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1   Inledning 

 

Stina Aronson (1892-1956) debuterade som författare redan 1921 men fick sitt genombrott 

först 1946 med romanen Hitom himlen. Recensionerna av romanen var övervägande positiva. 

Man jämförde både med Flauberts Madame Bovary och Prousts På spaning efter den tid som 

flytt. Men det fanns även recensenter som tyckte att romanen var alltför händelselös och med 

brister i kompositionen.
1
 Många har beskrivit Stina Aronson som en norrländsk provinsialist.

2
 

I Litteraturhistoria i fickformat skriver Bertil Palmqvist: ”Den kan läsas som en roman eller 

en samling berättelser om folket i en finnbygd. […] Hennes berättelser har en egendomligt 

långsam rytm som helt harmonierar med motiven.”
3
 Romanen kan också ses som en 

gengremässig glidning mellan episk roman och novellsamling med relation till både 

modernism och modernitet.
4
  

 Hitom himlen kan alltså tolkats från många olika perspektiv. I min textnära tolkning ser jag 

likheter med både Madame Bovary i den sociokulturella miljöns betydelse för skapandet av 

karaktären Emma Niskanpää och med På spaning efter den tid som flytt i användningen av 

tiden för att skapa romanens form.   

 

Frågeställningar 

Vilken betydelse har användningen av tiden och rummet, den så kallade kronotopen, och 

vilken roll spelar berättarperspektivet för romanens form, innehåll och komposition? Vilket 

moraliskt budskap förmedlar den implicite författaren?   

 

Syfte 

Jag vill i uppsatsen analysera vilken betydelse karaktären Emma Niskanpää har för romanens 

form och innehåll. Dessutom vill jag undersöka hur traditionen, det så kallade kollektiva 

medvetandet i byn Mäntyjärvi, formar existensen för kvinnorna Emma Niskanpää, 

Renströmsvärdinnan och Mira, bonden Vaaras hustru. 

 

Teorier och metoder 

                                                           
1
 Petra Broomans, Detta är jag, Stina Aronsons litteraturhistoriska öde, Stockholm 2001, s. 126 

2
 Caroline Graeske, Bortom ödelandet, En studie i Stina Aronsons författarskap, Stockholm-Stehag 2003, s. 161  

3
 Staffan Björck, Hilding Sallnäs, Bertil Palmqvist, Litteraturhistoria i fickformat, Andra upplagan, Stockholm 

1966, s. 254  
4
 Åsa Nilsson Skåve, Den befriade sången, Stina Aronsons berättarkonst, Växjö University Press 2007, s. 11 
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I analysen använder jag mig av Gérard Genettes narratologiska metoder vad gäller tid och 

berättarperspektiv
5
. När det gäller tid och rum använder jag mig av Michail Bachtins så 

kallade kronotop
6
. För att komma åt de normer och värderingar som jag anser finns dolda i 

texten använder jag mig av Aristoteles Poetik
7
, Morris Bejas epifanibegrepp 

8
 samt Wayne 

Booths begrepp ”den implicite författaren”
9
. Dessutom relaterar jag den innehållsliga 

tolkningen av mina analyser till Martin Heideggers existentiala filosofi om varat och tiden
10

. 

Könsperspektivet analyseras utifrån Pierre Bourdieus Den manliga dominansen 
11

och Simone 

de Beauvoirs Det andra könet
12

. Marxistiska litteraturteorier hämtar jag från Modern 

litteraturteori del 1, där jag använder mig av både György Lukács´ och Raymond Williams 

teorier.
13

.  En stor del av den symbolik jag finner i romanen härleder jag från Bibeln, både 

Gamla och Nya testamentet.
14

 

 

 

2     Romanens form och innehåll 

 

Storyns kronologiska tid 

Med Modern, Emma Niskanpää, som intern fokalisator kan man som läsare följa hennes kronologiska 

tid i den så kallade story-tiden. Denna bärande romantid börjar dagarna före Marianpäivä, Jungfru 

Marie bebådelsedag den 25 mars, till månadsskiftet november/december när adventstiden börjar. 

Händelseförloppet är följande: Modern och sonen, Emma och John Niskanpää, färdas till 

kyrkbyn för att delta i kyrkodagarna. Under en av dessa dagar begravs den dövstumma 

flickan, dotter till Renströmsvärdinnan. Sista dagen blir John Niskanpää sjuk. Han får en s.k. 

blodstörtning och förs till sjukstugan. Där ansöks om plats för honom på länets sanatorium.  

Under juni och juli är sonen hemma på besök. En av de första ”höstsommardagarna” reser han 

till sanatoriet.
15

 Emma Niskanpää är ensam på gården, vilken är en så kallad ensamgård fyra 

mil från Mäntyjärvi. Hon har kontakt med sonen genom brev. I november kommer det ett 

brev som blir betydelsefullt för modern. I brevet uttrycker sonen bland annat en önskan om att 

modern ska komma och besöka honom. Hon bestämmer sig för att resa. Dagen efter brevets 

                                                           
5
 Peter Barry, Beginning theory, third edition, Manchester 2009 (1995), s 222 ff 

6
 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, Gråbo 1988, 14 f 

7
 Barry, s. 215 ff 

8
 Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971. 

9
 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Second edition, Penguin Group, London, 1991 (1961) s. 211 ff, 415 ff 

10
 Benkt-Erik Benktson, Varat och tiden, Lund 1971 

11
 Pierre Bourdieu, Den manliga dominansen, Bokförlaget Daidalos 2004 (1998) 

12
 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm 2006 (1949) 

13
 Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Modern litteraturteori Del 1, Andra upplagan, Lund 2004 ( 1992), s 

178-184 
14

 Bibeln, Bibelkommissionen, Svenska Bibelsällskapet och Bokförlaget Libris, Örebro 1999 
15

 Stina Aronson, Hitom himlen, En bok för alla, Stockholm 1983 (1946), s. 71 Härefter anges sida i brödtexten.   
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ankomst bryter en storm ut som varar i fyra dagar. Under dessa dagar tolkar Emma brevets 

innehåll och planerar sin kommande resa till sonen. På fjärde dagen kommer hjälp från byn 

till den isolerade Emma Niskanpää.  Bonden Henrik Vaara och hans son Heiki har plogat upp 

vägen. Emma skickar genom bonden Vaara bud till lappen Sturk, som hon vill ska passa 

djuren i fähuset när hon är bortrest. För att få pengar till resan beger sig Emma efter någon 

dag på skidor ned till byn för att utkräva bonden Hjert på pengar för ett arrende. I byn söker 

hon först upp Renströmskan, vars dotter är gift med bonden Hjert. När Emma kommer dit 

träffar hon även Mira, bonden Vaaras en gång förlupna hustru. Här i Renströmskans pörte 

utspelar sig kapitlet Bröllopet, mödrarnas fantasier kring ett bröllop mellan den dövstumma 

döda flickan och John Niskanpää. Följande dag beger sig Emma hem och efter några dagar 

kommer samen Sturk. Dagen efter samens,främlingens, ankomst, skulle Emma ge sig iväg 

men väljer hon att skjuta upp resan en dag. Dagen därpå, på onsdagen, spänner hon på sig 

skidorna för att i byn ta bussen för vidare resa med tåget till länets sanatorium.  Hon har 

påbörjat sin resa till sonen.  

 

 

Betydelsen av Emma Niskanpää som fokalisator 

Då Emma är bärare av den kronologiska tiden vill jag analysera hur hon som karaktär formas 

av sina handlingar. Enligt Aristoteles är huvudpersonen eller hjälten, bärare av berättelsens 

moraliska budskap. Moralen avslöjas i ett givet schematiskt handlingsmönster: Karaktären 

begår ett fel. Detta fel upptäcks. Så småningom uppdagas sanningen bakom felet. Därefter 

följer omvändelsen eller en omkastning av framtiden.
16

  

Karaktären Emma föder sin ende son vid hög ålder, vilket innebär att hon förmodligen är 

strax över fyrtio år. Emma jämför sig med Bibelns berättelse om Hanna som var ofruktsam. 

Hanna ber till Herren Sebaot om att få en son: ”om du inte glömmer bort mig utan skänker 

mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet.” Hanna blir bönhörd och föder 

sonen Samuel.
17

 

 När Emma föder sin son får hennes liv mening. När sonen börjar jollra och kan säga 

”mammet ” grips Emma av starka känslor: 

”Hon grät och prisade Gud nästan som hon varit blind och blivit seende.[…]Sedan lugnade hon 

sig och stod stilla, endast gungande med armarna för att vagga barnet. Hon höll honom ett 

stycke ifrån sig. Hennes hjärta bultade så hårt att hon inte vågade trycka honom intill sig. Och 

svetten stack i pannan under huvudduken. Hon visste inte om hon var sökt av anden eller hotad 

av en sjukdom. Men ingenting hände. Hjärtat var bara överfullt, det ville ge någon ett löfte. Hon 

                                                           
16

 Barry, s. 215 ff Här presenteras Aristoteles tre kategorier. Vad gäller underliggande och moraliska syften 
konstaterar Barry följande: ”Aristotle`s three categories are essentally to do with the underlying themes and 
moral purposes of stories, being very much about what might be called ´deep content`, since in an important 
sense they all concern inner events´(a moral defect, the recognition of its existence, and the consequences of 
its existence).” S. 217 f  
17

Bibeln,  Första Samuelsboken kapitel 1-2, s. 232-233 
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hörde sig själv tala igen, men med lägre röst än nyss så att den inte trängde ut i farstusvalen. 

