötterna 

upp i solskenet på och visar jordens trista gråhet åt en grinande sol som passar på att bränna saft 

och kryp och kräk ur den skyddande torvan. Solen älskar färg och glans. En stackars jord, rustad 

och tuktad varje vår, skändad och naken varje höst, solen blir led åt den, behandlar den som en 

sköka, befruktar den ej. Och jorden hämnas människorna. 

Grå linjer, konturlösa horisonter, stympade dungar, blåsiga, glesa martallsskogar hjälper 

henne att bränna in sin egen obotliga melankoli i människornas sinnen, förvirrar dem med sin grå 

nakenhet, gör dem galna, rotar ut dem. 

Även en vandrande arbetsman kedjar sig fast vid jorden, håller den i sina händer, köper den, 

kallar den sin, sätter frukt och blom och väntar på skörd. 

Under de yviga granplymerna sitter en gamling och sover den sista sömnen, eller icke den 

sista, vem vet? 

Den gamle är död. (KÄ s.142) 
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Vad som förenar gamlingen och hans fru samt hennes släktingar är att det materiella inte 

nödvändigtvis skänker lycka. Gamlingen har emellertid inte varit skoningslös mot jorden. 

Han är ingen storbonde. Han är en arbetsman som kedjat sig fast vid sin mark och fått en fast 

punkt i tillvaron på grund av kärleken till en kvinna. Han har varken utnyttjat kvinnan eller 

jorden. Den gamle är vis och har nått existentiella insikter. Han vet att livet är som en cirkel. 

”En ring är livet”. Hela avsnitten kan beskrivas som en dödsscen, såväl mannens som 

naturens och som människans. Tiden kan beskrivas som människans djupaste existentiella 

situation eftersom den markerar den yttersta början och slutet på vårt uppfattade ”jag”. Det är 

döden som förintar vår existens.70 Varken människan eller naturen undkommer döden frågan 

är bara hur vi ser på vår tillvaro det som är där emellan. Den gamle, halvt gudomlige har 

lyckats inse att livet är som trädets rötter som buktar sig. Det finns inga raka stigar. Vid 

samma punkt som livet började har det även sitt slut. Kontrasten, i förhållande till 

kristendomens linjära tanke, speglar de religiösa föreställningar som kommer från de 

religioner som har ett cirkulärt tänkande och som menar att människans lidande är orsakat av 

förbindelsen till materiella ting – att hålla jorden i sina händer och kalla den sin.71 

Samtidigt är det människans framfart som ifrågasätts. Hennes framsteg är inte alltid av 

godo och hon besitter inte den totala insikten av tillvaron som krävs för att kunna agera rätt i 

en komplex tillvaro. Naturen och vårt ursprung går inte att behandla hur som helst. Det är inte 

vi som har makt över jorden utan jorden som har makt över oss. När den ledsnat på allt 

”ristande och plöjande” utverkar den sin hämnd. Människan måste inse sin delaktighet i ett 

större sammanhang och hon är inte en unik och fristående varelse, trots att hon är skapad till 

Guds avbild och fått insikt om vad som är att betrakta som rätt och fel. Vår tillvaro måste 

problematiseras och nyanseras. Romanen talar för att vi måste öppna ögonen för ett holistiskt 

tänkande. Vi kan inte se vår existens i form av delar utan de måste sättas i relation till 

varandra. Återigen framträder en biocentrisk världsbild.72 

För att återkoppla till avsnittets inledning så kan den så kallade verkligheten inte enbart 

beskrivas utifrån vetenskapliga termer. Vetenskapen, som ses som den nya religionen, ställs 

mot olika religiösa föreställningar som dock har gemensamt att de vill försöka förklara 

människans tillvaro och hur hon bör förhålla sig till sin verklighet. 

Nyanser av tillvaron går även att problematisera utifrån diskussionen om hur Martinson 

låtit män framstå som roten till allt ont. ”Männen skildras som karaktärslösa och kroniskt 

                                                 
70 Eliade, 1968, s. 48. 
71 Exempelvis hinduism och buddhism. Liknande tankar förekommer även hos andra svenska författare jfr. 

Hemmilä, 2002. 
72 Bråkenhielm, 1994, s. 57-84. 
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supande”73 Bevisligen har just redovisats en annan bild av mannen. Mannen är inget objekt 

som skildras som karaktärslöst och kroniskt supande. Vad Martinson skildrar är mannen som 

subjekt och då går män inte att betrakta ur en statisk synvinkel. Män precis som kvinnor är 

individer även fast de är omgivna av tankar och idéer som talar om för dem hur de bör leva. 

Både vad gäller kvinnor och män så lever vissa mer efter sociala konventioner, andra utifrån 

ett individuellt jag. 

Efter denna nyanserade bild av mannen i förhållande till det bibliska syndafallet är det 

aktuellt att ställa sig frågan om hur kvinnans syndafall påverkat texten (KÄ). 

Ellen lever tillsammans med den gudomlige svärfadern, som inte super och har skapat ett 

paradis. En man som inte behövt kännas vid den utnyttjade markens leda. Ellen har heller 

inga uttalade besvär eller tydliga ärr av graviditeter. Den natur, och dess fullkomning, som 

omger henne gör emellertid att hon upplever den sexuella samvaron med den sin make som 

något fult. Hon är drabbad av en renlighetsiver och Bernhard får varken ta i henne eller deras 

barn (KÄ s. 99). Hennes paradistillstånd består i känslan av att vara: 

 

[…] ensam i hela världen med lillen. Långt från städer, från famlande män, från skrik och sorl, 

ensam med lillen och farfar, med solen, med fåglar och aplar. (KÄ s. 98) 

 

Hon bygger ”drömmar och luftslott” (KÄ s. 99). Där ingår inte sexualiteten med den äkta 

maken som trånar och våndas och börjar supa igen. 

Tanken som Augustinus infört i kristendomen, som är kopplad till människans syndafall 

och det orena i sexuell lusta, samt i den kontext som Ellen befinner sig i gör att hon känner 

avsmak för det sexuella förenandet mellan kvinna och man – trots att äktenskapet är ett heligt 

förbund.74 Upplevelsen av naturen och det omgivande paradiset är samtidigt den dimension 

som får henne att vakna upp ur sitt existentiella luftslott. I romanens nu spelas scenen upp 

efter det att Bernhard kommit hem onykter. I frustration över hustruns kyla har han slagit 

henne och hon har sedan beskådat hans djupa ånger över tilltaget när han nyktrat till. Ellen 

kan på kvällen inte sova. Hon sätter sig vid ett fönster och får se djurens konung, älgen, med 

familj. Dess majestät får henne att gå ut och hon förundras över deras storhet och hur de 

upprätthåller livet. Plötsligt kommer Ellen på att det är kallt och hon går in för att försöka 

sova igen. 

 

                                                 
73 Olsson & Algulin, 1995, s. 408.  
74 Armstrong, 2005, s., 101 f. 
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Men natten är som förhäxad. En stor våldsam oro kommer över henne. Hon känner sig brinnande 

varm, lemmarna känns spända, det stramar till över underlivet och en mäktig åtrå griper henne. 

Griper henne att hon blir rädd. Nu är hon mitt uppe i något hon ej förstått när det talats om. Ett 

barn har hon fått, kärlekens famntag har hon erfarit, lidelse och drift var dock okänt för henne. 

Darrande av åtrå och av något som liknar skam vill hon stiga upp igen, men motståndslöst dras 

hon mot den sovande mannen. Darrande, rädd, förlägen slår hon armen om honom: - Bernhard, 

Bernhard, viskar hon. Han mumlar i sömnen: - stackars Ellen, förlåt mig. (KÄ s. 108.) 

 

Naturen och djuren har väckt hennes lusta. Den allvetande berättaren låter påtala att det 

blev en ”stor mäktig strid hos kulturkvinnan, som inte tål slag av mannen, en strid mellan 

drifter och stolthet”. Detta skildrar kvinnan på ett allmänt plan, hon som förlitar sig på 

vetenskapen. Men den allvetande berättaren skildrar även Ellens upplevelse av situationen 

trots att hon kanske inte är medveten om det på ett intellektuellt plan: ”För Ellen blev det 

henne, om än oklart, en moralstrid.” (KÄ s.108) 

Kvinnan lever således i en kultur som vet vad som är rätt och fel – hon har ätit av det 

bibliska paradisets äpple. Samtidigt organiseras tillvaron utifrån ett individuellt jag, en 

naturmänniska med drifter, som kan vara omedveten om de föreställningar som är rådande i 

en större social kontext. För Ellen blir naturen ett så omfamnande inslag i tillvaron att hon 

söker sig till den tradition som finns nära och som finns i hennes medvetande (kristendomen) 

för att kunna tolka vad som är att betrakta som rätt och fel. Samtidigt belyser situationen 

människans utsatta position ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv genom att vi 

kanske inte ens är medvetna om de grunder våra tankar utformar sig från. Källan till det onda 

blir därför i stället de normer eller konventioner som vi omges av – inte självklart mannen i 

sig. 

Ellen brottas en lång stund med sitt eget samvete när den allvetande berättaren plötslig 

träder in: 

_ _ _ 

Munken och nunnan svor inför Gud sina kyskhetslöften och barnskelettet hittades under 

hundraåriga rosenträd av senare tiders människor 

Moralen är en grym gud. 

Grymmare än lastens gud 

Lastens gud grinar med sin dödskalle och säger: 

– vänta ingenting av mig, jag kan bara döda. Lastens gud är en ärlig gud. Moralen sitter där gåtfull 

och hånfull och säger: 

–  Kanske, kanske, i evighet sitter den där med sitt kanske. 

Ellens övertygelse var bergfast 
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[…] Ellen, uppväxt i gränden med dess skymningsvisdom, var inte den som kunde bryta med 

tusen års skenhelighet. Hon strider sin kamp mellan sund åtrå och moral medan natten lider 

långsamt som pinande plågor. (KÄ s. 109) 

 

Ellens vördnad för naturen gör henne till en naturkvinna och som en naturlig följd väcks 

hennes sexualitet. Det blir en konflikt mellan naturkvinnan och kulturkvinnan som hämtat 

sina föreställningar ur den kristna kulturen. Munken, nunnan, och tusen års skenhelighet är 

dess symboler. Trots att Ellens övertygelse till en början är så ”bergfast” segrar slutligen 

naturkvinnan. Och hon kan konstatera att ”Livets rikedom är ingen myt” (KÄ s. 110). 

Ellens relation till äppelträden går via en man, en ställföreträdande gud som på grund av 

kärleken har byggt ett paradis, vilket varit möjligt på grund av de pengar han tjänat via 

teknikens framfart. Återigen är det den äkta kärleken och en man som står närmast i relation 

till romanens äppelträd. Mannen i det här fallet framstår som syndfri hans jord är inte trilsk. 

Han målas även upp i romanen som alltigenom god. För honom är emellertid varken 

vetenskapen eller kristendomen de som kan förklara verklighetens beskaffenhet. Han har själv 

funnit svar på en viktig existentiell fråga – ”en ring är livet”. Livets krokiga stigar för oss till 

den punkt du började ditt liv. Ellen lever sitt vuxna liv i en miljö som hon uppfattar som bättre 

än paradiset. I det ultimata paradiset är naturen ett viktigt inslag. Den obefläckade renheten 

som naturen erbjuder gör att hon drabbas av en renlighetsiver – allt ska vara fläckfritt. Hon 

befinner sig i paradiset men är livrädd för att falla för frestelsen att hänge sig åt sexuell lusta. 

Till skillnad mot för Eva (som blir utslängd ur paradiset när hon ätit av äpplet och fått insikt 

om vad som är rätt och fel) har Ellen kommit till paradiset som vuxen. Vad som öppnat 

hennes ögon och gjort henne moraliskt medveten är hennes egna livserfarenheter och de 

sociala normer som omger henne. Normer som härrör från den kristna traditionen som den 

allvetande berättaren symboliskt illustrerar. Paradisets förledande orm har Ellen på ett 

psykologiskt plan genom hennes upplevelse av att sexuell samvaro är något fult. Gemensamt 

för Ellen och den gamle är deras vördnadsfulla relation till naturen. Samtidigt är det naturen 

som förleder Ellen ut ur hennes ”rena” luftslott. Kulturkvinnans medvetande får en ordentlig 

brottningsmatch med naturkvinnans medvetande. Och hon får insikt om att livets rikedom inte 

är någon myt. 

3.3.4 Är Sally ormen eller äppelträdet? 
Sally sammankopplas aldrig med äppleträden trots att hon är en av huvudkaraktärerna vilket 

är intressant i förhållande till titeln Kvinnor och äppelträd och den diskussion jag själv för 

inom detta arbete. Är inte Sally en av de kvinnor som berättelsen handlar om? Ingen av dem 
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som har läst boken skulle kunna påstå att hon inte är det. Utanför denna subjektiva bedömning 

går det även att hänvisa till verkets uppföljare Sallys söner. Eller den utgåva som innehöll 

såväl Kvinnor och äppelträd som Sallys söner och har titeln Boken om Sally.75 Men om Sally 

är en av huvudkaraktärerna varför placeras hon som kvinna inte i samband med några 

äppelträd? 

I förhållande till de andra huvudkaraktärerna är Sally mer revolutionär. Hon är uppväxt 

med en fader som varit aktiv socialist som kämpat för arbetarnas rättigheter. Själv fortsätter 

hon på den banan och håller möten i sin lilla stuga. Hon är ogift och vägrar att låta döpa sina 

barn trots övertalningsförsök från prästen som anser att hon är en ”dålig kvinna” (KÄ s.128). 

Hon ”måste ha aktning för Herrens lag” (KÄ s.129). Det samhälleliga kollektivet byn ser inte 

heller med blida ögon på Sally. Ur deras perspektiv är Sally paradiets orm som förleder folket 

genom sina socialistmöten. 

Bland romanens kvinnor har Sally en form av särställning. Hon är inte förknippad med 

äppelträden utan med ett annat perspektiv, en större värld. Den som Ellen inte vet något om i 

sitt lilla paradis. Sally brottas inte med kristen moral utan predikar socialistiska budskap. Hon 

har till och med i sin fattiga lilla stuga lyckats samla ihop till ett litet bibliotek ur svärfaderns 

lumpsamling (KÄ s. 125). 

En gång i romanens berättelse ställs Sally emellertid i en distanserad relation till 

äppelträden, eller åtminstone dess frukter. Det är när hon som barn får en ”saga” berättad för 

sig: 

Och farmor berättar den bästa saga Sally vet, nämligen om sin mor som farmor aldrig såg förrän 

hon var död, för farmor var oäkta, och farmors mor regerade på en stor gård långt bort i landet, där 

plommonen låg i dråsar om höstarna och där ingen brydde sig om äpplena vart de tog vägen. (KÄ 

s. 40) 

 

Allt sedan barnsben har Sally betraktat livets och vishetens frukt som en myt, en saga. En 

inställning som gör att hon i vuxen ålder väljer att gå nya vägar och bryta med den gamla 

kristna traditionen. Samtidigt älskar hon sagan som hennes farmor berättar, vilket visar på ett 

behov av att ändå känna till historien om det förflutna. 

