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1. Inledning

Tove Janssons  böcker  om mumintrollen  har  länge  fascinerat  en  mängd läsare,  unga såväl  som 

gamla. En viktig del i böckernas lockelse är den spännande polariseringen mellan lugn harmoni och 

skräckfyllda äventyr, då den underbara Mumindalen ständigt kontrasteras med faror som hotar. En 

viktig komponent i konstruerandet av det idylliska i böckerna, och även i framställningen av det 

kusliga och farliga som dyker upp i de flesta av verken, är naturen. Exempelvis kan sommardagens 

lugna tillvaro övergå till ett kaos då en tsunami översvämmar dalen.1 I denna uppsats vill jag studera 

dessa  två  varianter  av  natur,  den  idylliska  och  den  icke-idylliska,  samt  hur  dessa  påverkar 

karaktärerna. Jag menar att denna påverkan är av stor vikt om man till fullo vill förstå karaktärerna.

Naturen i muminböckerna har tidigare figurerat i olika forskares verk, men få av dessa gör 

en mer djupgående analys. Då detta gjorts har naturen framför allt blivit beskriven för sig, endast  

som  en  stämningssättare  eller  katastrofskapande  aktör,  och  samspelet  mellan  naturen  och 

karaktärerna har inte uppmärksammats i någon högre grad.2 Jag vill påstå att naturens inverkan 

sträcker sig längre, till  att även påverka karaktärerna på olika sätt.  Med tanke på den stora roll 

naturen spelar i muminböckerna anser jag att naturen givits för litet utrymme i tidigare analyser.

Jag kommer i  denna uppsats  undersöka och analysera romanerna  Trollvinter (1957) och 

Pappan  och  havet  (1965),  då  dessa  har  en  ytterst  utpräglad  naturproblematik  vilken  påverkar 

karaktärerna i böckerna. Utöver naturproblematiken finns även andra anledningar till varför jag valt 

att  fokusera  på  dessa  två  böcker.  Muminforskare  som Boel  Westin  anser  att  Trollvinter  är  en 

brytpunkt  i  Janssons  författarskap  och  sägs  ha  en  mer  djupgående  psykologisk  dimension  än 

tidigare böcker.3 Pappan och havet, vilken är den nästföljande boken i kronologisk ordning, har 

sagts vara den djupaste av alla muminböcker, och även detta påverkade valet av just dessa två.4

Innan analysen påbörjas presenteras några korta fakta kring muminböckerna i stort samt en 

sammanfattning av handlingen i  Trollvinter och  Pappan och havet. Nästföljande avsnitt beskriver 

den  teoretiska  inriktningen   ekokritik  och  presenterar  de  begrepp  som  genomgående  kommer 

användas  i  uppsatsen.  Under  rubriken  ”Tidigare  forskning”  sammanfattas  tidigare  genomförd 

forskning  både  på  muminböckerna  generellt  samt  den  forskning  som  genomförts  på 

muminböckerna  ur ett ekokritiskt perspektiv. Innan allt detta kommer först en precisering av mitt 

syfte samt vilka frågeställningar detta syfte har utkristalliserats i.

1 Jansson, 1954
2 Se exempelvis Westin 1988, 2007, Rehal-Johansson 2006
3 Westin 1988, s. 249 och Westin 2007, s. 380.
4 Sonja Hagemann, citerad i Westin, 1988, s. 15.
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet i denna uppsats är att studera naturen och dess påverkan på karaktärerna i Tove Janssons 

Trollvinter och  Pappan  och  havet.  Hur  naturen  gestaltas  i  olika  litterära  texter  är  ett  brett 

forskningsfält och under 1900-talest senare decennier har det växt fram en teoretisk inriktning för 

att studera just detta, vilken kallas ekokritik. Då naturen och dess påverkan är det centrala i min 

undersökning kommer  ekokritiken  fungera  som en teoretisk grund samt  bidra  med de  begrepp 

nödvändiga för analysen. Jag vill studera naturen utifrån dess två typer, den idylliska och den icke-

idylliska, vilka i uppsatsen kommer gå under beteckningarna pastoralen och den vilda naturen.. De 

frågeställningar som kommer att besvaras är: hur ställs den pastorala naturen respektive den vilda 

naturen emot varandra? Samt, vilken påverkan har naturen på karaktärerna?