”Herre tag honom. Han är inte min utan Din, bad hon.” (s. 13) 

Den externa fokalisatorn beskriver Emma som en enkel och troende människa som utifrån sin 

erfarenhetsvärld tolkar sonens utvaldhet: ” Hon höll sig bara till de korta satserna och nötte in 

dem i medvetandet. De var enkla och betydelsefulla för att hennes begränsade uppfattning 

gjorde dem sådana.” (s. 105)  Samma berättarröst säger i kapitlet Stormen: ”Hon var inte en 

tanklös människa som trodde att händelsernas gång var en slump.”(s. 118)   

Emma Niskanpää upplevde att sonens själsgåvor gick ut över det vanliga. Hon trodde att en 

utkorad bana väntade sonen, och att han en dag skulle få förkunnelsens gåva och kallelsen att 

bli en Guds predikant .  

När han var arton år hade inget hänt och modern förstod att ”Herren ville lämna henne i 

ovisshet om sin avsikt med hennes son. Det var orätt av henne att gå i denna väntan.” (s. 102) 

Enligt Aristoteles schema med de tre kategorierna (se not 15) har Emma begått ett fel. Vid 

insikten om felet kände sig Emma fattigare och enklare men hon nöjde sig med sin lott 

När Emma får brevet från sonen på sanatoriet uppdagas sanningen för henne. Hon läser att 

sonen har minskat i vikt och grips av djup ångest. Orden innebär för henne att sonen är 

dödligt sjuk. Samtidigt som hon begrundar brevets innehåll drabbar en storm Mäntyjärvi. 

Snö- och stormvindarna gör Emmas pörte helt isolerat från omvärlden.  Under dessa 

stormdagar växer en ny insikt fram. I stället för att bli ett vittne på jorden vill Herren något 

annat med den blyge John Niskanpää. Han vill ge honom en plats i himlen. Emma har skapat 

en ny mening med sonens, och därmed sitt eget, liv. 

Genom att tolka Hitom himlens språk i dialektiskt förhållande till bibliska texter får innehållet 

en meningsfullhet.
18

 Under ytberättelsen om Hanna och Samuel och Emma och ”mitt John” 

finns en annan berättelse på ett djupare plan vars tema är utvaldheten för de hjälplösa och 

fattiga. Sonens utvaldhet, inkarnationsbegreppet genom födelse och död, ung och gammal, 

hitom himlen och bortom tiden finns i jämförelserna med Jesusgestalten: ”[…] sonens 

utmärglade kropp skymtade. Hans lemmar var vinade och besynnerligt strömlösa. Liksom 

lagda åt sidan[…] För den fromma gamla modern liknade han plötsligt någon annan: den 

korsfäste.” (s. 93)  

Hannas lovsång kan läsas som Emmas lovsång. I denna lovsång berättas det om hur Hannas 

hjärta jublar över Herren och hon kan hålla sitt huvud högt och skratta åt fienden i glädjen 

över att Herren har räddat henne genom att ge henne en son. När Emma tvivlar på sonens 

utvaldhet känner hon sig enklare och fattigare inför byborna. (s. 102) 

 Emma tänker att för Gud är inget omöjligt. Herren är en Gud som vet allt. Hannas Gud är 

även Emmas Gud. Hanna lovsjunger Herren: ”Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige 

lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats. Ty 

jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund.”
19

  

                                                           
18

 Per-Arne Bodin, Dialogen är gudomlig- Michail Bachtin och det kristna ordet, Dagens Nyheter 2000-11-17. 
19

 Bibeln, Första Samuelsboken kapitel 2, s 233 
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Emma vet att sonens väg leder in i de saligas boningar: ”Där var ingen brist på långbord med 

vita dukar och herrskapsstolar. På en av dem bjöds John Niskanpää gästvänligt att slå sig ned. 

Ingen talade i rummet. Ty alla ord var så självklara att man inte var nödd att säga dem. (…) 

Överallt var väl iordningställt och luftat utan skadligt drag. En sockerskål var framsatt på 

bordet till välkomma åt John Niskanpää. Ty de blygas längtan blev inte förbisedd här.” (s. 

104)  De blyga och de stumma behöver inte tala ty allt är självklart utan ord. 

Genom sin nya tolkning får Emma åter en mening med sitt liv . Hon har ansvar såsom 

varande den utvaldes, den älskade sonens, moder.
20

 Den utvalde John Niskanpää är en av de 

fattiga och hjälplösa. Den dövstumma flickan, hjälplös och stum, har också en plats i himlen; 

hon behöver inte tala då allt är självklart utan ord. 

Enligt Aristoteles avslöjas huvudkaraktären genom sina handlingar i berättelsen. Wayne C. 

Booth, med anknytning till den nyaristotelesianska Chicagoskolan talar om ett verks implicite 

författare i Rhetoric of Fiction. Booth hävdar att all narration är ett slags retorik. För 

författarens del är det ett argument i försvaret av allt som engagerar denne, hemligt eller öppet 

och det är detta som avgör vår respons på arbetet. Huvudsakligen är det frågor om moral och 

moralitet som engagerar författaren, menar Booth. Narrationens röst är den implicite 

författarens. 
21

   

Emmas tankar och ord kring sonens utvaldhet är grunden till den fortsatta underliggande 

storyn om ett nytt förbund och en ny tid berättad med biblisk symbolik  

 

 

Textens narratologiska struktur 

Tiden och fokaliseringen spelar en stor roll i romanens komposition. Framtid och 

tillbakablickar, ögonblick och sammandrag växlar ständigt. För att skildra tiden används 

scenen, där tiden är lika lång som romantiden, ellipsen, där tiden för berättandet är noll medan 

en viss längd av romantiden förflyter, pausen där romantiden står stilla och sammandraget där 

berättandet är kortare än romantiden.
22

   

 Heideggers existentiala filosofi menar att allt som är i världen utspelar sig i tiden. 

”Ögonblicket är inte en tidpunkt, ett flyktigt moment i den vulgära tiden, utan i ögonblicket 

blir existensens villkor uppenbara för och bejakas av människan.” 
23

  Kronotopen kan 

användas för att beteckna hjältens existens i tiden och rummet. I Hitom himlen inkarneras 

hjälten Emma Niskanpää i en bestämd tid och i ett bestämt rum. I romanen sker en förening 

av rums-och tidskännetecken i en meningsfull och konkret helhet. Tiden skildras ur ett 

subjektivt perspektiv och relateras på så sätt till den mänskliga existensen. Genom att ofta 

                                                           
20

 Benktson, s. 11 
21

 Booth s. 428-431 
22

 Birthe Sjöberg, Sivar Arnér – den livsbejakande nihilisten, Lund 1993, s. 98 
23

 Benktson, s. 14 
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skifta fokus från dåtid till nutid förtätas rummet och dras in i tiden, storyns och historiens 

rörelse.
24

   

Ögonblick som uppenbarar existensen har undersökts av litteraturvetaren Morris Beja.  Han 

definierar  begreppet epifani med följande ord: ”[A] sudden spiritual manifestation, whether 

from some object, scena, event, or memorable phase of the mind-the manifestation being out 

of proportion to the significance or strictly logical relevance of whatever produces it.”
25

 Beja 

framhåller dess betydelse för en romans struktur och form.  Att använda epifanin som ett 

strukturellt konstgrepp kan markera klimax i det berättade eller genom plötslig tillbakablick 

eller återgivande av det förflutna introducera viktiga bakgrundsfakta. Epifanin kan också 

fungera som enande eller integrerande form genom att snabbt,i ögonblicket, bringa samman 

många av huvudtrådarna i en roman. Författaren kan också vara dold bakom sitt verk och 

samtidigt få fram sina åsikter genom att tillåta sina karaktärer få ”moments of revelation in 

which they transcend themselves and see into the truth of things.” 
26

 

De epifanier som används i romanen kan ibland definieras i sin ursprungliga betydelse som 

det gudomligas nedstigande i den mänskliga världen och ibland som ögonblicksbilder, eller 

tecken, som kan tolkas av läsaren.  I romankompositionen med Emma som huvudperson 

fungerar dessa gudomliga insiktsögonblik som bärare av innehållet på en djupare nivå. De 

utgör strukturen i storyn om en ny och annorlunda tid. I denna story kan författaren med Bejas 

ord vara dold bakom sitt verk.  

Tidsanvändningen i Hitom himlen finns i fyra olika strukturer, som fyra kinesiska askar. 

Längst in i djupstrukturen finns storyn om en ny tid, en mytologisk tid bortom varats horisont. 