Om Sally inte ställs i direkt relation till något paradis med tillhörande äppelträd kanske 

hon istället ska betraktas som en symbol för dessa träd, en vishetssymbol, med tanke på att 

hon är en av huvudkaraktärerna och mot bakgrunden av romanens titel. 

                                                 
75 Witt Brattström, 1988, s. 117.  
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I förhållande till Witt Brattströms definierande av KÄs huvudtema som moderskapets 

kroppsliga sida är Sally den som visar denna dimension som något naturligt (Gällande Mor 

Sofis ärrade kropp är denna dimension mer symbolisk).76 Även om Sally är vishetens, 

kunskapens och socialismens symbol är hon den som samtidigt tydligast får skildra de plågor 

som är ett resultat av Evas syndafall. Ensam föder hon barn i den lilla stugan på golvet mitt 

under det pågående första världskriget. De rent biologiska detaljerna är rikliga kring 

barnafödandet och beskriver de fruktansvärda värkarna, den sega fosterhinnan och 

moderkakans invecklade system med ådror och kanaler (KÄ s. 145 ff.). Sally är kulturkvinnan 

och naturkvinnan som kan konstatera att naturen inte är banal och att människan föds med 

ansiktet mot jorden (KÄ s.146 f.). Trots Sallys tilltro till kunskap och socialism ser hon en 

storhet i naturen och människans nära koppling till denna. Med hjälp av kunskap hämtad ur 

den stora världen behöver Sally inte genomgå samma psykologiska och moraliska konflikt 

som Ellen. 

Det bibliska motiv som ekar i bakgrunden vad gäller Sally är i stället Jungfru Marias 

födelse av Jesusbarnet. Såväl Maria som Sally befinner sig vid födelsen i utsatta positioner, 

Jungfru Maria i ett stall i Betlehem, Sally på ett stuggolv i Mårbo. Jungfrun är emellertid inte 

ensam, inte heller en biologisk varelse utan en helig madonna. Precis som Maria får besök av 

tre män ur samhällets övre skikt kommer det två män till Sally. De har inte för avsikt att hedra 

barnets födelse utan för att undersöka var hennes man kan tänkas vara och kanske kunna få in 

pengar för hyran. Till skillnad från de tre vise männen, som följt en stjärna och söker efter en 

stor händelse, blir fjärdingsman och fattigvårdordföranden tämligen överrumplade över att 

finna Sally i ”barselsängen” (KÄ s. 158).77 Denna jämförelse visar tydligt behovet av Sallys 

kunskaper eftersom hon inte befinner sig i positionen av att vara betraktad som en helig 

madonna. Hon hämtar en lunta ur sin litterära samling och läser för de nervösa männen. De 

blir mållösa när hon läser en berättelse som de måste tolka allegoriskt för att förstå vad hon 

egentligen menar (KÄ s. 161). I Sallys situation måste man äga bildning för att kunna 

försvara sig och efter hennes föreläsning beger sig männen i väg och hon är fri från sina 

problem eftersom hon samtidigt tagit reda på vem som egentligen har rätt att utkräva hyra av 

henne. Hon sänder därför själv efter den tredje vise mannen, storbonden i Vide. Han kommer 

till barselsängen och tar inte upp någon diskussion om hyran utan förundras endast över 

barnet och sörjer över att han inte fått några egna. Samtidigt är det han som kommer med 

gåvor, fläsk och mjöl (KÄ s. 172). 

                                                 
76 Witt Brattström, 1988, s. 117. 
77 Dialektalt uttryck för den bädd en nyförlöst kvinna ligger i. 
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Trots Sallys subversiva karaktär fogar hon sig slutligen till den kristna kyrkans ideal. 

Hon konstaterar på romanens sista sida att det enda hon inte försökt här i livet är att gifta sig 

lagligt. Revolutionära tankar läggs åt sidan för att följa en given norm med tillhörande moral. 

Det är Videbonden som har friat till henne och hon har haft svår för att bestämma sig. Men 

efter att ha fått kontakt med sina rötter kan hon fatta detta beslut. 

 

Många slingrande mil bort i landet, vid gränsen av bördig slätt där stigningen till magra vretar och 

mörka bergstup börjar, står Storgårdens oxel ännu kvar, nedhukad mot ån som sorlar och pratar i 

ensamhet högt för sig själv. 

Plommonskogen är längesen nedhuggen, blekeängen plöjd. 

De mossiga aplarna, där friarna gömde sig i månljusa nätter bak stammarna, är borta. Nya 

hus, nytt folk. Såg och tegelbruk i dalen. Av det gamla är bara oxeln kvar, ty även ån är långa 

sträckor ny, är en bred kanal där vattnet med svindlande fart surrar runt i turbinerna. 

Det står en bänk under oxeln. Den ser ny ut. 

Kanske finns det ännu någon som längtar ut i ensamhet och månsken och timrat sig en bänk 

här. 

_ _ _ 

 

En dag satt en ljus, högrest kvinna och en lång lutande man under oxeln 

– Nu har jag gjort som du velat, Sally. Jag har följt dig hit. Nu frågar jag dig för sista gången: Vill 

du gifta dig med mig? (KÄ s.233) 

 
Romanens slutskede för oss tillbaka till den trädgård där mor Sofi brukade bada. Dess natur är 

tydligt förändrad och det enda som kvarstår är oxeln som i sin ensamhet börjat tala med ån. 

Blekeängen är plöjd och inte längre helig utan nyttjas av människans behov. De träd som givit 

frukt en gång i tiden är även de undanröjda. Paradisets syndfria trädgård är skövlad och oxeln 

är det enda elementet som lyckats undkomma människans ödeläggelse av det heliga; oxeln 

som symboliserade det heliga äktenskapet hos mor Sofi och som nyanserade kärleken såväl 

som kristendomens föreskrifter. De friande männen var placerade under äppelträden, maken 

under oxeln. När Sally överger sin personliga ideologi placeras även hon under oxeln och 

indirekt i förhållande till de påbud som kristendomen framhåller. 

För att besvara rubrikens fråga går det att konstatera att Sally är såväl ormen som 

äppelträdet och tillvaron går inte att betrakta utifrån ett ensidigt perspektiv. Vår tillvaro är en 

komplex situation som kräver att vi undersöker existentiella frågor ur olika perspektiv. En 

människa med en fast övertygelse kan samtidigt framstå som visheten själv eller som den orm 

som förleder mänskligt omdöme. Det hela beror på ur vilket perspektiv vi orienterar oss i vår 

tillvaro. 
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4. Sammanfattande slutdiskussion 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer 

till uttryck i Kvinnor och äppelträd i en tid då två viktiga idétraditioner (kristendomen och 

framstegstanken) förlorat dess givna auktoritet. I uppsatsen har jag utforskat religiösa tankar 

och idéer genom att analysera Kvinnor och Äppelträd ur ett jämförande perspektiv. 

Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös basis då jag använt mig av Bibeln som 

jämförelseunderlag. De frågeställningar jag har utgått från är hur kristendomen framställs, 

vilken bild av romanen som jämförandet med bibliska motiv ger och om det går att finna 

tankemönster ur andra religioner än kristendomen? 

Som kritik till min metod bör påpekas hur en författare kan värna mer om estetiska 

värderingar än etiska värderingar. Ett budskap jag då som tolkare kan analysera fram kanske 

egentligen handlar mer om estetisk utformning än ett verkligt budskap.78 Det går inte heller 

att bortse från att tolkande verksamhet alltid bär med sig en grad av subjektivitet. Samtidigt 

har jag inte heller gjort några anspråk på att arbetet representerar en objektiv sanning. Genom 

att redovisa den läsarinriktade teorin har jag tydligt deklarerat mitt eget värde som tolkare. 

För att finna en trovärdig balans bygger analysen på Isers resonemang som menar att det är av 

vikt att ta hänsyn till såväl tolkare som författare. 

Sammanfattningsvis går att säga att kristendomen framställs som en negativ faktor. 

Däremot handlar det inte om Jesus ursprungliga budskap utan om hur människor anslutit sig 

till den institutionaliserade tron och dömer dem som inte motsvarar dessa normer. Det 

tydligaste exemplet är när Fredrika uttalar sig om att hon vet att Jesus skall uppväcka Sofi på 

den yttersta dagen och föra henne in i Guds salighet. Jesus dom är en sak, människornas en 

annan. 

Uppsatsens mest centrala del berör Kvinnor och äppelträds titel och behandlar den 

intertextuella jämförelsen med Bibeln. Utgångspunkterna är då de kvinnliga 

huvudkaraktärerna, eftersom romanen är uppbyggd med en stark personorientering, samt de 

tillfällen då äppelträden uttalas explicit i texten. Utifrån detta resonemang har tre bibliska 

motiv utkristalliserat sig. Det första är Adam och Evas syndafall, som beror på ormens 

lockande, vilket får dem att äta av kunskapens och vishetens äpple. Detta motiv härleder 

tydligt till mor Sofi och Ellen. Det andra är Susanna i badet och berör endast mor Sofi. Det 

tredje handlar om Jungfru Marias födelse av Jesus och kan endast härledas till Sally. 

                                                 
78 Wrede, 1978, s. 11. 
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Det bibliska jämförandet visar på normernas negativa konsekvenser och styrka när 

människan inte kan få leva utifrån individuella egenskaper och behov. Mor Sofi dränker sig 

då hon förtalas för sina bad. Susanna i badet belyser styrkan i normerna (som egentligen inte 

är något annat än sociala föreskrifter) i fallet med mor Sofi. Ellen uppvisar en psykologisk 

konflikt och Sally åskådliggör mot Jungfru Marias bakgrund hur kunskap kan vara bra för att 

hävda ett individuellt leverne. Trots detta veknar den revolutionära Sally och söker sig till 

oxeln och kristendomens heliga förbund mellan kvinna och man. Hon fogar sig, med andra 

ord, slutligen till de den givna ordningen och de sociala förväntningarna. Samtidigt har 

viktiga nyanser av tillvaron blivit synliga genom dessa jämförelser. Tolkningen av verket, 

utifrån det intertextuella perspektivet, är att människor, djur och natur måste betraktas utifrån 

ett holistiskt perspektiv. Den biocentriska världsbild som gör sig gällande redan då romanen 

analyseras utifrån dess form framstår som ett genomgående motiv. Detta i sig påminner även 

om modernismens så kallade primitivistiska världsbild där idealet är en fri människa som 

lever i harmoni med naturen och med sinnen som är öppna för livets mångfald. Därigenom 

besvaras även frågan om det går att finna andra religiösa tankemönster än kristendomens. Den 

litterära tillvaron uppvisar panteistiska drag och en cirkulär världsbild samtidigt som 

människans särställning i Guds skapelse blir ifrågasatt. Såväl kristendomen som vetenskapen 

och människans tekniska framfart problematiseras och nyanseras. De syndfria och oskuldfulla 

i romanen är de som står den äkta kärleken och naturen närmast. I enlighet med verkets titel är 

det bibliska motivet med Adam, Eva, äppelträdet och deras syndafall det mest centrala och det 

som samtidigt bistår med de djupaste existentiella dimensionerna i verket. Äppelträden 

symboliserar ett paradistillstånd och ger romanen djup genom att spegla tillvarons nyanser. 

För mig som läsare av Martinsons roman är det tämligen ofattbart att samtida kritiker 

menat att hon inte var någon djup tänkare. Vad detta beror på är emellertid en annan fråga. 
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Sammanfattning


Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd. Verket publicerades 1933 vid en tidpunkt då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat sina givna värden och auktoriteter. På den svenska skönlitterära marknaden hade modernismen gjort sitt intrång. Martinson själv är emellertid definierad som statarförfattare. De frågeställningar jag har utgått från i analysen av Kvinnor och äppelträd är; hur kristendomen framställs, vilken bild av romanen ger jämförandet med bibliska motiv samt om det går att finna tankemönster ur andra religioner än kristendomen? I uppsatsen har jag utforskat religiösa tankar och idéer främst genom att analysera Kvinnor och äppelträd ur ett jämförande perspektiv. Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös basis då jag använt mig av Bibeln som jämförelseunderlag. Utgångspunkterna är då de kvinnliga huvudkaraktärerna, eftersom romanen är uppbyggd med en stark personorientering, samt de tillfällen då äppelträden uttalas explicit i texten. Sammanfattningsvis går att säga att kristendomen framställs som en negativ faktor i romanen. Det bibliska jämförandet visar på normernas negativa konsekvenser och styrka när människan inte kan få leva utifrån individuella egenskaper och behov. Samtidigt har viktiga nyanser av tillvaron blivit synliga genom dessa jämförelser. Tolkningen av verket är att allt levande måste betraktas utifrån ett holistiskt perspektiv. En biocentrisk världsbild gör sig gällande redan då romanen analyseras utifrån dess form och framstår som ett genomgående motiv. Detta i sig påminner även om modernismens primitivistiska världsbild där idealet är en fri människa som lever i harmoni med naturen och med sinnen som är öppna för livets mångfald. Den litterära tillvaron uppvisar vidare panteistiska drag av en cirkulär världsbild samtidigt som människans särställning i Guds skapelse blir ifrågasatt. Såväl kristendomen som vetenskapen och människans tekniska framfart problematiseras och nyanseras.
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1. Inledning

Man har sagt mig att den är grov […] men jag kan inte tycka det. Lika litet som det kan falla mig in att vara rädd för en guds eller djävuls namn. De fyller ut språket som man fyller ut blommor med ris och gräs.


Det är Moa Martinsons (1890-1964) ord när hon bemöter kritiken avseende hennes debutroman, Kvinnor och Äppelträd från 1933. Vid denna tidpunkt är första världskriget slut och dess konsekvenser har gjort att framstegstanken samt tilltron till människans förnuft och moral framstår som tvivelaktiga.
 Situationen avspeglar sig i en form av andligt vakuum. Är det vetenskapen, människan och hennes tekniska framsteg eller är det Gud som har de rätta svaren? En allmän pessimism gör sig gällande och ersätter framstegstron då det inte längre finns några absoluta sanningar och värden.
 Innan krigsutbrottet var de mänskliga framstegen religionens efterträdare. Generationer hade satt sin tilltro på världsliga standardförbättringar. En av anledningarna var socialismens och kanske främst marxismens idéer samt dess antireligiösa karaktär. I sekulariseringsprocessen antas momentet av förtröstan om framtiden ha fungerat som en ställföreträdare för religionen.


Martinson själv var socialist och innan debutromanen skrev hon i den syndikalistiska arbetarpressen och framförde främst socialistiska idéer. Hon använde då sitt dopnamn Helga. Först efter 1927 kallade sig författaren Moa. Namnet är hämtat ur V. Jensens roman Jökeln som handlar om de första människorna. I Jensens bok är Moa ingen mindre än mänsklighetens stammoder.


I ljuset av den negativa kritik som Kvinnor och äppelträd mötte, går att ana Martinsons profana inställning till det idématerial och de normerande funktioner som kristendomen medfört. Just därför är det intressant att se hur Martinson sökt sig till en mytologisk dimension avseende sitt namnbyte. När Helga blir Moa, symboliserar kanske Martinssons önskan att nyansera och ifrågasätta bilden av Bibelns Eva som människans stammoder. Samtidigt går det att ana ett sökande bortom ett här och nu – i en tid då såväl religionen som framstegstanken förlorat sitt givna värde.