1.2 Muminböckerna

Den första boken om mumintrollen utgavs 1945, då Tove Jansson debuterade med Småtrollen och 

den stora översvämningen. Sammanlagt finns idag åtta romaner om dessa små troll och ett flertal 

bilderböcker. Böckerna om mumintrollen har sedan debuten växt enormt i popularitet och återfinns 

idag i en mängd olika format såsom tv-serier, tidningar, teater och allsköns produkter.

Muminböckerna  har  klassificeras  som  barnböcker,  men  i  Agneta  Rehal-Johanssons 

avhandling Den lömska barnboksförfattaren  påpekas att ”tidigare forskning har betraktat böckerna 

som  förtäckta  allegorier,  skrivna  för  vuxna,  med  barnboksformen  som  'täckmantel'”.5 

Muminforskaren  W.  Glyn  Jones  är  av  liknande  uppfattning  och  anser  att  böckerna  som 

ursprungligen  var  tänkta  för  barn  senare  ”började  utvecklas  allt  mera  till  vuxenlitteratur  i 

förklädnad”.6 Dessa båda kommentarer angår främst den senare romanproduktionen, till vilken både 

Trollvinter och Pappan och havet tillhör.

Startskottet till den senare produktionen och den vuxna läsekretsen anses vara Trollvinter. I 

denna  bok  fokuseras  intrigen  kring  endast  en  individ,  Mumintrollet,  som  vaknar  upp  ur  sin 

vinterdvala medan resten av familjen fortsätter sova. Han har tidigare aldrig upplevt vintern och 

finner den både skrämmande och fascinerande. Mumintrollet känner sig mycket ensam och möter 

Too-ticki,  som guidar honom genom vintern.  Ett  otal  strapatser  följer,  men slutligen återvänder 

våren och familjen vaknar.

I Pappan och havet finns också ett större fokus på karaktärerna än i tidigare böcker, men här 

finns hela familjen representerad. I denna bok lämnar familjen Mumindalen för att bosätta sig på  en 

ö där  Muminpappan hoppas uppleva spänning och återigen få  agera familjens beskyddare.  Väl 

5 Rehal-Johansson 2006, s.13.
6 Jones 1984, s. 19.
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framme på den karga ön uppstår dock flera problem, bland annat är fyren där de ska bo låst, och 

familjen distanserar sig från varandra. Inte förrän en storm utbryter, och familjen måste samarbeta 

för att rädda en fiskare som är den enda utomstående personen på ön, sammanfogas familjen igen.

Båda dessa böcker kontrasterar den vackra dalen med en, för karaktärerna, ovanlig natur. I 

Trollvinter ändrar  dalen  skepnad  medan  den  istället  helt  byts  ut  i Pappan  och  havet.  Denna 

”ovanliga” natur för med sig flera oanade konsekvenser. Dessa konsekvenser kommer studeras med 

stöd i ekokritiken, och närmast följer en presentation av denna inriktning samt de begrepp som 

hädanefter kommer att användas.