I ask två finns den narratologiska tiden berättad i tio kapitel och den tredje asken är Emmas 

kronologiska tid från mars till advent. Ytterst finns den historiska tiden med mötet mellan det 

förmoderna och det moderna samhället.
27

 

Den kronologiska tiden från den 25 mars till adventstid utgör romanens sammanhållande  

struktur. För att sedan kunna konkretisera budskapets innehåll används narrativ tid i romanens 

tio kapitel som på ytnivån handlar om människorna i byn Mäntyjärvi. Sju av kapitlen visar 

med epifaniska inslag hur storyn om Hannas lovsång och Uppenbarelsebokens apokalyptiska 

vision inkarneras i det vardagliga livet: 1) Sonen 2) Modern 3) Brevet 4) Stormen 7) 

Bröllopet 8) Främlingen 9) Älskaren. 

Det dolda mytologiska innehållet löper parallellt med den narratologiska ytberättelsen: 1) Den 

utvalde sonen 2) Modern- barnaföderskan 3) Ett nytt budskap  4) Efterskrift till budskapet 7) 

Förbundet  8) Det nya livet  9) Den falske profeten 

Kapitel 5, 6 och 10 berättar, i historisk tid, om byns kollektiva liv. Kapitel 5, Hjälpen, berättar 

om byborna sociala gemenskap som bland annat innebär att vägen till Emma blir plogad. 

Kapitlen 6 och10 handlar om äktenskapet som i moderniteten bygger på kärlek mellan man 

                                                           
24

 Bachtin, s. 158 f 
25

 Beja, s. 18 
26

 Ibid. s.  22 f 
27

 Barry s. 226 f 
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och hustru (Makarna) till skillnad från det gamla bondesamhällets funktionella syn på 

familjen (Familjen). 

 

 

 

Första kapitlet: Sonen   

Kapitlet börjar med att berätta om John Niskanpää .” Han var en obildad karl från Mäntyjärvi 

by”. (s. 11)  Läsaren får veta att modern är änka. Efter första sidan övergår handlingen till att 

berätta om sonens födelse och hans uppväxtår. Han jämförs med Hannas son Samuel.  ”Om 

inte lekamligen så andligen växte han upp i skuggan av fromma tempelmurar.” (s. 20) John 

Niskanpää var snäll och fridsam. Byborna tyckte han var efterbliven och han räknades inte 

som en av dem.  Eftersom det är Emma som är fokalisator ses händelserna utifrån hennes 

perspektiv med en omväxlande tidsanvändning som kan beskrivas med ellipser, scener och 

sammandrag. När sonen, som modern kallar ”mitt John”, ska börja skolan blir han inneboende 

hos Renströmskan. Den dövstumma flickan, yngsta dottern i huset, och sönerna, 

Renströmspojkarna, förs in i handlingen. Sönerna ingav John Niskanpää skräck och han 

kände sig liten och maktlös, men med den dövstumma var han trygg. (s. 19)  

 

Scenen med hjortronen 

Någon tid före faderns död är John Niskanpää med om en mystik upplevelse. Följande scen  

bryts ut från den pågående berättelsen och perspektivet övergår till sonen. Det är tidig morgon 

sent i juli månad. Modern och sonen beger sig ut för att plocka hjortron. Morgonen beskrivs 

med ord som associerar både till sagans värld och till Bibelns: sonen bär en vackert flätad 

kont, ljuset flyter som olja, rymden är slöjig, fjällen syns som en hägring, bären är tunga som 

druvor.(s. 21) De återvänder hem med kontarna fulla av bär. Det har varit en välsignad dag. 

Nästföljande dag går John Niskanpää ner till byn för att sälja en del av hjortronen. När han 

har sålt bären går han till Renströms. Inne i pörtet ser han den dövstumma flickan. Han har 

med sig hjortron till henne. Hon sitter stilla som fjättrad med ryggen mot dörren.  Han ser 

hennes veka , ljusa hår, hennes smala böjliga rygg och ett bröst som en späd svullnad 

skymtande i armvecket. Flugorna kryper på hennes fötter. Hon sover. Nu grips han av en 

mystik upplevelse. Han blir trött och yr. Luften blir som grumligt havsvatten runt honom. En 

kvav tystnad härskar.  Han är bortom tiden. Kläderna blir brännheta, saliv rinner ur munnen 

och han grips av en omedveten impuls att kasta sig över flickan. Den emotionella spänningen 

utlöses. Han mumlar hennes namn Anja ”och liksom tuggade sönder hennes namn mellan 

läpparna.” (s.24) Efteråt sticker det i kroppen som efter en domning. Han känner en obestämd 

frid och samtidigt ödslighet och vemod.  
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Nu vaknar flickan. Han ger henne kåsan med hjortronen. ”Bären låg på en bädd av sträva 

gröna blad, guldgula och krusiga. Bladen bildade en vacker krans som nästan var lik en 

norrskenskam. (Min kursivering). Han hade räknat bladen till femton efter hennes år och 

utvalt de största och bästa bären.” (s. 25) Flickan känner inte igen honom. Hennes min var 

blitt väntande, ögonen var bleka och utan ålder, hennes mun var tandlös. Flickan blev 

vidunderligt gammal och liknade mormodern som dött på våren. (s. 26)   

På kvällen vidgades rymden och John Niskanää frös på hemvägen. Han tänkte på att flickan 

hade sett på honom som på en främling. ”Detta smärtade honom inte direkt. Men det kändes 

som en nålrispa i ett ömtåligt hudveck. Det undandolde sig och lät sig inte granskas.” (s. 27)  

Han frös mer och mer och han såg sig ofta nervöst om . När nattvinden blåste upp blev han 

ännu nervösare. På natten blir han sjuk. Iskalla kårar kröp över bröstet ”liksom på den 

nysådda åkern när brodden fryser en vårnatt.”(s. 28)  

Efter denna epifani, detta ögonblick då tiden stannar och John Niskanpää är bortom sitt 

medvetande, känner han en stark samhörighet med flickan på ett omedvetet plan. När flickan 

är vaken upplever han i henne en plötslig förändring där hon blir gammal. Liv och död finns 

som grundtoner i beskrivningen av scenen. Hjortronen som ligger på en krans av blad blir 

symbolen för deras samhörighet.  De ingår ett ordlöst dolt förbund. Dödens närvaro förstärks 

när John Niskanpääs nervositet stiger och han fryser. En återkommande bild för död och 

ofruktsamhet är kyla. Bilden av den nysådda åkern som fryser upprepas i romanen. 

 

En tid av väntan  

Handlingen beskrivs med hjälp av ellipser och sammandrag. Fadern förolyckas när sonen är i 

tonåren och sonen tar över faderns sysslor. Modern och sonen sköter gården och några år 

förflyter. ”Så förflöt John Niskanpääs liv under ett par år. Händelserna som han upplevde var 

små och omärkliga. Genom sin obetydlighet fick de tycke av att inte vara verkliga skeenden 

med sin egen mening. De liknade snarare en tid av väntan.” (s. 58)  Denna väntan för 

handlingen fram till dagarna före och under Marianpäivä, den kronologiska storyns början. 

 

Dagarna under kyrkhelgen Marianpäivä 

Dagarna beskrivs med scener, pauser, ellipser och sammandrag vilket bidrar till både en 

ytstruktur och en djupstruktur i texten. 

När de kommer till kyrkan uppmanar modern sonen att söka sig en plats på manssidan. Han 

väljer att sätta sig hos ”den gamle, stinkande, döve halvlappen Sturk”: ”I bredd med den 

gamle tyckte han sig fredad mot alla försåt. Gubbens ålderdom och döva, skrumpna ansikte 
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ingav honom en andaktig känsla.” (s. 60) Denna beskrivning är betydelsebärande då samen   

Sturk är en av de karaktärer som är bärare av berättelsens meningsskapande  trådar.
28

  

Modern faller snabbt in i en religiös tolkning av allt hon hör och ser. När orgeln spelar låter 

det som en vaggsång för den lille John Niskanpää och när prästen talar om timmermannen 

Josef talar han om hennes son. ”Men det ena kunde inte särskiljas från det andra. Ty stundens 

innerlighet var så stark att alla ord fick gemenskap vad man än skulle sagt.” (s. 62) Snart 

glider Emma in i ett tillstånd av  salighetsyrsel. Hon vaggar sig sakta in i en extatisk känsla. 

Kyrkan växer till ett himlarum. Hon såg Herren Gud sitta på altarringen med benen i gången. 

Han var där för att räkna in sitt folk. När han i räkningen kom till ungdomarna stötte han på 

den långe, magre och försagde John Niskanpää. Gud sa: ”Hyvää päivää, du gode och trogne 

tjänare. Kuinka voitte, renhjärtade och förståndige John Niskanpää.” (s. 64) Tiden förflyttas 

bortom verkligheten. I en epifani upplever Emma att Herren Gud talar till hennes son, den 

utvalde. 