På den skönlitterära marknaden är vid samma tidpunkt modernismen på starkt antågande i Sverige. En viktig ståndpunkt är oppositionen mot samhällets likriktning och andliga förflackning. Modernismens polemik mot det västerländska samhället grundar sig på dess utveckling till ett ”tekniskt industrialiserat, intellektuellt vetenskapligt samhälle” som exploaterar naturen och bryter mot universella mänskliga villkor.
 Modernismens världsbild är i hög grad primitivistisk. Idealet är en fri människa som lever i harmoni med naturen och med sinnen som är öppna för livets mångfald. Människans inre ska vara mottagligt för mystikens helhetsupplevelser, vilka bejakar kärleken, konsten och de skapande krafterna. Därigenom blir destruktiva krafter som lidande och tvång motarbetade.


Martinson själv är däremot kategoriserad som statardiktare, vilka främst anses skildra social misär ur ett realistiskt perspektiv.
 Kritiker menade att Martinson inte var förmögen till annat än att skildra ett fattigt Sverige. Någon djup tänkare var hon inte. De röster som gav positiv kritik betonade att Martinson var tydligt inspirerad av maken och modernisten, Harry Martinson.


Mitt eget möte med Martinson och hennes debutroman går bäst att beskriva som en fascination över att så många dimensioner av tillvaron kan skildras på en och samma gång. Och det är de djupare dimensionerna, som en djup tänkare tecknat, denna uppsats vill lyfta fram.

1.1 Syfte och frågeställningar


Mot tidigare presenterad bakgrund har uppsatsen som övergripande syfte att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Kvinnor och äppelträd, i en tid då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat dess givna auktoritet. En underliggande hypotes är att människan då söker nya sätt att förklara och se på tillvaron, vilka kan komma till uttryck i bland annat skönlitteratur.

Min definition av vad religion och religiositet är avser de idéer som ingår i en föreställningsvärld som inte är kvantifierbar utan betecknar en transcendent dimension. Jag är därför inte intresserad av att lyfta fram den realistiska värld som målas upp i Kvinnor och äppelträd. Min utgångspunkt är att myter och berättelser visar på människors uppfattningar och relation till den transcendenta dimensionen.


Vanligtvis definieras religion utifrån substantiella alternativt funktionella kriterier. Substantiella definitioner kan även skapas av forskaren själv för att avgränsa sitt undersökningsområde.
 Vad jag grundat min definition på är Sælid Gilhus och Mikaelssons religionsdefinition som ytterst betraktar religion som en del av den mänskliga kulturen. De ser religion som ett flytande område och inte som en avgränsad sektor. Detta i sig gör att religiösa yttringar inte har någon privilegierad särställning som står utanför eller över andra kulturella yttringar. Religion betraktas i stället som ett speciellt område för mänskliga uttryckssätt. De lägger därför särskild vikt vid individens eller gruppens sätt att förhålla sig till ett föreställningsuniversum och de berättelser som hör därtill. Där framträder vanligtvis gudar eller andra makter samt skapelse och ursprung, men även människans livsvillkor, mål och mening. Därefter utvidgas deras definition till att inte enbart innehålla kommunikation med gudar och makter, utan även till kommunikation om dessa.


För att kunna göra en avgränsning i denna uppsats har jag valt att undersöka vilket föreställningsuniversum eller verklighetsuppfattning/världsbild som kommer till uttryck i Moa Martinsons roman. Religiositet kommer därutöver att betraktas som de föreställningar och de uttryck som på något vis kan härledas till befintliga religiösa uttrycksformer och/eller erfarenheter. För att göra ytterligare en avgränsning är de fem världsreligionerna grunden för uppsatsens jämförelser.
 Den främsta utgångspunkten är emellertid kristendomen med tillhörande idétradition. Bibeln är därigenom viktig i sammanhanget. Utifrån uppsatsens syfte och romanens beskrivna kontext har följande frågeställningar formulerats:

· Hur framstår kristendomen i Kvinnor och äppelträd?


· Vilken bild av romanen ger jämförandet med bibliska motiv?

· Går det att finna tankemönster ur andra religioner än den kristna?


1.2 Disposition


Efter tidigare inledande rader presenteras en forskningsöversikt som ger en samtida bild av kopplingen mellan skönlitteratur och religionsvetenskap. Därefter följer en översikt avseende Martinssons författarskap. I metodavsnittet framgår hur jag rent praktisk har behandlat arbetets analysmaterial samt hur jag som tolkare förhåller mig till detta, vilket presenteras genom de teoretiska utgångspunkterna. I avsnittet, Resultat och analys, sker en fortlöpande presentation av resultatet som besvarar arbetes frågeställningar, vilket samtidigt sker genom analys av Kvinnor och äppelträd och intertextuella
 samband med Bibeln. I detta kapitel refereras Kvinnor och äppelträd fortlöpande i texten genom parentessystemet och har förkortningen: KÄ. Slutligen presenteras en sammanfattande slutdiskussion som knyter ihop arbetet och tillför egna reflektioner.

1.3 Forskningsöversikt


1.3.1 Skönlitteratur i religionsvetenskapliga sammanhang

Religionsvetenskap har tidigare inneburit ett textorienterat studium av religioners historia i det förflutna. Idag har denna vetenskapliga disciplin alltmer kommit att inrikta sig mot kulturstudier. En utveckling har således skett från att vara ett idéämne till att bli ett kulturämne.
 Utan djupgående beskrivningar av denna övergång går det att definiera skönlitteratur som en viktig kulturell företeelse. Samtidigt kvarstår frågan om vad som är att betrakta som skönlitteratur?

Enligt Nationalencyklopedin är skönlitteratur något som är skrivet med konstnärliga ambitioner. Den har inte för avsikt att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning, till skillnad mot facklitteratur.
 Differentieringen belyser samma åtskillnad som finns mellan tro och vetenskap, vilket utgör en viktig distinktion i vårt sekulariserade samhälle. Sekulariseringen har medfört att de dogmatiska texter som vårt kristna kulturarv grundar sig på kraftigt har förlorat i betydelse. Ett tomrum har uppstått och skönlitteratur har istället fått en andlig innebörd när människan misstror den organiserade fromheten. Fiktionsprosa fungerar som en form av inre andlig resa för den avkristnade människan. Owe Wikström
 belyser detta i, Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur, Religionspsykologiska perspektiv
 samt i hans tidigare bok, Om Heligheten. Han menar att läsarens fascination över romangestalters levnadsöden har en livstolkande funktion.

Följande genomgång visar ytterligare utgångspunkter för det tvärvetenskapliga projektet som förenar religionsvetenskap och litteraturvetenskap.


Livet, döden och meningen - om livsåskådningar i skönlitteratur är skriven av Gösta Wrede.
 Utgångspunkten är att nutidsmänniskans livsåskådningsfrågor avspeglas i skönlitteraturen.
 Wrede belyser hur religionsvetenskapens discipliner, etik och religionsfilosofi, är aktuella forskningsprojekt för att inventera livsåskådningsfrågor samt fastställa metoder för att kunna redogöra för dessa. Anders Jeffner, är en förgrundsgestalt i detta projekt. Jeffner har lyft fram metodfrågan och preciserat aktuella underökningsområden. Ett av dem är skönlitteraturen.


I På jakt efter verkligheten diskuterar Erik Hjalmar Linder
 livsfrågor i några författares litterära verk.
 Han behandlar såväl människans inre som yttre verklighet. Båda dessa kategorier är av lika stor vikt och skildras vanligtvis i den skönlitterära verkligheten. Linder förenar föreställningar som är hämtade ur det vetenskapliga förnuftets tradition med en religiös eller troende dimension.

Ytterligare en intressant infallsvinkel presenteras i Bo Larssons Närvarande frånvaro. På uppdrag av Kyrkomötets bekänneslekommitté analyserar Larsson samtida författare.
 Syftet är att undersöka hur modärna författare förhåller sig till de stora livsfrågorna och den kristna tron. Kommitténs övergripande syfte är att klarlägga den Svenska Kyrkans identitet. De söker efter hur den kristna tron tolkas i vår tid. Även kyrkan själv har med andra ord definierat skönlitteratur som ett viktigt område.


Olavi Hemmiläs avhandlig, En yogi kommer till stan: Indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap, skildrar ännu en dimension. Han lyfter fram hur svenska författare (som levt i en kristen tradition) är inspirerade av och uttrycker religiösa föreställningar som är hämtade ur en annan kultur. Hemmilä redogör för hur det i ett tidigt historiskt skede kommer religiösa influenser från den indiska kulturen som påverkar författares föreställningar och uttryck– teosofin är en tydlig påverkansfaktor.


Den sista utgångspunkten belyser hur religiösa texter kan influera och inspirera författare, något som inom litteraturvetenskapen definieras som intertextualitet.
 I artikeln ”Att känna igen Bibeln” presenteras grader av bibliskt inflytande avseende skönlitteratur. Variationen spänner sig mellan tydliga kopplingar eller anspelningar på bibliska handlingar och motiv till mer dolda och eventuellt omedvetna paralleller.


1.3.2 Undersökningar av Moa Martinsons texter och författarskap

Bibliografiska efterforskningar gällande Moa Martinson visar att hon inte har engagerat någon forskare utanför vårt rikes gränser. Inom Sverige är Ebba Witt Brattström den enda som gjort en större studie och doktorerat på Martinsons författarskap. Hennes avhandling, Moa Martinson, skrift och drift i trettiotalet har två syften. Det första är att ge en bild av Martinsons författarskap under trettiotalet samt vägen dit; journalistiken under tjugotalet. Det andra syftet är att påvisa samband mellan Moa Martinson och övriga trettiotalsförfattare. Witt Brattström menar att det handlar om såväl ett medvetet som omedvetet dialogförhållande mellan manliga och kvinnliga texter under perioden.
 Förutom Witt Brattströms avhandling finns dock flertalet andra mindre essäer rörande Moa Martinson och hennes författarskap, allt betraktat utifrån ett feministiskt perspektiv. Däribland kan nämnas, Sven Wernström, Britt Dahlström, Barbro Backberger, Eva Adolfsson och Maria Bergom Larsson.


Eva Adolfsson menar i Kvinnor och skapande att det övergripande temat i Kvinnor och äppelträd är kvinnosolidaritet. I en annan bok, Hör, jag talar Essäer om litteraturens skäl, hävdar Adolfsson att Martinsons hela författarskap skildrar en övergripande frågeställning; Hur tar man sig genom livet med värdighet?
 Maria Bergom Larsson har en marxistisk- feministisk hållning och menar att temat i Martinsons debutroman är klasskamp. Samtidigt sätter hon kvinnosolidaritet som ett ledmotiv.
 Witt Brattström menar i sin avhandling att Kvinnor och äppelträds huvudtema är moderskapets biologiska förutsättningar.


2. Metod och teoretiska utgångspunkter

I denna uppsats kommer jag att undersöka de religiösa föreställningar som går att finna i Kvinnor och Äppelträd. För att avgränsa arbetet har jag fokuserat verkets titel samt dess huvudkaraktärer. Analysen bygger därefter på en dialog med bibliska motiv. Uppsatsen är därigenom utformad som en komparativ litteraturstudiestudie som utgår från två primärkällor, nämligen Kvinnor och äppelträd samt Bibeln.
 I själva analysen kommer jag samtidigt att föra en dialog med övrig litteratur som finns presenterad inom denna uppsats när det finns relevanta synpunkter att tillföra.

Genom närläsning och texttolkning med hjälp av kontextualisering har jag fördjupat mig i Kvinnor och äppelträd.
 Närläsning innebär att en text inte bara betraktas som en helhet utan att den analyseras utifrån dess form som exempelvis intrig, berättarteknik och så vidare. Syftet är att analysen ska få ett större djup.
 Kontextualisering inom detta arbete innebär att jag undersöker sambanden mellan texten (Kvinnor och äppelträd) och religiösa idétraditioner som återfinns i dagens samhälle och som jag som tolkare är medveten om.
 Bibeln har inte lästs i sin helhet utan fungerar endast som intertext och som ett analysverktyg. De bibliska motiv jag har lyft fram i analysen bygger på mina egna associationer.
 Jag har inte för avsikt att fastslå huruvida Martinson är inspirerad av Bibeln eller ej. Dess idétradition är emellertid något som ingår i det svenska samhället såväl nu som då. Samtidigt bygger uppsatsen på den historiska samtida kontexten då Kvinnor och äppelträd producerades (vilken jag som tolkare är medveten om utifrån sekundära källor). I detta avseende har jag tagit hänsyn till framstegstankens förfall, kristendomens situation och modernismens idéer, vilka ställs i relation till Martinsons personliga sfär. Detta förfaringssätt är relevant eftersom den komparativa metoden står nära både det idéhistoriska och det biografisk-psykologiska perspektivet.
 Dessa faktorer är emellertid inte avgörande för min analys. Däremot är det viktigt att klargöra dessa för att förmedla den insikt och kunskap jag själv har som tolkare – men även för eventuella läsare för att kunna avgöra i vilken grad mina tolkningar kan anses vara rimliga. Vad gäller analyser av Kvinnor och äppelträd menar Witt Brattström att romanen är polyfon, vilket öppnar möjligheten för många olika tolkningar.


Sammanfattningsvis bygger min övergripande utgångspunkt i detta arbete på Hegels konstuppfattning som menar att det föreligger ett samband mellan en text och dess tillkomst i form av externa företeelser. Därför är det omöjligt att avgränsa en text från dess samtida idéer och tänkande. En text uppstår aldrig i ett vakuum.


2.1 Intertextualitet

När jag har för avsikt att jämföra Martinsons verk i förhållande till bibliska motiv är det relevant att lyfta fram intertextualitetens betydelse och funktion.

Den komparativa litteraturforskningen arbetade inledningsvis med att försöka kartlägga de influenser en författare var påverkad av när denne skrev sitt verk. Kritik växte fram mot denna metod som undersökte vem som påverkat vem (genetisk komparation). Istället har forskare under de senaste decennierna ställt sig frågan om: ”vilka andra texter kan på ett meningsfullt sätt belysa den text jag försöker tolka?”.
 Detta betecknas som illustrativ komparation och Julia Kristeva är en av förgrundsgestalterna.

Kristeva myntade begreppet intertextualitet ”för att beskriva fenomenet att enskilda texter alltid fungerar i relation till andra texter i vår erfarenhet”.
 Hennes viktigaste utgångspunkt var att betrakta alla texter som en form av ”mosaik av citat” och som en ständig dialog mellan texter, såväl medvetna som omedvetna från författarens sida.
 Mot denna bakgrund är det intressant att betrakta samspelet mellan författarens och läsarens språksfärer samt den aktuella kontexten. Det handlar inte bara om författarens intentioner utan även om hur läsaren uppfattar och tolkar en given text. Vad som blir synligt för den enskilde läsaren beror på dennes erfarenheter och kunskaper.
 T. S. Elliot menade ”att hela den västerländska litteraturen bildar en enda kanon där alla verk existerar samtidigt. Varje text är intertextuellt förbunden med de andra och bör värderas i förhållande till dessa.”