1.3. Teori

Ekokritik är en teoretisk inriktning som växte fram ur 1970-talets miljörörelse, då medvetenheten 

om de tilltagande miljöproblemen i världen ökade.7 Sedan starten, med dess främsta inriktning på 

hållbar utveckling, har ekokritiken vidgats till att problematisera olika aspekter av människans och 

textens  förhållande  till  naturen.  Idag  behandlar  ekokritik  olika  sätt  att  se  på  den  fysiska 

omgivningen, i synnerhet naturen, och hur samspelet mellan människa, natur och kultur behandlas 

och  befästs  inom  olika  litterära  texter.  Viktigt  att  poängtera  är  att  detta  inte  är  någon  skarpt 

avgränsad teoretisk inriktning, utan både tvärvetenskaplig och gränsöverskridande.8

En av ekokritikens portalfigurer är Cheryll Glotfelty, och hon har försökt sammanfatta och 

definiera denna vida teori med följande flitigt citerade mening: ”Simply put, ecocriticism is the 

study  of  the  relationship  between  literature  and  the  physical  environment.”9 Glotfelty  har 

tillsammans  med  Harold  Fromm givit  ut  boken  The Ecocriticism Reader,  vilken  beskriver  och 

förklarar  den ekokritiska  forskningen samt innehåller  texter  från  olika ekokritiker.  Dessa texter 

återspeglar tillsammans en stor del av ekokritikens teoretiska bredd.

Kate Sopers What is Nature? behandlar naturens beskaffenhet och hur denna kan definieras 

utifrån  olika  koncept.  Soper  undersöker  olika  infallsvinklar  av  naturen  och  problematiserar 

begreppet natur med ett extra fokus på hur människan förstört naturen, vilket är en stark inriktning 

inom ekokritiken präglad av den ekologiska krisen. De avsnitt i Sopers bok som är mest relevanta 

för denna studie är det som behandlar naturen både som vän och fiende samt hur naturen, särskilt  

det odlade landskapet, traditionellt sätt ofta sammankopplas med kvinnan.10

Laurence  Buells  The  Environmental  Imagination redogör  för  naturens  plats  i  den 

västerländska tankevärlden och presenterar bland annat de olika aspekter ett verk kan ha för att 

7 Ekokritik: Naturen i litteraturen 2007,  s. xii.
8 Sandgren 2002, s. 6.
9 Glotfelty 1996, s. xviii..
10 Soper 1995,  s. 103.
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möjliggöra en ekokritisk läsning. Buell anser att ett verk som ska läsas ekokritiskt bör innehålla 

något av följande fem kriterier: naturen ska presenteras som något mer än bara en bakgrund där den 

egentliga intrigen, människornas, utspelas. Inte bara människornas intressen ska porträtteras utan 

även naturens, och naturen ska också vara närvarande i texten. Människan ska även framställas ha 

ett moraliskt ansvar för naturen, och naturen ska dessutom inte endast presenteras som en konstant, 

utan den ska vara föränderlig.11 Buell framhåller dock att inte alla dessa aspekter behöver införlivas 

för  att  en  text  ska  räknas  som möjlig  kandidat  till  ekokritisk  läsning,  men  Sven  Lars  Schulz 

poängterar ändock att  denna uppställning exkluderar många verk som kan läsas ekokritiskt och 

därför är alltför snäv.12 

Schulz är redaktör för den första svenska antologin inom det ekokritiska området, vilken går 

under namnet Ekokritik: Naturen i litteraturen. Denna antologi är ett resultat från en doktorand- och 

magisterkurs vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, som gavs hösten 2005 vid 

Uppsala universitet. Essäerna som fyller antologin visar stor variation och analyserar skönlitteratur, 

film och poesi med olika tillvägagångssätt och vinklar på ekokritik.

I  denna  uppsats  kommer  två  begrepp  ofta  figurera;  pastoralen och  den  vilda  naturen. 

Pastoralen  kännetecknas  som  den  harmoniska,  grönskande  naturen  som  låter  sig  odlas  av 

människorna. Den vilda naturen är, som namnet antyder, den otämjda naturen som stundtals ter sig 

hotfull. Denna har dock inte enbart negativa konnotationer, utan kan också ses representera det fria 

landskapet som ännu är opåverkat av människan. Ekokritikern Greg Garrard skriver att pastoralen 

sedan antiken format vårt sätt att se på naturen och används av flera ekokritiker som begrepp.13 Till 

skillnad från pastoralen har den vilda naturen som koncept och litterärt landskap blivit populärt först 

under 1700-talet.14 

Ekokritiken har sällan nämnts i samband med just muminböckerna, men många framstående 

forskare har ändå studerat mumintrollen och naturen ur andra perspektiv. Mer om detta kommer 

presenteras i följande avsnitt.