Omedelbart efter gudstjänsten sker jordfästningen av den dövstumma flickan. Hon har dött 

fjorton dagar tidigare av ”svaghet och blodbrist”(s. 65) Det gick dock ett rykte i byn att de 

vilda bröderna strypt henne. Det blåser och är kallt. En fin kornsnö piskar i ansiktena på de 

närvarande. John Niskanpää och modern ställer sig på tjugo meters avstånd från graven, där 

den vita kistan är placerad på några bräder.  När John Niskanpää ser flickans bröder stående 

vid graven grips han av en stor skräck. Han vill fly men modern håller kvar honom. 

Renströmspojkarna representerar det vilda och farliga: ”De visslade gälla tongångar och hade 

lockrop till varandra som fåglar, när de kom löpande i stuporna.” (s. 18 f)  De är som 

samefolkets Stalo, en enögd och grym jätte som bär svarta järnkläder, är ondskefull och 

människoätande, en djävulens tjänare.
29

  Vid flickans begravning samma dag stod bröderna på 

den ena sidan gravhålet. ”I deras utseende fanns ett sällsamt drag av slutenhet, som om inte 

deras läppar utan även deras öppna ögon var slutna. Detta oåtkomliga sätt skrämde andra 

människor.” (s. 66 f)  

John Niskanpää och den dövstumma flickan Anja representerar det svaga och utsatta både 

fysiskt och psykiskt, medan Renströmspojkarna står för det fysiskt starka, våldet och 

förövarna. Då de inte kan fungera i byns gemenskap kan de inte heller skapa meningsfulla liv. 

De är alienerade med slutna läppar och med öppna slutna ögon.  

På kistlocket rakt över likets ansikte ligger en krans av plåt, bestående av två grönmålade 

palmblad, hopbundna med en liten bukett vita, överblivna blommor från en brudkrona. 

Plötsligt sliter en stormil kransen från kistan och ned på marken. Den rullar snabbt som ett 

hjul och stannar vid John Niskanpääs fötter. Han blir som förstenad och kan inte ta upp den. 

Då tassar gamle Sturk fram bakom en vedstapel och hämtar kransen. Han gör den fri från snö 

och skräp och smyger sig fram och lägger tillbaka den. Det känns som en befrielse för de 

kringstående. Prästen har skinnmössan på i den starka kylan. Detta är mot begravningsseden 

                                                           
28

 Beja, s. 18 
29
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men den isiga blåsten ursäktar honom.”Och flickan som skulle i jorden hade knappast varit 

stort mer än ett oskäligt djur.”(s. 68) 

I berättelsen om jordfästningen finns tre händelser, epifanier, som är betydelsebärande. 1) 

Skräcken för Renströmspojkarna 2) Överblivna blommor från en brudkrona;  brudsymboliken 

är viktig i kapitel sju 3) Kransen på kistan; kransen finns med i berättelsen om hjortronen och 

i Främlingen.  

I en sammanfattande text avslutas kapitlet med berättelsen om John Niskanpääs sjukdom: ”På 

natten vaknade John Niskanpää  i kyrkstugan av att en blodflod vällde fram ur munnen. Han 

var vit som snö i ansiktet och läpparna var stela och mörkblå med en skorpa av blod och 

fradga. ” (s. 71) Efter sommaren kommer han till länets sanatorium.   

  

Andra kapitlet: Modern  

Med omväxlande extern och intern fokalisering beskrivs modern i rummet och tiden. 

Objektiva fakta beskriver gården som ligger för sig själv fyra mil från Mäntyjärvi på en kal 

och hög gårdsplan. Stället består av ett timrat grått hus, ett s.k. pörte med en öppen eldstad, ett 

fähus, en brunn, en bastu, en stolpbod och en rökbod. Läsaren får också en beskrivning av 

Emma. Hon var en allvarlig och flärdfri kvinna, med flickaktigt blyg blick. Hennes kropp är 

vanställd med uppsvälld mage. Hon lider av livmoderframfall, vilket gör att hon har svårt att 

gå. Hennes ansikte är brett och gulgrått och runt som ett katthuvud. Hon är mongollik.  Hon är 

undergiven livet med tålamod att uthärda smärta. ”Som hon var, hörde hon ihop med det gråa 

huset och den torftiga vägen.” (s. 75) Tiden avläser hon genom dygnets gång och växlingarna 

mellan årstiderna. Skuggor, ljus och mörker formar rummet och förändrar det ständigt i sina 

växlingar. ”Eldskenet hade nu fått makt med rummet och förändrade dess proportioner. Det 

krympte ihop till en rödflammig cirkel närmast härden. Men utomkring vidgade det sig till 

gångar och valv av dunkel.” (s. 80) Här finns inga andra inredningsdetaljer, inga gardiner, 

mattor eller krukväxter, eftersom utsmyckningar tillhör den syndiga världen enligt den 

laestadianska läran. Det avskalade rummet gör att alla ting som finns är nödvändiga. De fyller 

en funktion och används av Emma, som blir beroende av tingen i förverkligandet av sitt liv. 

Berättartekniken förmedlar den cykliska tiden i dygnsrytmen med växlingar mellan ljus och 

mörker och i växlingarna i Emmas inre värld med minnen från förfluten tid till tankar om 

framtiden. Tiden, i vilken hennes liv förflyter, utspelar sig i en karg och avskalad miljö. Det 

religiösa språket hjälper till att ge ord åt hennes tankar, och hon för dagliga samtal med Gud. 

Hon har kontakt med yttervärlden genom postbudet och genom sina besök i byn. 

I kapitlet förs handlingen framåt med markörerna brevet och den kommande stormen. Det är 

postbudet som kommer skidande med ett brev från sonen. Han förutsäger då också den 

kommande stormen med att säga att det drar ihop sig till snöoväder. 
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Tredje kapitlet: Brevet 

Emma är kapitlets fokalisator. När postbudet har gått tar Emma fram sina glasögon, sätter sig 

vid bordet och börjar läsa brevet som har stått stöttat mot sockerskålen. Sockerskålen 

återkommer bland annat på det dukade bordet i himlen och kan tolkas som symbol för det 

goda.  

 Genom att citera ett stycke av brevets inledning får läsaren kunskap om John Niskanpää och 

hans sätt att uttrycka sig: ”Du må snart komma hit och hälsa på mig, kära mammet, jag vet 

mig ingen råd för min längtan. Och du må se till att få med dig min faders kniv med 

hästhuvudet åt mig, kära mammet. […]Och du må be den gamle lappen Sturk att komma till 

gården och ställa med kon och getterna medan du är borta, kära mammet. Och du må resa hit 

före advent […] Jag vill omtala att jag lever och mår bra. Men nog har jag gått ner i vikten två 

kilo och det är illa.”( s. 89 f) Brevet visar tydligt avsaknad av struktur med ständiga 

omtagningar av vissa meningar.  

Emma uppfattar dock brevet som skrivet med barnsligt oskyldiga ord, vilka för henne vittnar 

om trofasthet och ömhet. Brevet fortsätter att berätta om händelser på sanatoriet: en högmodig 

ung man, en gudsförnekare, är död. Han finns i likboden för att obduceras. Ambulansplanet 

har hämtat en barnsängskvinna. Emma sitter i sitt pörte och ser allt framför sig i bilder som 

rullar förbi. Mycket oroande och ständigt återkommande för henne är att sonen gått ner i vikt 

två kilo. 

Elden falnar och Emma förlorar sig i tiden. Sinnesrörelsen av både glädje och sorg förvirrar 

henne. I dunklet utanför ljuskretsen låg skräckbilderna av sonens utmärglade kropp. Sonens 

ansikte gled förbi en aning suddigt, vitt och löst som skum. Som när han blev sjuk i 

kyrkstugan. Hon får en känsla av att brevet innehåller ett budskap. Ett ögonblick vill hon 

glömma det. Dessa tankar gör henne ångestfull och skamsen. Vinden tar i och hörs utifrån. 

Efter ett tag börjar en from klarhet omge henne. Rummet och tiden samverkar i processen 

fram till Emmas tolkning av budskapet. 

Budskapet förmedlas i form av en omedelbar insikt, en epifani. Nu uppfattar hon punkterna i 

rätt ordning. ”Om man bara läste det nykomna brevet rätt, så fanns det upplysning nog där.” 

(s. 97) Gossen är ett lån från Herren. Nu kom tecknet från ovan. John Niskanpää ska få en 

plats i himlen. Guds finger pekar ut vägen. Nu visste hon att hans väg ledde in i de saligas 

boningar. (s. 103) Emma grips av en lustkänsla som ger henne handlingskraft. Hon hämtar en 

bunke vassla i lillkammaren och värmer en skvätt i mjölkpannan och bryter ner en kaka 

tunnbröd i spadet. Detta var hennes vanliga aftonmål. (s. 104) 

 

 

Fjärde kapitlet: Stormen  
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Stormen ramar in Emmas liv. Hon sparar på ved och fotogen. Det är kallt och mörkt i pörtet 

och hon sitter halvt förfrusen på hällen. Emma ser en mening med stormen. ”i allt detta 

spårade Emma Niskanpää en bestämt syfte, som måhända fanns där. […] och hon menade att 

ovädret bara var en smula tid, som hon fick på sig till eftertanke och till att läsa John 

Niskanpääs brev rätt. Det syntes henne inte orimligt att tänka sig den mäktiga stormen som ett 

slags efterskrivet tillägg till sonens brev.”(s. 118f)   

Timmarna släpade sig fram.(s. 114) Någon gång i halvtimmen uppstod en kort stillhet i 

vindilarnas tjut. Då passade hon på att ta sig ut till fähuset.  Emmas yttre liv går på sparlåga. 