Detta speglar tankar som är viktiga för min analysutgångspunkt av Kvinnor och äppelträd. Som jag tidigare nämnt, är Bibeln den intertext som min analys för dialog med och berör således en mytologisk dimension. Charles Mooreman har sammanfattat den intertextuella mytforskningen funktion enligt följande:


Tolkaren kan använda myten både som ingång och analysmetod. Myten blir (1) ett medel för att direkt och i all hast komma till ett litterärt verks strukturella och tematiska kärna och (2) en måttstock genom vilken tolkaren kan kontrollera hur författaren använder myten vad beträffar en specifik metafor eller ett speciellt tema.


De bibliska motiv som lyfts fram i analysen bygger på mina egna associationer. Det vill säga att jag som läsare utgår från mina egna erfarenheter. De är med andra ord inte explicit uttalade i texten (Kvinnor och Äppelträd). Jag utgår följaktligen från implicita bibliska samband.
 Dessa sammankopplas sedan med mina övriga utgångspunkter som ryms inom denna uppsats och är då samband som ligger utanför den analyserade texten.

I och med att min analys främst bygger på implicit intertextuell jämförelse är den att betrakta som en illustrativ komparation och bör då tolkas av läsaren som ett förslag till en alternativ läsning. En naturlig konsekvens är även att största vikten därför har lagts vid texternas innehåll. För att komma djupare i analysen av Kvinnor och Äppelträd har emellertid, som tidigare nämnts, närläsningen använts som metod och textens form berörs i detta fall. Den bibliska intertexten har som Mooreman beskriver använts för att komma till Kvinnor och Äppelträds strukturella och tematiska kärna.

2.2 Läsarinriktad litteraturteori


Hegels konstsyn fungerar som förutsättning för min analys av Kvinnor och äppelträd och jag betraktar inte texten som en autonom och fristående enhet.
 Samtidigt bygger min analys på implicita intertextuella samband. Därigenom har jag givit mig själv som tolkare och läsare en central position inom ramarna för detta arbete. Inom litteraturvetenskapen handlar det då om läsarinriktad litteraturteori. Grunden till detta finns inom den fenomenologiska skolan ledd av Georges Poulet och är en form av kritik mot de litteraturvetenskapliga inriktningar som betraktade ett verk som autonomt. Poulet menade att en litterär text alltid i högsta grad är påverkad av skribenten. Tolkarens uppgift är att föröka tränga in i författarens medvetande och återskapa det. Samma tanke, att ett verk aldrig kan betraktas som en fristående enhet, leder på 1950-talet till ett allt större intresse för läsaren och läsandets roll i den litterära processen. Litteratur går inte att betrakta som en produkt utan är en form av process. Texten existerar enbart när vi läser den. Stanley Fish är en av de fenomenologer som låg bakom detta synsätt och han utvecklade olika typer av läsare. Från och med mitten av 70-talet kom han i stället att tala om tolkningsgemenskaper och varje läsare ingår i en sådan. Dessa bygger i sin tur på liknande värderingar, trosföreställningar och intressen. Men även Fish har utsatts för kritik eftersom han inte tagit hänsyn till de sociala och politiska gemenskaper en läsare ingår i.
 I min uppsats har jag utgått från Wolfgang Isers teori som balanserar betydelsen mellan författare och läsare. Han delar in texter i två poler, dels en artistisk pol vilken refererar till texten som är skapad av författaren, dels en estetisk pol vilken refererar till textens förverkligande och görs av läsaren.
 Iser menar vidare att en läsares personlighet inrymmer en artificiell delning och består av ett främmande jag som härrör från författaren samt det verkliga jaget som innefattar läsarens egen personlighet med tillhörande erfarenheter. Dessa två är aldrig helt avskurna från varandra när läsaren tolkar sin text.
 Detta relaterat till denna uppsats belyser vikten av mig själv som tolkare men även vikten av att lyfta in de kontextuella faktorer som tidigare presenterats i uppsatsen.


3. Resultat och analys


I detta kapitel presenteras först en sammanfattning av innehållet i Kvinnor och äppelträd samt hur romanen är uppbyggd, det vill säga dess form. Därefter följer analyser som behandlar den intertextuella jämförelsen med bibliska motiv och de religiösa och existentiella faktorer som blir synliga därmed.

3.1 Handlingen i Kvinnor och äppelträd

För att underlätta för läsaren presenteras här en sammanfattning av handlingen i Kvinnor och äppelträd samt hur romanen är uppbyggd.

Historien i Kvinnor och äppelträd utspelar sig någonstans mellan artonhundratalets mitt fram till åren efter första världskrigets slut och skildrar en kvinnoverklighet på samhällets botten i Sverige. Vi får följa tre kvinnliga huvudkaraktärer, som i kronologisk ordning presenteras. Första episoden handlar om mor Sofi och följs av Ellens och Sallys livsöden, från barndom till vuxna kvinnor. De två sistnämnda är båda ättlingar till mor Sofie i tredje led.


Mor Sofi är bondhustru och mamma till femton barn. Varje fredag brukar hon och väninnan Fredrika, som är gift men utan barn, bada i gårdens bykstuga. Detta betraktas emellertid inte med blida ögon av det samhälleliga kollektiv som den lilla byn utgör. Ryktet sprider sig över hela socknen. Efter tio års badande arrangerar byn slutligen ett möte i det nya bönehuset. Följden av detta är att mor Sofi dränker sig. På grund av självmordet får hon inte ligga på kyrkogården utan begravs utanför dess murar. Här slutar episoden om Sofi med många tillhörande frågetecken. Samtidigt utgör detta inledande avsnitt en förutsättning för romanens fortsättning trots att flera generationer hoppas över och berättelsen tar sin fortsättning i Sallys och Ellens barndom. Episoden om Sofi och hennes badande utgör snarast en form av metapoetisk skapelseberättelse.

Vad gäller Ellen och Sally så får vi som läsare stifta en närmare bekantskap med dessa. De har många gemensamma drag men även stora olikheter som litterära karaktärer. De växer upp i Norrköpings fattigkvarter ovetande om varandra och sitt släktskap. Ellen är ”oäktingen” som inackorderas i olika familjer. Sally växer upp med båda föräldrarna men med ständiga flyttar på grund av faderns aktiviteter för arbetarnas rätt. Först som vuxna etablerar de en relation. De bor då i samma lilla by med frånvarande, spritälskande män – men med närvarande svärfäder som båda dör under berättelsens gång. Sally är traktens propagerande socialist som håller möten i sin lilla stuga. Dessutom är Sally mor till flera barn utan att vara gift och barnen är inte heller döpta. Även detta är något som det samhälleliga kollektivet, byn, ogillar. Sally bryter mot de normer som kan relateras till den kristna kyrkans påbud om giftermål, dop osv. Ellen lever ett mer traditionellt liv ur kristen synpunkt och är gift med barnens far, rallaren Bernhard. Den tidigare frånvarande maken anländer permanent till hemmet i slutet av boken då han blivit förlamad genom en arbetsolycka. Fadern till Sallys barn, smugglaren Frans, dör i fängelse och hon gifter sig med en av byns rikaste bönder i romanens slutskede.


3.2 Analys av Kvinnor och äppelträd utifrån dess form


Efter denna översikt av handlingen i KÄ följer nedan en presentation av hur romanen är uppbyggd för att ge djup åt den analyserade texten.

Intrigen i Kvinnor och äppelträd bärs inte upp av ett klassiskt intrigmönster
 utan genom en intrig som bygger på konflikter.
 Mer preciserat utkristalliserar det sig i form av, kvinna mot man och kvinna mot samhälle, ett individuellt jag mot ett kollektivt vi, en linjär världsbild i förhållande till en cirkulär världsbild, naturens villkor i förhållande till människans villkor, barnafödande i förhållande till sterilitet och så vidare. Samtidigt utgör dessa konflikter en form av gråzoner som nyanserar och problematiserar tillvaron. Det finns med andra ord inga tydliga svarta eller vita fält.

Romanen är vidare uppbyggd utifrån såväl ett episodiskt, cirkulärt som linjärt handlingsförlopp och det vilar en stark personorientering över romanen. Det är med andra ord själva karaktärerna och deras handlingar som utgör kärnan i berättelsen. Det episodiska berättandet gör att berättelsen lyfter fram, inte bara huvudkaraktärernas tankar och känslor, utan även mer perifera karaktärers psykologiska dimensioner. Något som ytterligare bidrar till att nyansera människans tillvaro.

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


Striden för rätten att få leva ett liv utifrån ett individuellt jag är för övrigt ett genomgående motiv. Relaterat till romanens huvudkaraktärer så badar Mor Sofi, Sally deltar aktivt i politiken och vägrar att gifta sig eller döpa sina barn. Deras normbrott befinner sig på ett offentligt, synligt plan som kritiseras och fördöms av omgivningen. Detta speglar samtidigt kristendomens dogmatiska funktion som tycks hindra utvecklingen av ett individuellt jag. Individualisering och sekularisering hänger samman, men behöver inte betyda att människans behov av religion försvinner. Däremot lockar inte den traditionella religionen. Behovet av mening och mål fortsätter att leva inom oss i en form av ”ontologisk törst” som en längtan efter att hitta tillvarons egentliga vara.
 Relationen mellan mor Sofis badande och det kristna kollektivets fördömande är dock en gåta.

Ellens normbrott befinner sig däremot på ett privat och för omgivningen osynligt plan och berör den egna sexualiteten. Därigenom speglas konflikten mellan det sociala, normerande förhållningssättet till sexualitet och det naturliga i könsdriften. Gällande kristendomens syn på sexualiteten var Augustinus (354-430) den som omtolkade myten om arvsynden avseende Adams och Evas olydnad. Den ärvda skulden överförs till deras ättlingar genom könsakten som ses som något som förorenats av det irrationella begäret och något som endast djur ger sig hän sig åt. En förnuftig varelse söker behag i Gud och inte i sexuell njutning och kättja.
 Ellens psykologiska konflikt belyser hur hon präglats av kristna ideal och därmed hämmats på ett sexuellt plan.
 Samtidigt visar detta en rangordning mellan djur och människor. En människa är skapad som Guds avbild och med förnuft. Ett djur däremot styrs av sina drifter. Därigenom kastar även Ellen psykologiska konflikt sken över den världsbild som ställer människan i en högre position än djuren.


Efter en återkoppling till Martinsons författarskap och vad som just presenterats framträder kritik mot kristendomen. Resultatet är kanske inte särskilt överraskande med tanke på Martinsons socialistiska bakgrund. Utifrån detta initialläge har jag för avsikt att undersöka de religiösa tankar som kommer till uttryck med utgångspunkten i bibliska motiv.

3.3 Bibliskt inflytande – intertextualitet

3.3.1 Frågan om äppelträden

En fråga som inte har lyckats lämna mitt medvetande är varför titeln på romanen är just Kvinnor och äppelträd? ”Matriarkat”, ”Bärningsbristor” och ”I mitt land”, var de titelförslag som Martinson själv gav innan romanen publicerades.


Av titeln att döma står emellertid kvinnor och äppelträd i centrum. Själva ordet – och – är en samordnande konjunktion som ger likvärdig betydelse av substantiven på var sida om konjunktionen. Kvinnorna samt äppelträden skulle därigenom antas ha en likvärdig position och ett förhållande mellan sig. Vad som är att betrakta som besynnerligt utifrån detta perspektiv är att kvinnorna har en framträdande roll i romanen medan äppelträden endast tycks ha en biroll vid en första genomläsning.

Titeln på en bok är samtidigt ett viktigt inslag för tolkningen av ett litterärt verk.
 Den första utgångspunkten är därför att belysa Martinsons egna titelförslag. I ett ”matriarkat” är det kvinnorna som styr och besitter den överordnande makten. ”I mitt land” är det ”jag” som styr och titelförslaget signalerar maktpositioner. Jaget är utifrån huvudkaraktärerna kvinnor som i en vidare mening ställs mot en samhällelig verklighet där männen och kyrkan styr över de normer som är legitima genom bl.a. den patriarkala samhällsstrukturen och tillhörande moral.

Den andra utgångspunkten berör Witt Brattströms tolkning av Martinsons text. I hennes förord till den senaste tryckningen av Kvinnor och äppelträd menar hon att huvudtemat är ”kvinnors förhållande till livsträdet” och ”kvinnan som bärare av livet”. Witt Brattström menar vidare att träden i romanen inte är någon manlig sexualmetafor utan en kvinnlighetens fertilitetssymbol och de frukter som hänger i trädens grenar symboliserar livsfrukterna.
 Samma förklaring ges i hennes avhandling men resonemanget utvecklas med att Kvinnor och äppelträd egentligen kan läsas: kvinnor som äppelträd och att titeln egentligen är en dold liknelse.


Martinson har emellertid bevisligen funderat över verkets slutgiltiga titel. De titelförslag som speglade maktdimensioner fick vika undan och i stället blev den slutgiltiga titeln ett förenande mellan kvinnor och äppelträd - en titel som jämställer kvinnan med naturen och växtriket. Witt Brattström utvecklar inte sin tolkning mer ingående utan lämnar påståendet om kvinnans fertilitet tämligen öppet. Visst är det så att kvinnans fruktsamhet skildras men en stor del av bokens kvinnor är ofruktsamma, så även männen. Handlingen utspelar sig ”I en trakt där inaveln gjort kvinnor och män sterila” (KÄ s. 158).


Påståendet att äppelträden inte skildrar någon manlig sexualitetssymbol relaterar Witt Brattström till sin hypotes om att Martinsons författarskap går i polemik med de samtida modernistiska, manliga författarna. De som framställer kvinnan som en promiskuös huldra och hyllar sexualiteten – eller som Ivar Lo Johansson själv sammanfattande uttryckt den samtida modernismens tankar: ”en ny hedendom, livsdyrkan.”


Utöver min egen personliga association anser även Witt Brattström att KÄ pekar mot ett nära samband med ”den roll som granatäppelträdet i paradiset spelar vid syndafallet”.
 Witt Brattström nämner däremot inget mer om denna iakttagelse. Jag själv har emellertid för avsikt att fördjupa denna dimension. Varför har äppelträden en så framstående position i romanen, genom att de ingår i titeln, för att sedan i själva berättelsen inte ställas i någon tydlig relation till kvinnorna. Inne i själva berättelsen har de inte heller någon framträdande plats.

I Bibeln ingår äppelträdet i Första Mosebok och är en del av skapelseberättelsen. Adam och Eva befinner sig i den paradisträdgård som Gud skapat. Gud har emellertid talat om för Adam att det är förbjudet att äta av livets och kunskapens träd som står mitt i Edens lustgård. Kvinnan, förledd av ormen, är den som gör att de trots allt äter av den förbjudna frukten. Gud straffar inte med den utlovade döden utan i stället förvisas Adam och Eva ut ur paradiset. Mannen blir därigenom hänvisad till att bruka jorden som förbannats av Gud vilket kommer att medföra stor möda. Kvinnan straffas istället genom att hon ska få det riktigt besvärligt såväl när hon väntar som när hon ska föda barn. Det hör även till saken att de fått sina ögon öppnade så att de, precis som Gud, kan förstå vad gott och ont är. Äppelträdet symboliserar därigenom människans vishet, förmåga att handla omoraliskt samt hennes nuvarande livssituation.