1.4. Tidigare forskning

Ett viktigt namn i forskningen om muminböckerna är Boel Westin. Westin har, som enda forskare, 

haft  fri  tillgång till  Janssons hela  arkiv och presenterar  bland annat  unikt  dagboksmaterial  och 

tidigare okända brev i sina studier.15  I hennes doktorsavhandlingen Familjen i dalen presenteras hur 

mumintrollen växt fram och utvecklats samt vilka tematiska linjer som kan anas i de sex första 

11 Buell 1995, s.7f.
12 Ekokritik: Naturen i litteraturen, 2007 s.xx.
13 Garrard 2004, s. 33f.
14 Ibid, s. 59.
15 Westin 2007, se omslag.
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muminböckerna. I avhandlingens avsnitt om Trollvinter presenteras främst det visuella, och Westin 

behandlar  hur  text  och  bild  samverkar  och  bildar  en  helhet.  Pappan  och  havet har  i  denna 

avhandling inte något enskilt avsnitt men används som belysande text till andra avsnitt. I biografin 

Tove Jansson. Ord, bild,  liv presenterar Westin en initierad skildring av Tove Janssons liv samt 

beskriver hur mumintrollen och andra varelser i böckerna vuxit fram och utvecklats mot en mer 

vuxenorienterad litteratur. Westin presenterar naturen i muminböckerna som en viktig komponent i 

berättelserna,  men utvecklar  inte  naturens  roll  till  samma dimensioner  som jag själv  anser  den 

förtjäna.

Detsamma  gäller  för  Agneta  Rehal-Johansson.  Hennes  avhandling  Den  lömska 

barnboksförfattaren behandlar muminverken ur ett psykoanalytiskt perspektiv och redogör även för 

de  revideringar  som  genomförts  i  somliga  av  titlarna.  Rehal-Johansson  anser  bland  annat  att 

”naturen  har  på  ett  helt  annat  sätt  än  i  tidigare  böcker  avgörande betydelse  för  tolkningen av 

händelseförloppet”  men  har  inte  genomfört  någon  utförligare  analys  av  just  denna  aspekt  av 

muminböckerna.16 

 W.  Glyn  Jones  visar  i  boken  Vägen  från  Mumindalen (1984)  hur  Tove  Janssons 

författarskap blivit alltmer mångbottnat och redogör för alla Janssons böcker från  Småtrollen och 

den stora översvämningen till Den ärliga bedragaren (1982). 

Muminböckerna har tidigare varit  föremål för ett  flertal  C- och D-uppsatser,  och Emilia 

Holmström och Jeanette  Öhlunds uppsats  för  yrkesexamina på grundnivå,  kallad  Barnlitteratur  

inom  utbildning  för  hållbar  utveckling:  En  ekokritisk  textanalys  av  Tove  Janssons  böcker  om 

Mumindalen (2009), fokuserar liksom min uppsats på muminböckerna ur ett ekokritiskt perspektiv. 

Denna uppsats syfte är att öka förståelsen för hur barnlitteratur kan användas inom utbildning för 

hållbar utveckling, och har ett särskilt fokus på de naturkatastrofer som flera av böckerna innehåller. 

Främst läggs fokus på översvämningar, torka och hetta. 