Kyla och mörker omger henne och det är som om hon vistades i ett gränsland till döden. 

Tiden ger en fördjupad dimension till hennes tillvaro under dessa dagar. Hon lever i framtiden 

och i det förflutna i verklighetstid. I den lodräta tiden, i overklighetstiden, transcenderar hon 

gränsen för ”denna världen” i sin kommunikation med Gud som finns närvarande i stormen. 

Under stormen förbereder hon resan till sonen. 

Tre dagar förflyter. På fjärde dagen avtar stormen. Hon nås av omvärlden då hjälpen från byn 

kommer. 

Sjunde kapitlet: Bröllopet  

Som i kapitlet Stormen har rummet och tiden stor betydelse. Mörker, eld och skuggor bygger 

upp en suggestiv stämning. Handlingen utspelar sig kring begreppen synd och skuld, död och 

uppståndelse, gemenskap och syndaförlåtelse. 

När Emma träder in i Renströmsgårdens pörte har det nästan blivit mörkt. ”Svart hade det 

varit från begynnelsen men inte orubbligt kompakt förrän nu, när skuggorna ur husens 

innanmäten gled fram som tungor och slickade det tätt.”(s. 163f) Orden som beskriver den 

inledande scenen är i dialog med ett bibliskt språk. Mörkret kom hotfullt ner i dalen. Ett svagt 

korsformigt skimmer avspeglades på det svarta golvet. Imdroppar hade ritat tunna ränder på 

rutorna som ett galler. Handelsbodens dörrspringor glödde med röda ränder som kring en 

ugnslucka och lockade männen med sitt annorlunda rum där de kunde träffas och köpa snus. 

Ingen eld brann i spisen. Lampan var ännu inte tänd. Emma förstår att det finns människor i 

rummet. Hon kände deras tankar som ett immanent nät runt sig. Så tänds fotogenlampan. I 

rummet finns Renströmsvärdinnan, hennes fyraåriga barnbarn och bonden Vaaras hustru. 

Tystnaden och stillheten bryts. Praktiska göromål kring en måltid sätts igång. Barnet kommer 

i fokus. Människans villkor, att födas och dö, blir tydlig i det renströmska pörtet.  Barnen, 

som ”nyss blivit märkta med Herrens igenkänningstecken…” (s.181)  och de gamla speglar 

människans villkor i tiden genom kroppens åldrande.  

Plötsligt reser sig bonden Vaaras hustru går och samtalet mellan Emma och 

Renströmsvärdinnan fokuseras kring händelser för länge sedan, då bonden Vaaras hustru rymt 

med en predikant. Äktenskapsbrott och hor straffas med helvetet. Tankar kring synd och 

skuld cirkulerar mellan Renströmskan och Emma.  Renströmskan nämner de onda rykten som 

finns kring hennes söner att de skulle ha dödat den dövstumma flickan. Emma iakttar den 

förändring kvinnan har genomgått sedan flickan dog. Hon har blivit gammal. Hon sörjer den 

dövstumma flickan. ”-Borta från världen. Borta från synden. I himmelen, hos Jesus, pratade 
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Emma Niskanpää för att stilla hennes vrede. ”– Hon är här. Här hos oss är hon. Mitt emellan 

dig och mig.  […] Sönerna har för sig att den dövstumma inte var en rätt syster åt dem, sade 

hon slutligen i en förtrolig ton.”( s. 187f) 

 Så för Renströmsvärdinnan in tankarna på John Niskanpää och den dövstumma flickan. Det 

skulle passat sig om de hade gift sig. Ingendera var världslig och drogs till ungdomsyran.  

Snart börjar de planera bröllopet. Flickan kan låna sin systers svarta klänning. Sonen har sänt 

efter en fin kostym. ”Med varje minut drogs de bägge gamla kvinnorna allt längre in i en 

sentimental overklighet.[…] Redan medan bonden Vaaras hustru satt och drömde i det 

ödsliga köket - hennes namn var Mira eller egentligen Miriam – fanns den där. Den utstrålade 

just från henne. När hon sedan gick sin väg lämnade hon kvar den som en sorts besmittad luft 

att insupa av de andra.” (s. 198f)  

Den religiösa symboliken med det himmelska bröllopet är närvarande i texten som är i dialog 

med Uppenbarelseboken. Här talas om en ny himmel och en ny jord.  ”Ty tiden har kommit 

för lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo.”
30

  

Hela kapitlet Bröllopet kan ses som en scen med flera akter. Bröllopet blir ett heligt förbund 

mellan sonen och dottern där mödrarna spelar en förmedlande roll.   

 

 

Åttonde kapitlet: Främlingen 

Måndagen efter helgen kommer samen Sturk löpande till gården. Samen, den främmande, är 

en stursk och frimodig gammal man. Han stannar inte tyst och underdånig vid dörren. Orden 

som inleder kapitlet och slår an stämningen är positiva: vinden har dragit sig tillbaka för att 

sova en stund, snön fick packa sig i fred, det var ett lätt före, ett välsignat glid. 

När Sturk är på väg upp till huset över gårdsplanen ser han en formation i snön som ser ut 

som en krans: ”Den var en kal välvd backslänt. På krönet låg snön i en violett båge precis som 

någon lagt dit en krans. Det senade sig hastigt mot kväll, himlen fälldes ner över jorden om ett 

kistlock.” (s. 203) Eftersom Sturk var den som lade tillbaka kransen på den dövstummas kista 

och han beskrivs som en man som ”läste en djup betydelse i enkla ting” blir trådarna mellan 

berättelserna tydlig. Den gamle mannen representerar en kunskapssyn som genomsyrar 

romanen: ”han ägde inte en enda bok vare sig på svenska eller finska språket, han kunde 

förresten knappast läsa. Men ändå hade det blivit en filosof av honom på självgjord väg.” (s. 

202 f) 

Han flaxar med staven och såg ut som en ivrig pojke. Emma får skära kinder och våta 

flickaktiga läppar. Hon är glad över att få besök. Mannen stiger in utan krus, han snor runt för 

att stänga dörren, kolten vippar som kvinnokläder, han är barnaktig, han har hängande 

underläpp, köttig och röd som ett djurs lilla tunga. Ljuset sjunker i pörtet som vatten. 

                                                           
30

 Bibeln, Uppenbarelseboken 19:7 
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Skuggorna antar kerubers skepnad med en matta av guldskimmer. Tiden är en tid till skänks. 

På natten ligger gården inbäddad i djupt mörker som den varit kärnhuset i en enorm 

frukt.(Min kursivering) (s. 212) Emma drömmer om Sturk. Hon skjuter upp sin resa en dag 

för att få vara kvar i sin positiva stämning.  

Bilden av gården som ett kärnhus kan jämföras med Jesu liknelser om himmelriket som en 

surdeg eller som ett senapskorn. I detta textavsnitt kan man tolka in den implicite författarens 

tankar om en framtid där det nya friska ska växa sig starkt här på jorden, hitom himlen. Det 

oskuldsfulla barnet, det kvinnliga, kärleken och en kunskap byggd på intuition mer än på 

fakta ska bli grogrund för en ny tid.  

 

 

Nionde kapitlet: Älskaren 

Kapitlet Älskaren handlar om när Mira rymmer med en predikant, älskaren. I kapitlen Hjälpen 

och Bröllopet som kommer före Älskaren har läsaren fått veta att bonden Vaaras hustru Mira 

en gång i tiden har rymt med en predikant. Läsaren vet också att hon försvann på vårvintern 

och kom tillbaka på hösten. Hur lång tid som har gått mellan Miras rymning och tiden för 

Emmas resa till sonen i den kronologiska tiden är svårtolkat men i Bröllopet anges tio år. 

Författaren Stina Aronson är medveten om att logiken inte alltid stämmer vad gäller 

tidsangivelser i Hitom himlen.
31

  Man kan tolka detta som att den kronologiska tiden i denna 

ödemarksbygd inte är viktig. Det är här och nu som är i centrum.  För bonden Vaara, som inte 

så noga visste, ”kom tiden ur fjärran och försvann i fjärran.” (s. 226) 

Mira har flyttat till byn och gift sig med bonden Vaara. De har en liten son. I pörtet bor även 

mannens mor.  Mira heter egentligen Miriam. Bibelns Miriam trotsade Gud och straffades 

med spetälska. Namnet kan tolkas som Den trotsiga.
32

  

En dag kommer en ung predikant till byn: ”Han såg bra ut. Händerna var en herremans, vita, 

uträtade, med lena skära fingertoppar. Det mörka hullhåret på handloven fick dem att verka 

brutalt nakna.” (s. 221) Predikantens möte hålls i Vaaras pörte. Han predikar salvelsefullt om 

synden: ”Ve dig Jerusalem! Din snikenhet! Din ondska! Dina kortkjolade döttrar med hjärtat 

fullt i otro och hor!” (s. 222) Extatisk stämning kom över det församlade byfolket. Kvinnorna 

började vagga i stolsraderna. Predikanten var nöjd med den hänryckning han förmått väcka. 