För att återvända till Kvinnor och äppelträd och då specifikt äppelträden följer nedan de sammanhang där dessa ingår. Återvändandet speglar konflikten mellan den framträdande rollen i titeln och den tillbakadragna positionen inne i själva berättelsen. Samtidigt som detta faktum belyser hur verket eggar läsaren att återvända till den litterära världen för att söka svar på sina frågor. Men även det djup romanen representerar som pekar mot den mer än tusenåriga traditionen, kristendomen och dess heliga skrift – Bibeln.

3.3.2 Mor Sofi och äppelträden

Äppelträdens nämns första gången i verkets inledande episod om mor Sofi. För att göra tolkningen mer relevant har jag kopplat dessas förekomst till en kvinna som samtidigt går att utpeka som huvudkaraktär i romanens värld. I avsnittet om mor Sofi nämns äppelträden två gånger.

I Bibeln målas en prunkande trädgård upp, så görs även i KÄ. Däri ryms en stor oxel vars grenar genom åren hunnit bli svarta av röken från mor Sofis badande i bakstugan.
 En bäck vars överflöd av vatten gör den mer lik en å. En jungfruenlig ”blekeäng” som legat där sedan tidens begynnelse är beväxt med en ”plommonskog” som ger så rikliga skördar av stora och saftiga frukter att hästarna får hjälpa människorna att äta upp dem. Blekeängens helighet skildras genom att den aldrig någonsin behövt utsättas för någon plogbill eller blivit nyttjad som betesmark för kor eller grisar. Den ”är bara till” (KÄ s. 17).

Vi får även ta del av mannens besvärliga situation som ska bruka en omedgörlig jord. Den mark som är avsedd att odla beskrivs som:

Seg, le jord. Jord så trilsk som gamla käringar eller som för hårt agade hästar. Jord som låg där mossig och dyig och torvig och bara trotsade. Jord som smilade och bredde ut sig mot björkrot och allsköns onyttighet men vrångade sig mot plogbillen, mot spaden och hackan” (KÄ s. 9).

Straffen från Gud på grund av människans syndafall ger återklang i romanen. Vi får även se ärren efter kvinnans bärande av barn. Mor Sofis mage beskrivs som ”ett enda ärr, knut vid knut, ärr vid ärr (KÄ s. 18).

Likheterna med Bibelns berättelse är slående vad gäller gröda, samt männens och kvinnans situation. Trädgården som omger de litterära karaktärernas boningsplats är prunkande precis som Bibelns lustgård med blekeängen som legat där obrukad sedan tidens begynnelse. Den jord som bonden ska bruka är emellertid seg och le och skildrar därigenom människans/mannens syndafall. I Bibeln är denna skillnad en fråga om ett före- och ett eftertillstånd. Paradiset med dess grönska speglar den oskuldsfulla människan. Tiden efter syndafallet speglar människans vedermödor samt hennes förmåga att kunna skilja på vad som är rätt och fel. Genom att både Adam och Eva åt av äpplet är både män och kvinnor moraliskt medvetna varelser. Vad gäller själva straffen skedde en tudelning mellan män och kvinnor. I KÄ skildras en mer nyanserad bild av tid och rum genom att båda dessa tillstånd presenteras samtidigt. Naturen skildras antitetiskt i romanens här och nu.

Vem som planterat eller givit växtligheten och livet dess förutsättningar i den grönskande trädgården förblir däremot okänt. De litterära karaktärerna är placerade i en redan ”färdig trädgård” eller moralisk världsbild. De vet vad som är rätt och fel och det finns givna normer för hur man får bete sig och inte.


Synden speglas även i den stora oxelns grenar som blivit svarta av rök och är ett resultat av det eldande som kvinnornas badande förutsätter. Det är själva mängden eller frosseriet som blir det syndfulla. Romanens inledande rader låter oss veta att det suspekta ligger i att två halvgamla kvinnor badar varje vecka.

Aldrig har man hört något dylikt i socknen, inte i grannsocknarna heller. Drängar och pigor och söner, döttrar, någon gång om sommaren kanske, men gifta moror? (KÄ s. 7)

Den tänkta normen handlar således om mängd, ålder och social ställning.

Frågan om själva äppelträden kvarstår dock. Den enda gång de uttalas explicit i romanens episod om Sofi är när pratet om henne ”kom i en ny fåra” (KÄ s. 16). (Pratet om hennes omoraliska leverne har emellertid varit aktuellt hela tiden sedan hon och väninnan började bada men denna nya fåra leder till döden.)

Septembermånen skiner envist som en solvända, följer oförtrutet efter ungbonden som är på väg till flickan i dalen. Innan han gick såg han de vanliga skuggorna vid de mossiga aplarna, systrarnas friare. Och röken från bykstugan steg tunn och lång rakt upp mot månen. Det är fredag och mor Sofi badar (KÄ s. 16)


Några rader senare står det skrivet om oxelns svarta grenar och den övriga trädgården som omger bykstugan. Mor Sofi och hennes dotter har redan börjat bada och när Fredrika kliver in hälsar hon med att ”i kväll står det en karslok vid vartenda äppelträd” (KÄ s.17). Nyfikenheten krig kvinnornas badande är stor och det är inne bara de undrande friarna som står och trycker i trädgården. Mor Sofis make är lika nyfiken ”och han grubblar som så många nätter förr över denna förfärliga gåta: två kvinnor som badar och inte bryr sig om sina män.” (KÄ s. 20) Maken står också i den prunkande trädgården men är i stället placerad under oxeln – den som är sotad av de badande kvinnornas synd. De gråzoner som tidigare påtalats, eller den tillvaro som inte målas upp som antingen svart eller vit, lyfts fram genom att placera männen i olika positioner. De unga friarna som står intill äppelträden och trånar efter flickor är fortfarande ogifta och skildras närmare genom mor Sofis dotter, vilket kontrasterar kärleken och äktenskapet. Hon frågar sin mamma om vad fadern sagt om de rysliga ”bärningsbristorna” – ärren efter att ha burit alla barn. Svaret hon får är att han aldrig sett dem. Men dottern ”vet alltför väl att nog finns det män som vill se, se och smeka, kyssa” och dottern tänker på det med ett ”lyckligt skimmer i ögonen.”(KÄ s.19) Det är denna kärlek som sätts i relation till äppelträden. Kristendomens heliga förbund mellan man och kvinna placeras i stället under den sotade oxeln och hos en man som aldrig intresserat sig för de kyssar och smek som dottern är medveten om. I förhållandet mellan man och kvinna och att deras samvaro ska bygga på kärlek ställs inte mor Sofi i någon bättre dager. Hon har gift sig för att bli rik (KÄ s.10).

Min upplevelse är att Martinson i stället för att säga kvinnor och män, som är den fullbordade mänskliga skapelsen av Gud, säger kvinnor och äppelträd. Hon problematiserar Guds skapelse samtidigt som hon ifrågasätter kvinnans orsak till syndafallet genom att mannen placeras närmast äppelträdet. Män som sammankopplas med liderlig kärlek och det bibliska trädet som representerar visdom och liv. Kristendomens heliga förbund blir därigenom inte heligt förrän det vilar på kärlekens liderliga grund. Den trånande och ungdomliga kärleken uppmålas inte som någon synd och både män och kvinnor är intresserad av denna. Äppelträden kommer därigenom utifrån vår samtida syn på äktenskap och kärlek att framstå som ett normaltillstånd. I mor Sofis värld representerar äppelträden det obefläckade rena och fina som inte är i behov av kristendomens institutionaliserade lära. Det är i stället den individuella känslan av kärlek och åtrå som är viktig.


Tillbaka till den situation då männen, de unga friarna, är placerade under aplarna och kvinnorna är i färd med att bada och historien har kommit in i den fåra som leder till Mor Sofis död. Precis som äppelträdet satts i centrum i Edens lustgård är kvinnornas badande placerat i handlingens centrum i det aktuella, inledande, kapitlet.

”Det är snart tio år sedan mor började bada” ett stycke senare får vi veta ”att mor inte på snart tio år legat hos far”. (KÄ s. 14 f.) Badandet symboliserar därigenom ett avståndstagande från de äktenskapliga ”förpliktelserna” för att i stället ägna sig åt verksamhet som tillfredsställer det egna jaget. Åter igen framstår den individuella känslan eller behovet som viktigt. Sonen som så visst menat att ”bada skulle mor om så hela landet kom med påbud”, (KÄ s. 16) uttrycker protesten mot de sociala konventionerna, som till stor del vilar på kristen grund. Sofis egna känslor ges större utrymme än de förväntningar omgivningen kräver; att umgås intimt med en man utan kärlek som grund förkastas av henne och i stället ägnar hon sig åt de njutbara baden. Hon skonar på så vis både kroppen och själen. Kroppen genom att den inte behöver bära fler barn. Själen genom att de egna personliga behoven och känslorna får utrymme.

Vad som även är centralt i berättelsen är den avgörande anledningen till att Sofi slutar med sina bad. Det är åren, alltså återigen en måttstock i form av mängd och rymd, som till sist ”rågar måttet” och ”när ondskan blir för stor och synden står som en molnvägg kring socknen, då börjar guds folk skrika till herran om nåd.” (KÄ s. 21)

En lördagskväll i november blev all andakt i bönhuset ägnad åt att bedja böner för den syndiga mor Sofi i Storgården, för hennes äldsta dotter och för Fredrika.

Det var bland landets första bönhus. Nitet var stort, man tyckte sig vara mycket förmer i anden än själva kyrkoherden som lät själarna gå vind för våg.

Man skrek och bad och sjöng och målade ut de syndiga kvinnorna, deras bad, deras orgier med män, och man bad särskilda böner för den unga dottern. (KÄ s. 21 f.)


Efter detta orkar inte mor Sofi mer och hittas drunknad två dagar efter händelsen. Det individuella jaget förmår inte motstå trycket från kristendomens nya vägar. Kyrkoherden, som tillhör den ursprungliga protestantiska kyrkan, anklagas för att ha låtit själarna driva vind för våg. Han har inte utgjort något problem för Sofi. Men när kristendomen tar ny fart i landets första bönhus blir det för mycket. Hoppet om nya vägar släcks.

Mor Sofi blir slutligen begravd på självmördarnas begravningsplats, utanför kyrkogårdsmuren. Kyrkoherden läser självmördarnas ritual över henne. Hånfullt ler Fredrika åt den lille kyrkoherden och läser sedan vad hon och barnen vet om mor Sofis öde: ”Jag och dina barn vet att Jesus Kristus skall uppväcka dig på den yttersta dagen och föra dig in i Guds salighet […]” (KÄ s. 23.f). Fredrika får således sista ordet och passar på att i det institutionaliserade utanförskapet framföra hur individer själva kan nå fram till insikt. Hon ifrågasätter inte själva Kristus utan framför endast vetskapen om hur mor Sofi är lika god som någon annan. Det som omgivningen sett som syndfullt är inga synder och hon kommer utan tvekan att uppfattas av Jesus som en rättrådig och syndfri människa.

Jämförelsen med det bibliska motivet visar att konsekvenserna av såväl Adams som Evas syndafall finns representerade – dels genom den sega lea jorden, som mannen får bruka med möda – dels genom kvinnans ärrade och utarmade kropp, som bevisar den möda kvinnan får utstå vid graviditeter. Samtidigt finns i romanen den frodiga grönska som liknar Edens och utgörs av den trädgård där äppelträden är placerade och är platsen för kvinnornas badande. Ett paradistillstånd där kvinnorna lever utifrån ett individuellt jag. Ormen, den förledande principen, är i sammanhanget själva kristendomen. Detta framträder genom bönehusets dödsgrepp på mor Sofi samt de friande unga männen. Dessa är placerade under äppelträden. De står alldeles inför sitt syndafall och representerar en vacker kärlek mellan kvinna och man. Relationen mellan dessa blir inte något vackert eller fritt från synd per automatik bara för att det vilar på äktenskapet, kyrkans heliga förbund. Det är kristendomen som förleder människan från möjligheten att kunna leva utifrån de egna tankarna och känslorna. Ett individuellt jag inryms inte i dess lära.

Bortom den protestantiska bibeln finns ännu ett välkänt motiv som är hämtat ur apokryfiska tillägget Daniels bok som gör sig aktuellt i denna diskussion. Motivet är Susanna i badet och trots att berättelsen är avlägsnad ur vår protestantiska Bibel har det varit mycket populärt inom konsten till och med det förra sekelskiftet.


Susanna var en dygdig och vacker hustru till den rike och väl ansedde Joakim, precis som mor Sofi är en dygdig hustru till den ”skroige bonden” på Storgården innan hon börjar bada. En dag tar Susanna sig ett bad i husets trädgård och sänder iväg sina tjänarinnor för att hämta olja och salvor. Två äldre män som är på besök i huset beskådar henne från buskarna. Därefter framträder de och uttalar sin önskan om sexuellt umgänge med henne. Går hon inte med på detta hotar männen med påståendet att de har sett en ung man i trädgården. Detta skulle således enligt dem vara anledningen till att Susanna sänt iväg sina tjänarinnor. Susanna börjar skrika och männen likaså. Den prekära situationen uppdagas av omgivningen och resulterar i en rättegång. Susanna döms till döden. Vid en närmare granskning visar det sig däremot att männens historier inte stämmer överens. Enligt den ene har Susanna umgåtts med den unge mannen under en blodlind, enligt den andre under en järnek. Detta leder till Susannas frikännande och i stället döms de besökande männen till döden.


Jag nämnde tidigare att det finns frågetecken just runt mor Sofis badande. Mot bakgrund av Susannas badande och män som ställs i relation till olika träd blir likheterna slående. Såväl Susanna som Sofi blir även oskyldigt anklagade för att ha umgåtts med män vid sina bad. Mor Sofi till och med för ”orgier med män” (KÄ s. 21). I båda fallen vittnar badandet om en utsatt och värnlös position. Den bibliska kvinnan blir däremot frikänd från anklagelsen medan mor Sofi lever i ett rättslöst samhälle. Hon vet att hon aldrig kommer att kunna bli rentvådd från sina anklagelser och ser ingen annan utväg än döden. Här behövs ingen dödsdom som det omgivande samhället har för avsikt att verkställa. De sociala normerna visar dess enorma kraft då Sofi själv verkställer sin dom genom att dränka sig.

3.3.3 Ellen och äppelträden

Återigen är analysutgångspunkt densamma som under rubriken, Mor Sofi och äppelträden, vilken anspelar på KÄs titel samt den personorientering som bär upp romanen.
 Den aktuella intertexten är även här Bibelns skapelseberättelse som tidigare redovisats.