”Stämningen var på något vis brudaktig, med en fläkt av vita kläder, musik, uppbrott.” (s. 

224) Bonden Vaara var den ende som var oberörd av mötet. Han beskrivs som fåordig med 

ringa tankeförmåga: ”Hans käkar tuggade som han ätit bröd. De frambragte ett torrt 

mumsande ljud som när boskap betar. Det var en ren animal tillfredsställelse som kom honom 

att bära sig åt som han gjorde, han visste det inte själv. […) Tankarna var få, 

osammanhängande, nakna som skelett. Och det var kala, obevuxna fläckar mellan dem liksom 
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mellan de rostfärgade hårtestarna på hans huvud.” (s.225)  I den extatiska stämningen börjar 

Mira sjunga. Hennes sång var gåtfull, opersonlig, kosmisk som en naturkraft är. Kanhända 

den var en naturkraft. […]  Ett slags ursinne drev henne att vilja överrösta den och befria sig. 

[…] Till sist miste hon all självkontroll och tjöt och ylade tårlöst.”(s. 227f)  

Miras utseende sägs vara varglikt: ”i de långa munvinklarna glimmade tandköttet fram. Hon 

hade tycke av en varghona.”(s. 232) ”Hon gäspade som hon var villrådig. Hennes tunga 

glänste våt och purpurröd långt inne i gapet.”(s. 233) Hennes skratt lät som en glädjelös 

flämtning, hon hade smala, uppskjutna mungipor där tandköttet skymtade på ett hungrigt, 

sorgset sätt, ibland när hon var ensam slök hon maten. (s. 249)  

En rågång leder från byn upp mot fjällen. Det är en naturlig skogsränna som bildade gräns 

mellan socknarna nere i älvdalen och markerna uppåt fjällen. Dagen efter väckelsemötet ger 

sig predikanten i väg på skidor i denna rågång upp mot ensliga byar i fjällmarken. Efter några 

timmar blir han upphunnen av Mira. Hon använder rågången som en flyktväg ut från byn. 

Predikanten känner intuitivt att deras möte var avtalat. De hade under föregående kväll nått 

varandra med sina skuggor. (s. 37) Händelseförloppet i kapitlet skiftar fokalisering  och 

ibland är rösten extern: ”Vad var egentligen händelsens kärna? Inte att hon följt efter mannen 

utan att hon plötsligt lockats till ett uppbrott. I gryningen medan ljuset var oprövat. Hon 

gjorde sig till en främling som han mest för att hon funnit någon att likna.” (s. 238) Mira är 

handlingskraftig  och tar ledningen i skidspåret på deras fortsatta färd. När mannen tittar på 

henne för att utforska henne drar hon sig inte undan. Han tänker att hon är som de oblyga 

kvinnorna söderut. Hennes franka hållning gjorde att han fick hennes namn på tungan.(s. 243)  

Mannen beskrivs som gänglig med gossaktiga skuldror. Halsen stack upp som ett torn. Han 

kom av en mager släkt med anlag för leversjukdomar. ”Andra orsaker kunde väl också spela 

in, själsliga parasiter som åt sitt kött.”(s. 249) Kapitlet avslutas med en dröm som Mira har. 

Hon drömmer att hon dansar. ”Vem är han, frågar hon om mannen. Hans arm hade ingen 

tyngd, ingen kroppsligt åtsugen beröring som kött och blod. Jesus, jag har kommit i lag med 

en vålnad, tänkte hon. Men när hon såg närmare efter vem hon dansade med, var det bara en 

kostym tomma manskläder med knappar och slejfer och skräddaraktigt välskurna västfickor. 

Då brast hon ut i ett högt skratt som trängde ända in till predikanten och fick honom att rysa i 

sömnen.” (s. 290f)  

Predikanten var inte räddningen till ett nytt liv för Mira. Han var i stället förföraren, en falsk 

profet som förledde henne till äktenskapsbrott. Hon blev  horan i Mäntyjärviboarnas 

medvetande. Laestadianismen i sin fundamentalistiska bibeluppfattning straffar 

äktenskapsbrottet med helvetet. Uppenbarelseboken, som jag tolkar är i dialog med texten 

som en röd tråd, beskriver hur Lammets bröllop föregås av jubel över den stora skökans fall. 

Den falske profeten som har förfört människorna kastas i eldsjön.
33

 John Niskanpääs och den 

dövstummas bröllop kan sättas i samband med horan Miras fall och den falske predikantens 

död i älven. Enligt byborna straffas nämligen predikanten, älskaren, med att försvinna i älven. 
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3     Att vara hitom himlen i byn Mäntyjärvi 

 

Genom att undersöka hur bas och överbyggnad enligt en marxistisk analys skapar 

människornas medvetande vill jag komma fram till byns kollektiva normer och värderingar 

eller det Heidegger kallar traditionen och det som Stina Aronson kallar en fast rotad livsform. 

I denna tradition formas karaktärerna Emma Niskanpää, Renströmsvärdinnan och Mira, 

bonden Vaaras hustru.  

 

Att vara i världen – ”In-der-Welt-sein” 

Martin Heidegger  vill med sin filosofi frilägga den för olika existenser gemensamma 

strukturen, en fundamental ontologi. Att ta ansvar för sitt öde är att välja egentlig existens. 

När människan inte väljer att ta ansvar väljer hon en oegentlig existens. Uttrycket In-der-

Welt- sein- betyder att människan alltid är inställd i en tradition, ett övertagande av ett arv. 

Till traditionen kan man förhålla sig på två sätt. Det ena är att man övertar de traderade 

möjligheterna utan att reflektera över dem. Vad som då händer är egentligen inte att 

människan tar över en tradition, utan att traditionen tar över henne. Det andra sättet är att 

möta traditionen med beslutsamhet att ge sitt liv öde utifrån grundvillkoren som finns i de 

traderade möjligheternas form. Människans ”häftande vid det överlämnade arvet” kan sägas 

vara ett arv från det förflutna vilket endast kan rätt förstås som kritik av det närvarande med 

sikte på framtiden.
34

   

 

Ödemarksbyn Mäntyjärvi 

Handlingen är förlagd till en by vid en älv. Förmodligen handlar det om Torneälv och 

Tornedalen, gränslandet mellan Sverige och Finland. Texten anger inga årtal men vissa 

beskrivningar gör att det kan röra sig om sent 20-tal fram till tidigt 40-tal. Romanens enda 

antydning till historisk tidsangivelse är att ett fyraårigt barn sägs vara fött i ”förföljandets 

århundrade.” (s. 185) 

Hitom himlen handlar om fattiga finnmarksbönder norr om polcirkeln; ljus och mörker, snö 

och kyla utgör grunden för de levnadsförhållanden som fanns före den moderna tidens 

inträde. Förhållandena för de självproducerande bönderna i det förmoderna samhället var 

svåra i ett hårt klimat. Svält och sjukdomar var vanligt förekommande. Den tidiga frosten 

kunde ödelägga skörden och sätta livet på spel. Att fattigdomen fortfarande var stor i byn trots 
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den moderna tidens närvaro visar sig bland annat i behovet av nödsändningar av kläder 

söderifrån till barnen. (s. 166)  

Byns kollektiva medvetande formas i samverkan med produktionsförhållanden, naturen,  

statens politik och ideologi samt religionen. Idogt arbete upprepas i cyklisk rytm. 

Industrisamhället med dess konsumtion finns i periferin men det primitiva jordbrukssamhället 

dominerar. Tidsbegreppets nära relation till naturen och människornas förhållande till tingen 

präglar i hög grad deras sätt att leva. Människorna lär sig att läsa naturen som vägledning för 

arbete och liv. Så blir brunnssvängeln människans tidsangivare samtidigt som den pekar mot 

himlen och polstjärnan. (s. 74)  Naturen blir ibland identisk med Gud och ibland en egen kraft 

bortom Gud. Den politiska maktens effekter i form av över-och underordning är något som 

inte ifrågasätts. Överheten är tillsatt av Gud och Herren Gud är den högste ståthållaren. 

Lydnad och underkastelse är viktiga begrepp samtidigt som beroendet av naturen är påtagligt 

och människan är på många sätt herre över naturen. Mäns och kvinnors identitet är tolkade 

genom Bibeln och traditionen. 

 Alla tidsperioder i historien ligger i skuggan av sin framtid. Sven-Erik Liedman skriver i sin 

bok I skuggan av framtiden: ”Vad som än sker, får det sin glans – hoppfull eller hotfull – av 

det som kan förväntas komma därefter och som alltid förefaller mer, större, bättre eller värre.” 
35

  När romanens handling utspelas är skuggorna från den moderna samtiden söderut och 

framtidens folkhem korta men dock betydelsefulla för byn Mäntyjärvi.  Byn Mäntyjärvi har 

telefon men ännu inte elektricitet. Man är i stort sett självförsörjande, men det finns en 

handelsbod i byn. Kaffe och socker spelar en viktig roll i mötet mellan byns invånare och 

inhandlas hos handelsmannen. Landsvägen med bilar, bussar, tåg, postgång, färjeförbindelser 

över älven, telefoner, sjukvård, ambulansflygplan, moderna företeelser som förändrar  

människornas kommunikationsvanor samtidigt som det ger nya typer av arbetsuppgifter. Byn 

kommer i kontakt med konsumtionssamhället. Färgglada broschyrer från söder kommer med 

posten och lockar till konsumtion; en ny kostym eller kanske en cykel. Till och med bilder på 

bilar dyker upp och ger näring till drömmar. Många män som sliter på de magra åkrarna ger 

upp och ger sig iväg. De rymmer från familjen, bort från armodet, och kommer aldrig tillbaka. 

Kvinnorna däremot stannar kvar. (s. 189) 

Laestadianismen, en väckelserörelsen med sitt ursprung i sociala och religiösa förhållanden i 

övre Norrland på 1800-talet, präglar starkt byns kollektiva medvetande. Innan väckelsen 

kommer till trakten flödar brännvinet. Knivslagsmål, sexuell lössläppthet, tjuveri och allmän 

misär råder. ”Fattigdomen och nöden var så stor, att det kunde hända att folk frös eller svalt 

ihjäl.”
36

  Omvändelsen från synden ändrar människornas liv på ett drastiskt sätt. Man talar om 

sina liv i termer av före och efter omvändelsen.  De omvända tar avstånd från det världsliga 

och botgörarna går långt i försakelsen. Inga utsmyckningar eller något som kan tolkas som 

onödigt för överlevnaden får finnas.   Prästen finns i församlingen och utövar sin andliga och 

världsliga makt, men de som får stor betydelse för människorna i byarna är predikanterna. 

Laestadianismen är en strängt laglydig religion, men i motsats till lagen finns betoningen av 
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nåden. Genom att med känsla predika det gudomliga ordet framkallar man den religiösa 

extasen. I en känsloladdad atmosfär med uttryck för sorg och glädje utförs arbetet med 

själavård. Extasen kallas liikutuksia, vilket på svenska betyder rörelser. Kroppens rörelser och 

inre själsliga uttryck blev naturliga inslag i ett predikantmöte.
37

 Laestadianismen betonar det 

gemensamma i enkelhet och fattigdom. I romanen ger religionen mening i tillvaron för byns 

människor och ger ord åt deras tankar. Det främmande, den ”andre”, representeras av 

samerna, vilka står för det hedniska, och av sörlänningarna, som står för det moderna. Båda 

hotar byns kollektiva tradition och dess uppfattning av religion och levnadssätt. 

 

 

Hur byns tradition formar kvinnosynen 

Livet för män och kvinnor i byn Mäntyjärvi kan jämföras med det förindustriella kabyliska 

samhälle som beskrivs i sociologen Pierre Bourdieus Den manliga dominansen.  Bourdieu 

utgår från att den manliga dominansen är ett resultat av vad han kallar symboliskt våld, ett 

våld som offren inte ser och som utövas på symbolisk väg och är erkänd av såväl den 

dominerande som den dominerade.
38

  Kvinnorna har omsorgen om barn och djur och alla de 

utomhussysslor det mytiska förflutna tilldelar dem. ”Eftersom hela den värld de är inneslutna 

i – byn, huset, språket, redskapen- sänder ut samma tysta påbud kan kvinnorna inte annat än 

bli det de enligt det förflutna är och alltså, först och främst i sina egna ögon, bekräfta att de av 

naturen är förutbestämda till det låga, det böjda, det lilla, det tarvliga, oansenliga etc. De är 

dömda att i varje ögonblick låta förstå att det finns en naturlig grund för den förminskade 

identitet de socialt har tilldelats;”
39

  

Samen Sturk vet att kvinnorna i ödemarksgårdarna brukar stå på utkik i fönstret ”när de inte 

hade barn eller eld att passa, högmagade, med plaffsiga sockor på fötterna i stället för skor, 

slött längtansfulla. […] Men han visste hur kvinnornas ögon spanade och fann ut 

hemligheter.” (s. 203) Den externa berättarrösten konstaterar att kvinnorna i byn har ett 

temperamentslöst sätt att se på omvärlden. (s. 143)  

 Den traditionella kvinnan speglas mot den moderna. Byns kvinnor jämför sig med de 

moderna kvinnorna söderöver och finner stora olikheter. Dessa stadskvinnor söderut är 

sorglösa och pryder sina hem, de är upproriska och känner oro inför framtiden, de är lyckliga 

som har tillgång till hjärtdroppar, de är klara i blicken, de är oblyga och de är okuvliga. (s. 

248)  

Männen rör sig utanför hemmet och i storyns periferi. En del har varit söderöver och arbetat 

eller gjort sin värnplikt, andra bara försvinner bort från byn, de flesta till Amerika.  
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Simone de Beauvoir, existentialist och feminist, skriver i Det andra könet att ett viktigt 

begrepp är mystifikation. Kvinnor är utsatta för mystifikation, ideologier som förvränger 

verkligheten. Kvinnans underordning presenteras som något biologiskt givet snarare än som 

något samhälleligt skapat och underordningen som omöjlig att upphäva. Mannen har hävdat 

 sig som Subjektet, den vars synpunkt är rådande, medan hon låses fast i positionen som ”den 

Andre”, som objektet, den som är sedd och definierad, vars möjligheter är fastlagda av någon 

annan. Denna underordning blev så småningom institutionaliserad och inskriven i lagar och 

vidareförd i seder och bruk. […] I stället för att tillerkännas rätten till individualitet stängdes 

hon in i generella kategorier.”
40

 I Hitom himlen finns de individuella kvinnorna söderut. Den 

perifert belägna byn har fortfarande kvar sin kollektivistiska syn på människan, där kvinnans 

underordning är tydlig. Den sociala identiteten är undergivenhet och tålamod. 

Underordningen är som Beauvoir menar biologiskt betingad och kvinnan stängs in  i 

kategorierna hustru och moder. Särskilt genom modersrollen kan kvinnan skapa en identitet 

och transcendera givna gränser.  

 

 

Individen kontra kollektivet: Emma Niskanpää, Renströmsvärdinnan 

och bonden Vaaras hustru Mira. 

Emma 

Emma har ärvt gården efter sina föräldrar. Hon gifter sig med en man som i sin ungdom 

tillhörde de icke omvända. Efter omvändelsen är han en tystlåten, snäll och arbetsam man. 

Han dör i en olyckshändelse under arbetet med att avverka skog och Emma blir ensam på 

gården tillsammans med sonen. Hon sköter djuren, hämtar ved och vatten, eldar, lagar mat. 

Hon lever i en traditionell kvinnoroll i ett förindustriellt samhälle. Kärleken till sonen, mitt 

John, genomsyrar hennes liv: ”Med varje andetag insöp hon glädjen kring barnet. Han var 

frisk och lättsam. Hennes tillfredsställelse förnyades dagligen som ett välsignat förråd. Den 

upplyste till och med hennes förstånd så att hon förstod sitt arbete och sin tro och sin man och 

bybornas tal bättre. Hon kom dem närmare som om hon gått ett vägstycke emot dem.” (s. 14) 

I sitt vardagliga, fysiska liv påminns hon ständigt om sitt barnafödande i kroppens ständiga 

smärtor och krampanfall, men trots en förstörd kropp är det den gränslösa kärleken till sonen 

som gör att hon får ”samma frid med sitt hjärta som med de yttre tingen.” (s. 80) 

Genom att skapa mening med sitt liv utifrån sin tradition lever hon i nuet med framtiden som 

horisont. Hon skapar nya normer och värderingar då hon lyfter fram det svaga och 

kärleksfulla i motsats till det religiöst strängt laglydiga i byns kollektiva medvetande. Hon 

lever med Heideggers beskrivning ett egentligt liv.
41

 

                                                           
40

 Beauvoir, s 14-17 
41

 Benktson, s 13 f 



22 
 

 

Renströmsvärdinnan 

Renströmsvärdinnan är bärare av flera trådar i romaninnehållet.  Hennes liv utformas i mötet 

med det moderna och i mötet med religionen. Hon förs in i handlingen när John Niskanpää 

ska börja skolan då han inackorderas i hennes pörte. I hemmet finns hennes barn, 

Renströmspojkarna och två flickor, varav den yngsta är dövstum. Även hennes gamla 

föräldrar bor i huset, i pörtets undantag. Hon är, som Emma Niskanpää, arvtagare till 

fädernesgård. Mannen är frånvarande. Han har rymt och kommer aldrig tillbaka. 

Renströmskan beskrivs som en handlingskraftig kvinna: ”[…] detta robusta skimmer som 

omgivit Renströmsvärdinnans person alltsedan ungdomen. […] Och när hon ville kunde hon 

riva undan i arbetet som få. […] Hon är en kvinna av kött och blod och sunt kvinnligt trots.” 