Ellen som är mor Sofis ättling i tredje led är den kvinna som också lever omgiven av äppelträd. För att ta hänsyn till romanen som helhet och dess titel så nämndes äppelträden endast två gånger i avsnittet om mor Sofi. I övriga boken nämns de flera gånger men är alltid kopplade till Ellens tillvaro, aldrig till Sallys trots att hon också är en av huvudkaraktärerna. Mer specifikt ingår de i Ellens vuxna liv och till den plats kärleken för henne. Hon växte upp i staden men i och med hennes giftermål med rallaren Bernhard flyttar hon ut på landet och bor i en liten stuga tillsammans med sin svärfar. Det är ödet som har fört henne dit.

Åter är en vår här. Om det är den gamla som kommer åter, gamla våren som var här i fjol, eller det är en ny, därom tvista de lärde i dagarna.


Rummet är tiden och tiden är rummet och inget därutöver. Balansen i det eviga universum heter jämförelse, utan tingens jämförelse med varandra är det kaos. Det är matematisk reda i den nya religionen.

_ _ _ (KÄ s. 18)


Strecken är ingen blessyr av mig utan förekommer i romanen och är en talande tystnad, ett vakuum. Vetenskapen är den nya religionen som finns i den stora världen. Det påtalas att Ellen inte vet något om det relativa trots det tvingas hon ut i det okända då hennes fostermor hängt sig. Genom ödets försorg får hon arbete vid en matbespisning för rallare och det är där hon träffar sin blivande man. Romanen skildrar hur tillvaron tar ett nytt steg både på en allmän och på en individuell nivå. På det allmänna planet jämställs vetenskapen med religionen. De lärdas tro kretsar kring relativitet, och jämförelse. ”Rummet är tiden och tiden är rummet” och utöver de vetenskapliga teorierna finns intet. Vetenskapen är den absoluta sanningen. Men Ellen befinner sig i en annan dimension av tillvaron.

Det nya stadiet i Ellens liv gör att hon hamnar i paradiset. Första gången hon kommer till Apeldal, som platsen kallas där hennes svärfar bor, ser hon sig omkring och säger: ”- Så här vackert var det nog inte i det där paradiset, se bara vad äppelblom.” (KÄ s. 94) Hon ger inga förtydligande kommentarer utan Bernhard och hennes svärfar förväntas veta vilket paradis hon syftar på. Trots att vetenskapen är den nya religionen på det offentliga planet ställs Ellens situation i relation till en kristen tradition – dock mer fulländad än den som förekommer i Bibeln. ”Det där paradiset” belyser även den distans hon skapar till det hon hört talas om men inte upplevt. Det finns även en annan viktig skillnad vilket är att det inte är Gud som skapat hennes paradis. Det är hennes svärfar. En man som i sin ungdom intar Guds position och skapar ett eget paradis. Orsaken är att han vill bygga upp en tillvaro för honom själv och sin käresta.

Ellens svärfar, som oftast benämns som gamlingen i Apeldal, kliver in i historien ur tomma intet. Inga trådar eller förklaringar ges till vem han är förrän senare i berättelsen då Ellen och Bernhard kommer på besök i Apeldal. Ur den kvinnliga dominansen bland romanens huvudkaraktärer kliver den gode mannen ut, inte den gode Guden. Han är en ställföreträdande gud. Vi får stifta bekantskap med honom då han är gammal och tänker tillbaka på sin ungdom. I romanens nu går han ensam och gräver i sina land och bärgar den frukt som hans trädgård ger (KÄ s. 75). Han tänker tillbaka på sin ungdom.

Men då, för länge sen, hade den stora väckelsen gått över nejden, och till herrens land Utah behövdes respengar och en jättelik västgöte kom, blev boende kvar i byn efter många års vandring genom landet med det trolltyg som ingen i byn prövat på, ”den talande tråden”. Han hade hundra kronor kontant och för hundra kronor kontant fick han en tomt mellan skog och moras, och där byggde han, byggde på ett sätt som byn aldrig sett maken till. (KÄ s. 75 f)

Förutsättningen för att mannen ska kunna skapa sin trädgård grundar sig alltså på de pengar som egentligen var avsedda för att ta sig till Utah, herrens land, och som varit möjliga att tjäna genom teknikens framgångar. Den man som inom berättelsen övergripande framstår som den ideala är således kopplad till en väckelserörelse. Kristendomen sammankopplas således med någonting positivt och belyser de gråzoner jag tidigare talat om. Det går inte att betrakta tillvaron ur antingen ett vitt eller svart perspektiv. Det är även intressant att notera att den ställföreträdande gudens möjlighet att skapa sitt paradis kommer av de tekniska nyheter som ska etableras i landet.

Emellertid blir det inte något av med resan till Utah för kärleken får honom kvar i byn. ”Det var för en kvinna han byggt och planterat träd och gjort sig till dräng.” (KÄ s. 76) Åter igen är det samma förutsättningslösa och äkta kärlek som presenterades i avsnittet om ”Mor Sofi och äppelträden” som ställs i relation till äppelträden – precis som att det är en man som står dem närmast. Mannens situation efter syndafallet i Bibeln som även finns beskriven i avsnittet ”Mor Sofi och äppelträden” förekommer inte i relation till den gamle i Apeldal. Han är den syndfrie. Men den sega, lea jorden ställs indirekt i förbindelse till honom och den går att koppla till den gård hans numer döda fru kommer ifrån. Hon som gift sig med mannen som utfört stordåd genom att bygga upp ett paradis men som inte är tillräckligt när man kommer från ett betydligt rikare hem. Hon förmår inte att uppskatta mannens kärlek som hon en gång hängivit sig åt och därmed blivit med barn och vet genom den kristna moralen att hon då måste gifta sig. Alternativet är att dränka sig (KÄ s. 78). Intresset för det materiella och den sociala statusen kommer i vägen för den äkta kärleken. Den förälskade har emellertid skapat ett kosmos, det vill säga möjliggjort ordnig i stället för kaos.

Den syndfrie mannen kopplas samman med en världsbild och verklighetsuppfattning som skiljer sig från kristendomens linjära tänkande med en början och ett slut.

Gamlingen i Apeldal undrar. Livet var ej som han trodde en rak linje, en radda av händelser likt länkar i en kedja. Livet är något buktigt, en trädrot, en barnött trädrot som ibland försvinner ner i jorden och dyker upp igen, en ring är livet. (KÄ s. 139)

Kontrasten ställs direkt mot Videgårdens ynglingar, den gård som den redan döda hustrun kommer ifrån, som är rika men olyckliga. Den omedgörliga jorden blir även den beskriven och antas vilja ta ut sin hämnd, ”Det är som om jorden ville hämnas på allt evinnerligt ristande och plöjande år ut och år in genom århundraden.” (KÄ s. 140) Trots att den syndfrie mannen byggt ett paradis och inte behövt känna av jordens trilska ställs han i relation till den omedgörliga jorden och ynglingarna i Videgårdens situation.

Men den allvetande berättaren för diskussionen vidare.


Åkrarna ligger där och gamlar och grånar i leda åt den evinnerliga säden vars ax blir allt tunnare och flatare med åren, ligger och väntar på lugn, på dungar och sippor, dem ingen vänder rötterna upp i solskenet på och visar jordens trista gråhet åt en grinande sol som passar på att bränna saft och kryp och kräk ur den skyddande torvan. Solen älskar färg och glans. En stackars jord, rustad och tuktad varje vår, skändad och naken varje höst, solen blir led åt den, behandlar den som en sköka, befruktar den ej. Och jorden hämnas människorna.

Grå linjer, konturlösa horisonter, stympade dungar, blåsiga, glesa martallsskogar hjälper henne att bränna in sin egen obotliga melankoli i människornas sinnen, förvirrar dem med sin grå nakenhet, gör dem galna, rotar ut dem.

Även en vandrande arbetsman kedjar sig fast vid jorden, håller den i sina händer, köper den, kallar den sin, sätter frukt och blom och väntar på skörd.

Under de yviga granplymerna sitter en gamling och sover den sista sömnen, eller icke den sista, vem vet?

Den gamle är död. (KÄ s.142)

Vad som förenar gamlingen och hans fru samt hennes släktingar är att det materiella inte nödvändigtvis skänker lycka. Gamlingen har emellertid inte varit skoningslös mot jorden. Han är ingen storbonde. Han är en arbetsman som kedjat sig fast vid sin mark och fått en fast punkt i tillvaron på grund av kärleken till en kvinna. Han har varken utnyttjat kvinnan eller jorden. Den gamle är vis och har nått existentiella insikter. Han vet att livet är som en cirkel. ”En ring är livet”. Hela avsnitten kan beskrivas som en dödsscen, såväl mannens som naturens och som människans. Tiden kan beskrivas som människans djupaste existentiella situation eftersom den markerar den yttersta början och slutet på vårt uppfattade ”jag”. Det är döden som förintar vår existens.
 Varken människan eller naturen undkommer döden frågan är bara hur vi ser på vår tillvaro det som är där emellan. Den gamle, halvt gudomlige har lyckats inse att livet är som trädets rötter som buktar sig. Det finns inga raka stigar. Vid samma punkt som livet började har det även sitt slut. Kontrasten, i förhållande till kristendomens linjära tanke, speglar de religiösa föreställningar som kommer från de religioner som har ett cirkulärt tänkande och som menar att människans lidande är orsakat av förbindelsen till materiella ting – att hålla jorden i sina händer och kalla den sin.


Samtidigt är det människans framfart som ifrågasätts. Hennes framsteg är inte alltid av godo och hon besitter inte den totala insikten av tillvaron som krävs för att kunna agera rätt i en komplex tillvaro. Naturen och vårt ursprung går inte att behandla hur som helst. Det är inte vi som har makt över jorden utan jorden som har makt över oss. När den ledsnat på allt ”ristande och plöjande” utverkar den sin hämnd. Människan måste inse sin delaktighet i ett större sammanhang och hon är inte en unik och fristående varelse, trots att hon är skapad till Guds avbild och fått insikt om vad som är att betrakta som rätt och fel. Vår tillvaro måste problematiseras och nyanseras. Romanen talar för att vi måste öppna ögonen för ett holistiskt tänkande. Vi kan inte se vår existens i form av delar utan de måste sättas i relation till varandra. Återigen framträder en biocentrisk världsbild.


För att återkoppla till avsnittets inledning så kan den så kallade verkligheten inte enbart beskrivas utifrån vetenskapliga termer. Vetenskapen, som ses som den nya religionen, ställs mot olika religiösa föreställningar som dock har gemensamt att de vill försöka förklara människans tillvaro och hur hon bör förhålla sig till sin verklighet.

Nyanser av tillvaron går även att problematisera utifrån diskussionen om hur Martinson låtit män framstå som roten till allt ont. ”Männen skildras som karaktärslösa och kroniskt supande”
 Bevisligen har just redovisats en annan bild av mannen. Mannen är inget objekt som skildras som karaktärslöst och kroniskt supande. Vad Martinson skildrar är mannen som subjekt och då går män inte att betrakta ur en statisk synvinkel. Män precis som kvinnor är individer även fast de är omgivna av tankar och idéer som talar om för dem hur de bör leva. Både vad gäller kvinnor och män så lever vissa mer efter sociala konventioner, andra utifrån ett individuellt jag.

Efter denna nyanserade bild av mannen i förhållande till det bibliska syndafallet är det aktuellt att ställa sig frågan om hur kvinnans syndafall påverkat texten (KÄ).


Ellen lever tillsammans med den gudomlige svärfadern, som inte super och har skapat ett paradis. En man som inte behövt kännas vid den utnyttjade markens leda. Ellen har heller inga uttalade besvär eller tydliga ärr av graviditeter. Den natur, och dess fullkomning, som omger henne gör emellertid att hon upplever den sexuella samvaron med den sin make som något fult. Hon är drabbad av en renlighetsiver och Bernhard får varken ta i henne eller deras barn (KÄ s. 99). Hennes paradistillstånd består i känslan av att vara:

[…] ensam i hela världen med lillen. Långt från städer, från famlande män, från skrik och sorl, ensam med lillen och farfar, med solen, med fåglar och aplar. (KÄ s. 98)

Hon bygger ”drömmar och luftslott” (KÄ s. 99). Där ingår inte sexualiteten med den äkta maken som trånar och våndas och börjar supa igen.

Tanken som Augustinus infört i kristendomen, som är kopplad till människans syndafall och det orena i sexuell lusta, samt i den kontext som Ellen befinner sig i gör att hon känner avsmak för det sexuella förenandet mellan kvinna och man – trots att äktenskapet är ett heligt förbund.
 Upplevelsen av naturen och det omgivande paradiset är samtidigt den dimension som får henne att vakna upp ur sitt existentiella luftslott. I romanens nu spelas scenen upp efter det att Bernhard kommit hem onykter. I frustration över hustruns kyla har han slagit henne och hon har sedan beskådat hans djupa ånger över tilltaget när han nyktrat till. Ellen kan på kvällen inte sova. Hon sätter sig vid ett fönster och får se djurens konung, älgen, med familj. Dess majestät får henne att gå ut och hon förundras över deras storhet och hur de upprätthåller livet. Plötsligt kommer Ellen på att det är kallt och hon går in för att försöka sova igen.

Men natten är som förhäxad. En stor våldsam oro kommer över henne. Hon känner sig brinnande varm, lemmarna känns spända, det stramar till över underlivet och en mäktig åtrå griper henne. Griper henne att hon blir rädd. Nu är hon mitt uppe i något hon ej förstått när det talats om. Ett barn har hon fått, kärlekens famntag har hon erfarit, lidelse och drift var dock okänt för henne. Darrande av åtrå och av något som liknar skam vill hon stiga upp igen, men motståndslöst dras hon mot den sovande mannen. Darrande, rädd, förlägen slår hon armen om honom: - Bernhard, Bernhard, viskar hon. Han mumlar i sömnen: - stackars Ellen, förlåt mig. (KÄ s. 108.)

Naturen och djuren har väckt hennes lusta. Den allvetande berättaren låter påtala att det blev en ”stor mäktig strid hos kulturkvinnan, som inte tål slag av mannen, en strid mellan drifter och stolthet”. Detta skildrar kvinnan på ett allmänt plan, hon som förlitar sig på vetenskapen. Men den allvetande berättaren skildrar även Ellens upplevelse av situationen trots att hon kanske inte är medveten om det på ett intellektuellt plan: ”För Ellen blev det henne, om än oklart, en moralstrid.” (KÄ s.108)

Kvinnan lever således i en kultur som vet vad som är rätt och fel – hon har ätit av det bibliska paradisets äpple. Samtidigt organiseras tillvaron utifrån ett individuellt jag, en naturmänniska med drifter, som kan vara omedveten om de föreställningar som är rådande i en större social kontext. För Ellen blir naturen ett så omfamnande inslag i tillvaron att hon söker sig till den tradition som finns nära och som finns i hennes medvetande (kristendomen) för att kunna tolka vad som är att betrakta som rätt och fel. Samtidigt belyser situationen människans utsatta position ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv genom att vi kanske inte ens är medvetna om de grunder våra tankar utformar sig från. Källan till det onda blir därför i stället de normer eller konventioner som vi omges av – inte självklart mannen i sig.

Ellen brottas en lång stund med sitt eget samvete när den allvetande berättaren plötslig träder in:

_ _ _


Munken och nunnan svor inför Gud sina kyskhetslöften och barnskelettet hittades under hundraåriga rosenträd av senare tiders människor


Moralen är en grym gud.


Grymmare än lastens gud


Lastens gud grinar med sin dödskalle och säger:


– vänta ingenting av mig, jag kan bara döda. Lastens gud är en ärlig gud. Moralen sitter där gåtfull och hånfull och säger:


–  Kanske, kanske, i evighet sitter den där med sitt kanske.


Ellens övertygelse var bergfast


[…] Ellen, uppväxt i gränden med dess skymningsvisdom, var inte den som kunde bryta med tusen års skenhelighet. Hon strider sin kamp mellan sund åtrå och moral medan natten lider långsamt som pinande plågor. (KÄ s. 109)


Ellens vördnad för naturen gör henne till en naturkvinna och som en naturlig följd väcks hennes sexualitet. Det blir en konflikt mellan naturkvinnan och kulturkvinnan som hämtat sina föreställningar ur den kristna kulturen. Munken, nunnan, och tusen års skenhelighet är dess symboler. Trots att Ellens övertygelse till en början är så ”bergfast” segrar slutligen naturkvinnan. Och hon kan konstatera att ”Livets rikedom är ingen myt” (KÄ s. 110).

Ellens relation till äppelträden går via en man, en ställföreträdande gud som på grund av kärleken har byggt ett paradis, vilket varit möjligt på grund av de pengar han tjänat via teknikens framfart. Återigen är det den äkta kärleken och en man som står närmast i relation till romanens äppelträd. Mannen i det här fallet framstår som syndfri hans jord är inte trilsk. Han målas även upp i romanen som alltigenom god. För honom är emellertid varken vetenskapen eller kristendomen de som kan förklara verklighetens beskaffenhet. Han har själv funnit svar på en viktig existentiell fråga – ”en ring är livet”. Livets krokiga stigar för oss till den punkt du började ditt liv. Ellen lever sitt vuxna liv i en miljö som hon uppfattar som bättre än paradiset. I det ultimata paradiset är naturen ett viktigt inslag. Den obefläckade renheten som naturen erbjuder gör att hon drabbas av en renlighetsiver – allt ska vara fläckfritt. Hon befinner sig i paradiset men är livrädd för att falla för frestelsen att hänge sig åt sexuell lusta. Till skillnad mot för Eva (som blir utslängd ur paradiset när hon ätit av äpplet och fått insikt om vad som är rätt och fel) har Ellen kommit till paradiset som vuxen. Vad som öppnat hennes ögon och gjort henne moraliskt medveten är hennes egna livserfarenheter och de sociala normer som omger henne. Normer som härrör från den kristna traditionen som den allvetande berättaren symboliskt illustrerar. Paradisets förledande orm har Ellen på ett psykologiskt plan genom hennes upplevelse av att sexuell samvaro är något fult. Gemensamt för Ellen och den gamle är deras vördnadsfulla relation till naturen. Samtidigt är det naturen som förleder Ellen ut ur hennes ”rena” luftslott. Kulturkvinnans medvetande får en ordentlig brottningsmatch med naturkvinnans medvetande. Och hon får insikt om att livets rikedom inte är någon myt.

3.3.4 Är Sally ormen eller äppelträdet?

Sally sammankopplas aldrig med äppleträden trots att hon är en av huvudkaraktärerna vilket är intressant i förhållande till titeln Kvinnor och äppelträd och den diskussion jag själv för inom detta arbete. Är inte Sally en av de kvinnor som berättelsen handlar om? Ingen av dem som har läst boken skulle kunna påstå att hon inte är det. Utanför denna subjektiva bedömning går det även att hänvisa till verkets uppföljare Sallys söner. Eller den utgåva som innehöll såväl Kvinnor och äppelträd som Sallys söner och har titeln Boken om Sally.
 Men om Sally är en av huvudkaraktärerna varför placeras hon som kvinna inte i samband med några äppelträd?

I förhållande till de andra huvudkaraktärerna är Sally mer revolutionär. Hon är uppväxt med en fader som varit aktiv socialist som kämpat för arbetarnas rättigheter. Själv fortsätter hon på den banan och håller möten i sin lilla stuga. Hon är ogift och vägrar att låta döpa sina barn trots övertalningsförsök från prästen som anser att hon är en ”dålig kvinna” (KÄ s.128). Hon ”måste ha aktning för Herrens lag” (KÄ s.129). Det samhälleliga kollektivet byn ser inte heller med blida ögon på Sally. Ur deras perspektiv är Sally paradiets orm som förleder folket genom sina socialistmöten.

Bland romanens kvinnor har Sally en form av särställning. Hon är inte förknippad med äppelträden utan med ett annat perspektiv, en större värld. Den som Ellen inte vet något om i sitt lilla paradis. Sally brottas inte med kristen moral utan predikar socialistiska budskap. Hon har till och med i sin fattiga lilla stuga lyckats samla ihop till ett litet bibliotek ur svärfaderns lumpsamling (KÄ s. 125).

En gång i romanens berättelse ställs Sally emellertid i en distanserad relation till äppelträden, eller åtminstone dess frukter. Det är när hon som barn får en ”saga” berättad för sig:


Och farmor berättar den bästa saga Sally vet, nämligen om sin mor som farmor aldrig såg förrän hon var död, för farmor var oäkta, och farmors mor regerade på en stor gård långt bort i landet, där plommonen låg i dråsar om höstarna och där ingen brydde sig om äpplena vart de tog vägen. (KÄ s. 40)

Allt sedan barnsben har Sally betraktat livets och vishetens frukt som en myt, en saga. En inställning som gör att hon i vuxen ålder väljer att gå nya vägar och bryta med den gamla kristna traditionen. Samtidigt älskar hon sagan som hennes farmor berättar, vilket visar på ett behov av att ändå känna till historien om det förflutna.

Om Sally inte ställs i direkt relation till något paradis med tillhörande äppelträd kanske hon istället ska betraktas som en symbol för dessa träd, en vishetssymbol, med tanke på att hon är en av huvudkaraktärerna och mot bakgrunden av romanens titel.

I förhållande till Witt Brattströms definierande av KÄs huvudtema som moderskapets kroppsliga sida är Sally den som visar denna dimension som något naturligt (Gällande Mor Sofis ärrade kropp är denna dimension mer symbolisk).
 Även om Sally är vishetens, kunskapens och socialismens symbol är hon den som samtidigt tydligast får skildra de plågor som är ett resultat av Evas syndafall. Ensam föder hon barn i den lilla stugan på golvet mitt under det pågående första världskriget. De rent biologiska detaljerna är rikliga kring barnafödandet och beskriver de fruktansvärda värkarna, den sega fosterhinnan och moderkakans invecklade system med ådror och kanaler (KÄ s. 145 ff.). Sally är kulturkvinnan och naturkvinnan som kan konstatera att naturen inte är banal och att människan föds med ansiktet mot jorden (KÄ s.146 f.). Trots Sallys tilltro till kunskap och socialism ser hon en storhet i naturen och människans nära koppling till denna. Med hjälp av kunskap hämtad ur den stora världen behöver Sally inte genomgå samma psykologiska och moraliska konflikt som Ellen.

Det bibliska motiv som ekar i bakgrunden vad gäller Sally är i stället Jungfru Marias födelse av Jesusbarnet. Såväl Maria som Sally befinner sig vid födelsen i utsatta positioner, Jungfru Maria i ett stall i Betlehem, Sally på ett stuggolv i Mårbo. Jungfrun är emellertid inte ensam, inte heller en biologisk varelse utan en helig madonna. Precis som Maria får besök av tre män ur samhällets övre skikt kommer det två män till Sally. De har inte för avsikt att hedra barnets födelse utan för att undersöka var hennes man kan tänkas vara och kanske kunna få in pengar för hyran. Till skillnad från de tre vise männen, som följt en stjärna och söker efter en stor händelse, blir fjärdingsman och fattigvårdordföranden tämligen överrumplade över att finna Sally i ”barselsängen” (KÄ s. 158).
 Denna jämförelse visar tydligt behovet av Sallys kunskaper eftersom hon inte befinner sig i positionen av att vara betraktad som en helig madonna. Hon hämtar en lunta ur sin litterära samling och läser för de nervösa männen. De blir mållösa när hon läser en berättelse som de måste tolka allegoriskt för att förstå vad hon egentligen menar (KÄ s. 161). I Sallys situation måste man äga bildning för att kunna försvara sig och efter hennes föreläsning beger sig männen i väg och hon är fri från sina problem eftersom hon samtidigt tagit reda på vem som egentligen har rätt att utkräva hyra av henne. Hon sänder därför själv efter den tredje vise mannen, storbonden i Vide. Han kommer till barselsängen och tar inte upp någon diskussion om hyran utan förundras endast över barnet och sörjer över att han inte fått några egna. Samtidigt är det han som kommer med gåvor, fläsk och mjöl (KÄ s. 172).

Trots Sallys subversiva karaktär fogar hon sig slutligen till den kristna kyrkans ideal. Hon konstaterar på romanens sista sida att det enda hon inte försökt här i livet är att gifta sig lagligt. Revolutionära tankar läggs åt sidan för att följa en given norm med tillhörande moral. Det är Videbonden som har friat till henne och hon har haft svår för att bestämma sig. Men efter att ha fått kontakt med sina rötter kan hon fatta detta beslut.

Många slingrande mil bort i landet, vid gränsen av bördig slätt där stigningen till magra vretar och mörka bergstup börjar, står Storgårdens oxel ännu kvar, nedhukad mot ån som sorlar och pratar i ensamhet högt för sig själv.

Plommonskogen är längesen nedhuggen, blekeängen plöjd.

De mossiga aplarna, där friarna gömde sig i månljusa nätter bak stammarna, är borta. Nya hus, nytt folk. Såg och tegelbruk i dalen. Av det gamla är bara oxeln kvar, ty även ån är långa sträckor ny, är en bred kanal där vattnet med svindlande fart surrar runt i turbinerna.

Det står en bänk under oxeln. Den ser ny ut.


Kanske finns det ännu någon som längtar ut i ensamhet och månsken och timrat sig en bänk här.


_ _ _


En dag satt en ljus, högrest kvinna och en lång lutande man under oxeln

– Nu har jag gjort som du velat, Sally. Jag har följt dig hit. Nu frågar jag dig för sista gången: Vill du gifta dig med mig? (KÄ s.233)


Romanens slutskede för oss tillbaka till den trädgård där mor Sofi brukade bada. Dess natur är tydligt förändrad och det enda som kvarstår är oxeln som i sin ensamhet börjat tala med ån. Blekeängen är plöjd och inte längre helig utan nyttjas av människans behov. De träd som givit frukt en gång i tiden är även de undanröjda. Paradisets syndfria trädgård är skövlad och oxeln är det enda elementet som lyckats undkomma människans ödeläggelse av det heliga; oxeln som symboliserade det heliga äktenskapet hos mor Sofi och som nyanserade kärleken såväl som kristendomens föreskrifter. De friande männen var placerade under äppelträden, maken under oxeln. När Sally överger sin personliga ideologi placeras även hon under oxeln och indirekt i förhållande till de påbud som kristendomen framhåller.

För att besvara rubrikens fråga går det att konstatera att Sally är såväl ormen som äppelträdet och tillvaron går inte att betrakta utifrån ett ensidigt perspektiv. Vår tillvaro är en komplex situation som kräver att vi undersöker existentiella frågor ur olika perspektiv. En människa med en fast övertygelse kan samtidigt framstå som visheten själv eller som den orm som förleder mänskligt omdöme. Det hela beror på ur vilket perspektiv vi orienterar oss i vår tillvaro.

4. Sammanfattande slutdiskussion

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Kvinnor och äppelträd i en tid då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat dess givna auktoritet. I uppsatsen har jag utforskat religiösa tankar och idéer genom att analysera Kvinnor och Äppelträd ur ett jämförande perspektiv. Jämförandet bygger på en intertextuell, religiös basis då jag använt mig av Bibeln som jämförelseunderlag. De frågeställningar jag har utgått från är hur kristendomen framställs, vilken bild av romanen som jämförandet med bibliska motiv ger och om det går att finna tankemönster ur andra religioner än kristendomen?


Som kritik till min metod bör påpekas hur en författare kan värna mer om estetiska värderingar än etiska värderingar. Ett budskap jag då som tolkare kan analysera fram kanske egentligen handlar mer om estetisk utformning än ett verkligt budskap.
 Det går inte heller att bortse från att tolkande verksamhet alltid bär med sig en grad av subjektivitet. Samtidigt har jag inte heller gjort några anspråk på att arbetet representerar en objektiv sanning. Genom att redovisa den läsarinriktade teorin har jag tydligt deklarerat mitt eget värde som tolkare. För att finna en trovärdig balans bygger analysen på Isers resonemang som menar att det är av vikt att ta hänsyn till såväl tolkare som författare.

Sammanfattningsvis går att säga att kristendomen framställs som en negativ faktor. Däremot handlar det inte om Jesus ursprungliga budskap utan om hur människor anslutit sig till den institutionaliserade tron och dömer dem som inte motsvarar dessa normer. Det tydligaste exemplet är när Fredrika uttalar sig om att hon vet att Jesus skall uppväcka Sofi på den yttersta dagen och föra henne in i Guds salighet. Jesus dom är en sak, människornas en annan.

Uppsatsens mest centrala del berör Kvinnor och äppelträds titel och behandlar den intertextuella jämförelsen med Bibeln. Utgångspunkterna är då de kvinnliga huvudkaraktärerna, eftersom romanen är uppbyggd med en stark personorientering, samt de tillfällen då äppelträden uttalas explicit i texten. Utifrån detta resonemang har tre bibliska motiv utkristalliserat sig. Det första är Adam och Evas syndafall, som beror på ormens lockande, vilket får dem att äta av kunskapens och vishetens äpple. Detta motiv härleder tydligt till mor Sofi och Ellen. Det andra är Susanna i badet och berör endast mor Sofi. Det tredje handlar om Jungfru Marias födelse av Jesus och kan endast härledas till Sally.