(s. 186)  Hon är den av de tre kvinnorna som tar till sig av det moderna: ”Den ungdomliga 

värdinnan hade strumpor och stadsskor på fötterna därför att de hade vägmästaren boende i 

gården. Varje måltid passade hon upp honom. Hennes breda bak vaggade när hon rörde sig på 

de ovana klackarna.” (s. 50) Renströmsvärdinnan lagar mat vars tillredningssätt förundrar 

Emma. Hon bjuder på kokt, färsk fisk med vit sås och potatis. Detta är något nytt. Hon 

härbärgerar även vägmästaren ”som kom fram till gården under arbetstiden, och de två hade 

stunder då de träffades.” (s. 53) Renströmsvärdinnan har bott i byn och sett många saker som 

Emma inte känner till: ”Jag har sett främlingar och hört dem tala om saker, som du är okänd 

med. Du har aldrig haft ingenjörer och provresande under ditt tak men det har jag.  De har rest 

världen runt. […) en pälshandlare från Finland, en skrivkarl med sin skrivmaskin på cykel. 

[…]Deras sinne är olikt vårt.” (s. 188)  

I kapitlet Bröllopet har hon en central roll. När Emma besöker henne på väg till bonden Hjert, 

Renströmskans svåger, för att utkräva sitt arrende inför sin resa, iakttar hon en stor förändring 

i hennes utseende och sätt. Hon har plötsligt blivit gammal. Nu var blomstringen ödelagd.   

Det är sorgen över den döda flickan som har förändrat henne.  Eftersom bröderna förmodligen 

har mördat sin syster drabbas modern av starka skuldkänslor. Emma tänker för sig själv att 

Renströmsvärdinnan inte gjorde något för att förhindra deras gärning. Kapitlet fungerar som 

en laestadiansk liikutuksia där upphöjelsen av dottern till en himmelsk brud ger modern 

lindring i sin ångest. Hon använder sig av byns tradition och söker syndaförlåtelse genom 

religionen. När det gäller livet i övrigt vet hon att det ser annorlunda ut om det betraktas från 

ett utifrånkommande perspektiv. Hon har en kvinnlig medvetenhet som skiljer sig från den 

gamla traditionen och hon väljer medvetet sitt liv utifrån traditionens möte med moderniteten.  

 

Mira 

Hon kommer till byn som ung hustru till Henrik Vaara. Det är inte kärleken som för de två 

makarna samman utan nödvändigheten i att ha en funktionellt fungerande familj. Som kvinna 

har hon svårt att hitta ett meningsfullt liv. Hennes modersroll är svag. Sonen beskrivs tillhöra 

fadern och farmodern.  Hon vet att kvinnorna söderöver lever andra liv. Mannen för inga 



23 
 

meningsfulla samtal och svärmodern, som också bor på gården, är döv. Hon tycker att 

mannen är motbjudande med sina små krumma ben och hon avvisar ett sexuellt samliv. Mira 

kan ses som fångad i en trång värld där hon alieneras, förtingligas, utan en egen identitet i 

rollen som hustrun som utför de triviala sysslorna på gården. Hon lever ett oegentligt liv.
42

  

Vad som kommer upp till ytan är hennes förträngda driftliv. Naturkraften finns där och hon 

liknas vid en varghona. Vargsymboliken är central i texten om Mira. Den kan tolkas som ett 

uttryck för Miras sexuella begär och för hennes önskan till flykt från fångenskapen. Enligt 

myterna om vargen har vargen förknippats med det sataniska: djävulens gårdvar. Hatet mot 

vargen tolkas som ett behov av att namnge och besvärja det onda. Den är det förkroppsligade 

hotet mot byns, det ordnade samhällets bräckliga värld. Vargen kan ses som det lössläppta, 

glupska sexuella begäret. Den kan också stå för de impulser vi lärt oss att förtränga, men ändå 

inte kan vara säkra på att behärska.
43

 

I extasen under väckelsemötet når Mira utanför sig själv och hennes sång blir den impuls som 

leder till flykten. Hennes medvetenhet är från början dunkel. Det är de starka, odefinierade 

känslorna som får henne att ge sig iväg. När vardagen kommer ikapp henne, förstår hon att 

predikanten inte kan ge henne det liv hon eftersträvar. I kapitlet Bröllopet berättas det om 

Miras hemkomst till byn. Hon försvann en vårvinterdag och kom tillbaka en höstsommardag. 

Hon stod barhuvad framför spisen och blåste liv i elden när bonden Vaara kom in i köket.  

Hon vände sig inte om och de sa inte något. Han hade inte modet att köra iväg henne så allt 

fortsatte som tidigare, tomt och fåordigt. (s.178) I samma kapitel förflyttas handlingen framåt 

i tiden. Mira är en gammal kvinna. Hon sitter i Renströmskans pörte och är försjunken i 

tankar. ”Hon satt tungt och slött borta i soffan nästan som hon sov. Benen var åtskilda så att 

händerna sjönk som stenar i knät. Hon var klädd i huvudduk och ovanpå den en hög mössa. 

Fastän ansiktet var tämligen brett verkade huvudet långt och tåligt hängande som ett 

hästhuvud.” (s. 167) Den externa berättaren kommer in i handlingen: ”Om hon [Emma] sett 

på kvinnan skulle hon kanhända rörts av det sorgsna och fångna uttrycket i hennes 

vargansikte. Den stora karlmössan gjorde henne hjälplöst utspökad.” (s. 168 f) Plötsligt reser 

hon sig och går. ”Hon gick med irrande gång. Som om hon stigit från tuva till tuva på myren. 

Det var som om hon flytt ur en fälla.” (s.  174 f)  ”- En hora, det är vad hon är, sade 

Renströmsvärdinnan.” (s. 177)  

Miriam, den trotsiga, försöker bryta sig ut ur byns tradition, men är alltför fångad, av det 

samhälle hon lever i, för att lyckas. Hon är alienerad genom social isolering och brist på 

identitet. Hennes alienationsprocess leder till ett tillstånd där hon till slut är ”bortom sig 

själv”. Franska språket använder ordet ”aliené” för begreppet sinnessjuk.  
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4    Sammanfattning 

 Genom att undersöka hur begreppet tidrum används och hur berättarperspektivet ser ut har 

jag funnit att Emma Niskanpää är den bärande karaktären i romanen. Utifrån hennes 

kronologiska tid från mars till advent ryms hela romanens innehåll och ger därigenom texten 

dess struktur. Den berättade tiden kan ses som fyra bärande linjer i den komplexa helheten. I 

kronologiska händelseförlopp integreras narrativ tid, ögonblickets och den mytiska 

berättelsens tid. I det avskalade rummet tydliggörs tidens funktion. Den existentiella tillvaron 

träder fram. Samspelet mellan människorna, tingen och naturen, ljuset och skuggorna, växer 

fram i en meditativ rytm; tiden är förankrad i den existerande människans liv. 

Innehållet som på ytan skildrar människorna i byn Mäntyjärvi ses från olika perspektiv: 

Emmas, Renströmsvärdinnans, Miras och byns kollektiva medvetande.  

Emmas roll som moder till den utvalde sonen leder fram till en mytologisk berättelse med en 

underliggande djupstruktur i hennes egen kronologiska berättelse. Denna mytologiska story  

ligger till grund för romankompositionen i sju av tio bärande kapitel. 

Genom den implicite författarens medverkan i konstruktionen av yta och djup blir romanens 

budskap tydligt. Det är de hjälplösa och fattiga som ska lyftas fram och som ska få sitta vid 

det dukade bordet. Skuggan från samtidens Europa faller över innehållet. Med en marxistisk 

terminologi samverkar ett komplex av aktiva samband i det samhälle där ett verk skapas.
44

 

Nazismen och dess fascistiska ideologi, där de svaga och avvikande definierades som 

livsodugliga och ska utrotas, finns i romanens underliggande ställningstagande.  

Kvinnorna i byn lever i en kollektiv tradition där mötet med det moderna håller på att växa 

fram. Utifrån olika förutsättningar formas deras liv olika. Emma lever i traditionen och 

förverkligar sig i modersrollen, Renströmsvärdinnan tar till sig av både traditionen och det 

utifrån kommande moderna och skapar ett eget liv, medan Mira är den som går under, då hon 

inte hittar ut ur det kollektiva medvetandet utan fångas i dess dömande värderingar. 

 

5      Avslutning 

Titeln Hitom himlen kan tolkas som att vara i världen- ”in der Welt sein”. Det är den 

mänskliga existensen här och nu som är i fokus i romanen och därmed de existentiella 

frågorna om mening och ansvar.  Att existera är att i ständig rörelse förknippa det närvarande, 

det förflutna och det kommande med varandra. Tiden blir själva existensen och den 

framåtvända tiden blir varats horisont. Födelse och död är början och slutet. Vad som finns bortom 

himlen blir en fråga om hur den relativa tiden definieras och vilken subjektiv tolkning 

tidrumbegreppet gestaltas i. Romanen rymmer dessa existentiella frågor gestaltade framför 

allt genom kvinnornas liv i byn Mäntyjärvi med dess givna tradition.  
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