Det bibliska jämförandet visar på normernas negativa konsekvenser och styrka när människan inte kan få leva utifrån individuella egenskaper och behov. Mor Sofi dränker sig då hon förtalas för sina bad. Susanna i badet belyser styrkan i normerna (som egentligen inte är något annat än sociala föreskrifter) i fallet med mor Sofi. Ellen uppvisar en psykologisk konflikt och Sally åskådliggör mot Jungfru Marias bakgrund hur kunskap kan vara bra för att hävda ett individuellt leverne. Trots detta veknar den revolutionära Sally och söker sig till oxeln och kristendomens heliga förbund mellan kvinna och man. Hon fogar sig, med andra ord, slutligen till de den givna ordningen och de sociala förväntningarna. Samtidigt har viktiga nyanser av tillvaron blivit synliga genom dessa jämförelser. Tolkningen av verket, utifrån det intertextuella perspektivet, är att människor, djur och natur måste betraktas utifrån ett holistiskt perspektiv. Den biocentriska världsbild som gör sig gällande redan då romanen analyseras utifrån dess form framstår som ett genomgående motiv. Detta i sig påminner även om modernismens så kallade primitivistiska världsbild där idealet är en fri människa som lever i harmoni med naturen och med sinnen som är öppna för livets mångfald. Därigenom besvaras även frågan om det går att finna andra religiösa tankemönster än kristendomens. Den litterära tillvaron uppvisar panteistiska drag och en cirkulär världsbild samtidigt som människans särställning i Guds skapelse blir ifrågasatt. Såväl kristendomen som vetenskapen och människans tekniska framfart problematiseras och nyanseras. De syndfria och oskuldfulla i romanen är de som står den äkta kärleken och naturen närmast. I enlighet med verkets titel är det bibliska motivet med Adam, Eva, äppelträdet och deras syndafall det mest centrala och det som samtidigt bistår med de djupaste existentiella dimensionerna i verket. Äppelträden symboliserar ett paradistillstånd och ger romanen djup genom att spegla tillvarons nyanser.

För mig som läsare av Martinsons roman är det tämligen ofattbart att samtida kritiker menat att hon inte var någon djup tänkare. Vad detta beror på är emellertid en annan fråga.

Käll- och litteraturförteckning


Litteratur


Adolfsson, Eva, ”Berätterskans röst” i Hör jag talar! Essäer om litteraturens skäl, Stockholm: Albert Bonnier förlag, 2003, s. 89-114.

Adolfsson, Eva. ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettitalslitteraturen, särskilt hos Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson” i Kvinnor och skapande, red. Paget Birgitta m.fl. Stockholm: Författarförlaget, 1983, s. 207-220.

Andersson, Lennart. Gud och djävulen - Bibliska motiv i modern skönlitteratur. Stockholm: Natur och Kultur, 2000.

Armstrong, Karen. Myternas historia. Övers. Johansson Inger, Stockholm: Albert Bonnier Förlag, 2005.

Bergom Larsson, Maria. ”Moa Martinsson – arbetet och kärleken” i Kvinnomedvetande, essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976, s. 72-98.

Bergsten, Staffan. Litteraturvetenskap - en inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002.

Bibelkommissionen. Bibel 2000. Örebro: Libris 1999.


Bråkenhielm, Carl Reinhold. Människan i världen Om filosofi, teologi och etik i våra världsbilder. Uppsala: ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS, 1994.

Ekstrand, Thomas och Gustafsson Gabriella samt Junus, Petra. Religionsvetenskap, En inledning. Lund: Studentlitteratur, 2001.

Eliade, Mircea. Heligt och profant. Stockholm: Verbum, 1968.

Eriksson, Anne-Louise, m.fl. ”Att känna igen Bibeln” i: Öppningar, Möten med bibeln. Nora: Nya Doxa, 2004, s. 10-28.


Hemmilä, Olavi. En yogi kommer till stan: Indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap. Stockholm: ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS, 2002. (diss.)

Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders. Epikanalys, En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999.

Iser, Wolfgang. ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i, Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion (del 1), red Hansson Cecilia. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 319-345.

Larsson, Bo. Närvarande Frånvaro. Stockholm: Verbum Förlag AB, 1987.

Linder, Erik HJ. På jakt efter verkligheten. Stockholm: Natur och Kultur, 1986

Metzger, Bruce och Bayer, Bathja. ”Susanna and the Elders” i Encyclopaedia Judaica, Red. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. Vol. 19. 2:a tryckningen. Detroit: Macmillan Reference, 2007, s.326-327.

Martinson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Stockholm: Natur och Kultur (Andra pocketutgåvan), 2005.

Nikolajeva, Maria. Barnbokens byggklossar(1998), 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedts förlag, 1995.

Skovdahl, Bernt. Framstegstankens förfall, En forskningsöversikt över 1900-talets framstegstanke. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996.

Sælid Gilhus Ingvild och Mikaelsson Lisbeth. Nya perspektiv på religion. Stockholm: Natur och kultur, 2003.

Witt Brattström, Ebba. Moa Martinson Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedts förlag, 1988. (diss.)

Wikström, Owe. Om heligheten. Stockholm: Natur och Kultur, 1993.

Wikström, Owe. Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur, Religionspsykologiska perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur, 1997.

Wrede, Gösta. Livet, döden och meningen - om livsåskådningar i skönlitteratur. Lund: Doxa, 1978.


Internetkällor


Nationalencyklopedin.http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O324718&i_word=sk%f6nlitteratur. [hämtad 2007-04-12]

Wikström Owe. http://www.owewikstrom.se/om.htm [hämtad 2007-04-12]

� Ebba Witt Brattström, Moa Martinsson. Skrift och drift i trettiotalet, Norstedts 1988, s. 50.


� Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall En forskningsöversikt över 1900-talets framstegstanke, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996. s. 31ff.


� Ibid., s. 63.


� Ibid., s. 82 f.


� Witt Brattström, 1988, s. 45.


� Bernt Olsson och Ingemar Algulin. Litteraturens historia i Sverige. Norstedts förlag, 1995, s. 414.


� Ibid., s. 415.


� Ibid., s. 404 ff.


� Witt Brattström, 1988, s.53.


� Thomas Ekstrand, Gabriella Gustafsson, Petra Junus, Religionsvetenskap En inledning, Studentlitteratur, 2001, s.12.


� Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur 2003, s. 45 ff.


� Hinduism, buddhism, judendom kristendom och islam.


� Intertextualitet kan förenklat sett beskrivas som olika texters dialogförhållande till varandra. Utförligare beskrivning av fenomenet ges i metodavsnittet.


� Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur 2003, s. 21.


� � HYPERLINK "http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O324718&i_word=sk%f6nlitteratur" ��http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O324718&i_word=sk%f6nlitteratur�. 


� Professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; tillika författare, präst och psykoterapeut. � HYPERLINK "http://www.owewikstrom.se/om.htm" ��http://www.owewikstrom.se/om.htm� 


� Analyserar bl.a. Dostojevskij, Sven Delblanc och Harry Martinsson.


� Docent vid Stockholms teologiska institut. Wredes skrift publicerades 1978 av förlaget Doxa AB.


� I boken presenteras analyser av skönlitterära texter från författare som Artur Lindkvist, Mao Tse-tung, Jean-Paul Sartre, Albert Camus och Birgitta Trotzig.


� Wrede, 1978, s. 12. 


� Litteraturhistoriker


� Exempelvis: Marcel Proust, Pär Lagerkvist, Harry Martinson, Gunnar Ekelöf, Birgitta Trotzig.


� Exempelvis: Sara Lidman, Astrid Lindgren, Torgny Lindgren, Göran Tunström m.fl.


� I ett historiskt perspektiv belyses hur Strindberg, Fröding samt Lagerlöf påverkats av dessa influenser för att sedan fokusera Dan Anderssons textproduktion. Enligt Teosofin utgör universum alltifrån atomer till galaxer ett sammanhängande helt, vars olika delar betingar varandra och hålls ihop av samma universella, livsskapande Verklighet eller Urgrund (Gud). Denna uppenbarar sig både i naturens lagbundna ordning och i människans själs- och andeliv. Central i teosofin är ett slags utvecklingslära som gäller både människan och universum. Utvecklingen drivs hela tiden framåt mot högre livsformer på olika plan enligt en komplicerad lära. Människans själ emanerar från en gudomlig källa, till vilken den är på väg tillbaka. Teosofin vill vara både en empirisk vetenskap, en levnadskonst och en universell religion. Buddhismens Buddha, hinduismens Krishna och kristendomens Kristus ses som uttryck för den fulländning som ligger bortom det mänskliga stadiet. Idéhistoriskt innehåller teosofin starka indiska inslag, (bl.a. reinkarnationslära), västerländsk evolutionism, klassisk mysterietradition, gnosticism och hermetism. Från teosofin utgår antroposofin, så även dagens new age-strömningar. Teosofin utvecklades på 1800-talet av Teosofiska Samfundet. � HYPERLINK "http://www.ne.se" ��www.ne.se� 


� Intertextualitet - texters dialogförhållande till varandra. Utförligare beskrivning av fenomenet ges i metodavsnittet.


� Anne-Louise Eriksson m.fl., ”Att känna igen Bibeln” i Öppningar, Möten med bibeln, Nya Doxa, 2004, s. 10-28 Lennart Anderssons, Gud och djävulen - Bibliska motiv i modern skönlitteratur, diskuterar flertalet moderna romaner där bibliska motiv är centrala. Utgångspunkten för Andersson är emellertid att lyfta fram litterära produktioner som mycket tydligt anspelar på bibliska motiv och handlingar. 


� Således har Witt Brattstöm en intertextuell utgångspunkt däremot är genusperspektivet tydlig och jämförelseunderlaget baserar sig på samtida textproduktion. Witt Brattström menar att Martinson förnyade den svenska prosan genom att finna språkliga uttryck för det som tidigare varit dolt i realismens och modernismens ”döda vinkel”, nämligen kvinnokroppens tysta erfarenheter. Martinsons böcker från 1930-talet menar Witt Brattström för en dialog med autodidakterna(Artur Lundkvist, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson, Jan Fridegård, Erik Asklund samt maken Harry Martinson [som samtidigt var vänner – den sistnämnde var hennes make mellan åren 1929–41])– vilka presenterade den primitivistiska drömmen om fri sexualitet. Kvinnan sågs hos dem vanligtvis som en utsvävande ”huldra”. Witt Brattström, 1988, s. 9 f.


� För utförligare översikt se, Witt Brattström, 1988, s. 9 ff.


� Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettitalslitteraturen, särskilt hos Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson” i Kvinnor och skapande, red. Birgitta Paget m.fl., Författarförlaget 1983, s. 216, samt, ”Berätterskans röst” i Hör jag talar! Essäer om litteraturens skäl, Albert Bonnier förlag 2003, s. 111.


� Maria Bergom Larsson, ”Moa Martinsson – arbetet och kärleken” i Kvinnomedvetande, essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen, Rabén & Sjögren 1976, s. 79. 


� Witt Brattström, 1988, s. 120.


� Går att ifrågasätta i vilken grad en svensköversatt Bibel egentligen är att betrakta som primärkälla.


� Anders Palms artikel ”Att tolka texten” belyser hur tolkning/hermeneutik, är en form av kontextualisering eftersom det är med hjälp av kontexter som människan utforskar och prövar en texts möjliga betydelser. Staffan Bergsten, red., Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 2002 s. 195.


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 38.


� Vilka till stor del grundar sig på Bibeln och efterföljande tolkare.


� De bibliska motiven är samtidigt några av de mest kända. 


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 38.


� En polyfon roman låter ”många” stämmor tala och öppnar därigenom för möjligheten till många olika tolkningar. Witt Brattstöm (1988) hänvisar till Michail Bakhtin som menar att denna form av romaner vanligtvis uppträder i historiska skeenden som kännetecknas av hastiga och laddade förändringar – en form av bevisföring för min idéhistoriska kontextualisering, s. 170. 


� Motsatsen speglas av Kants konstsyn som menar att en text alltid är autonom. Därigenom sker en separation mellan kulturell textproduktion och en historisk, social samt filosofisk kontext i förhållande till en texts autonomi. Kant uteslöt därigenom ett dialogiskt tänkande. Eva Hoettner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i Bergsten, 2002, s. 47. Samma tanke finns övergripande inom litteraturvetenskapen. Nykritiker, fenomenologer, hermeneutiker, strukturalister och dekonstruktivister sätter själva interpretationen i fokus och textens form. Marxister, existentialister, reader-response-kritiker, feminister och postkolonialforskare premierar kontextualisering och en texts innehåll. Holmberg och Olsson, 1999, s. 38 ff. 


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 45.


� Ibid., s. 45.


� Påverkar därigenom tydligheten i anspelningarna på ursprungskällan eller den funktion textens utformning har som författaren mer medvetet eller tydligt kan använda som verktyg för att påverka läsarens tolkning. 


� Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Bergsten, 2002, s. 53.


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 46.


� Ibid., s. 46. 


� Utförligare insikt inom området över intertextuella inriktningar och begrepp ges i Anders Olssons artikel ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Bergsten, 2002, s. 59ff. Förenklat sett finns en spännvidd mellan explicita och implicita intertexter. Vid explicita intertexter finns en väldigt tydlig koppling vid implicita är inte kopplingen lika tydlig och sätter läsarens egen tolkning och upplevelse mer centralt – vilket jag även påvisat genom artikeln Anne-Louise Eriksson m.fl., ”Att känna igen Bibeln” i Öppningar, Möten med bibeln, Nya Doxa, 2004, s. 10-28.


� De beskrivna teorierna kommer däremot inte att refereras vid själva analysen eftersom jag främst arbetar med de intertextuella sambanden och de religiösa kulturer och tillhörande idéer som jag som tolkare kan förnimma och ta ställning till.


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 39.


� Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i Entzenberg, Hansson, Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion (del 1), s. 319 ff.


� Ibid., s. 340.


� Klassiskt intrigmönster följer ordningen: exposition (inledande parti som presenterar situation och personer), konflikt, stegring, klimax/vändpunkt, dénouement (upplösning). Holmberg och Olsson, 1999, s. 104.


� Nikolajeva, 2004, s. 53.


� Bråkenhielm, 1994, s. 57-84.


� Wikström, 1994, s. 70-103.


� Karen Armstrong, Myternas historia. Albert Bonnier Förlag, 2005, s. 101 f.


� Den grekisk ortodoxa kyrkan har inte till fullo omfattat denna föreställning de menar att Gud skulle ha blivit människa även om Adam och Eva inte syndat. Ibid., s. 102.


� Bråkenhielm, 1994, s. 57-84.


� Witt Brattström, 1988, s. 120.


� Holmberg och Olsson, 1999, s. 106.


� Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, Natur och Kultur (Andra pocketutgåvan), 2005, förord av Witt Brattström.


� Witt Brattström, 1988, s.122.


� Även många av Gamla testamentes kvinnor skildras som ofruktsamma.


� Witt Brattström, 1988, s.51. 


� Ibid., s. 122. 


� Min kursivering.


� Min kursivering. Ungbonden är mor Sofis son och systrarna följaktligen hennes döttrar.


� Bruce Metzger och Bathja Bayer. ”Susanna and the Elders” i Encyclopaedia Judaica, Red. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. Vol. 19. 2:a tryckningen. Detroit: Macmillan Reference, 2007, s.326-327. 


� Ibid., s. 326.


� Personorienteringen innebär att verkets huvudpersoner lyfts fram och ger en betydelsebärande funktion.


� Eliade, 1968, s. 48.


� Exempelvis hinduism och buddhism. Liknande tankar förekommer även hos andra svenska författare jfr. Hemmilä, 2002.


� Bråkenhielm, 1994, s. 57-84.


� Olsson & Algulin, 1995, s. 408. 


� Armstrong, 2005, s., 101 f.


� Witt Brattström, 1988, s. 117. 


� Witt Brattström, 1988, s. 117.


� Dialektalt uttryck för den bädd en nyförlöst kvinna ligger i.


� Wrede, 1978, s. 11.





PAGE  

3