Ingen av ovan nämnda verk fokuserar på ekokritik i förhållande till hur naturen gestaltas ur 

ett icke-katastrofartat perspektiv och hur denna påverkar karaktärerna. Denna uppsats kommer visa 

att naturskildringarna i böckerna har fler betydelser än endast katastrofens. Den första delen av den 

kommande analysen kommer ägnas åt att förtydliga begreppen pastoralen och den vilda naturen för 

att sedan följas av det avsnitt som visar hur dessa naturtyper influerar och påverkar karaktärerna.

2. Analys

I följande avsnitt presenteras först de två typer av natur som ofta figurerar i muminböckerna, den 

pastorala och den vilda naturen. Att naturen har två roller, som Kate Soper säger: ”as both the best 

16 Rehal-Johansson 2006, s. 168.
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friends and worst of foes” är ett symboliskt grepp som vittnar om naturens komplexitet.17 Naturen är 

inte endast idyllisk och livgivande utan kan även agera som hotfull fiende. Även om den följande 

uppdelningen är så att den pastorala naturen och den vilda naturen presenteras för sig, kommer de 

dock inte stå helt isolerade från varandra. Dessa båda naturtyper fungerar som ett motsatspar och 

vissa förtydligande exempel kommer att ges där de båda kontrasterar varandra. Då både Trollvinter 

och  Pappan och havet har element från båda typer av natur kommer böckerna behandlas under 

samma rubrik. Närmast följer en presentation av den lugna harmoniska naturen, som är starkast 

representerad i Mumindalen, kallad pastoralen. 

2.1 Pastoralen

Enligt Toliver brukar den pastorala naturen föreställas som en paradisisk plats.18 Ett paradis kan 

beskrivas  som  en  lugn  och  fridfull  plats  som  ofta  är  under  hot  och  kontrasterar  negativa 

företeelser.19 Denna beskrivning  stämmer  väl  överens  med den bild  av  Mumindalen  som finns 

representerad i de flesta muminböcker, där den idylliska naturen drabbas av kometer, stormar och 

översvämningar.20 I  boken  Arkadien beskriver  Bengt  Lewan  några  av  pastoralens  stående 

ingredienser: ”strömmande vatten, lummiga lundar, sjungande fåglar.21 Allt detta finns representerat 

i  den  blommande  Mumindalen,  som  enligt  Rehal-Johansson  kan  ses  som  ett  klassiskt 

ideallandskap.22 Naturen  i  Mumindalen  är,  som  nämnts,  oftast  fridfullt  vacker  med  en  odlad 

trädgård, ”full med lyckliga småkryp och stora gröna träd”23. Denna natur återspeglar den rådande 

harmonin hos mumintrollen, som endast undantagsvis byts ut mot frustration, känslor av ensamhet 

och längtan bort.

I  Trollvinter återfinns de mest fridfulla känslorna, och således även den fridfulla naturen, 

endast i slutskedet av boken. Våren har då återvänt och den frusna naturen ger vika åt spirande liv, 

vilket kanske blir tydligast åskådliggjort vid Mumintrollets möte med en ekorre som är kusligt lik 

den  ekorre  som dog  tidigare  under  vintern.24 Detta  kan  tolkas  som att  med  vårens  återkomst 

kommer även livet  tillbaka,  inte  bara för  växter  utan även för  varelser.  Våren som symbol för 

återuppståndelse kopplas även samman med att resten av familjen nu vaknar och kommer tillbaka 

till  livet, de som hittills legat i ide och varit frånvarande. Med vårens återkomst märks att även 

Mumintrollet är ett, på många sätt, nytt troll, men detta återkommer jag till senare i analysen.

17 Soper 1995,  s.71
18 Toliver, 1971, s. 1.
19 Ibid, s. 2ff
20 Jansson 1968, 1962, 1954
21 Lewan 2001, s. 73.
22 Rehal-Johansson 2006, s. 36ff.
23 Jansson 1968, s. 5.
24 Westin, 1988, s. 161.
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Det är inte alltid romanerna utspelar sig i Mumindalen, även om nästan alla böcker inleds 

och avslutas  i  den trygga miljö  som är  familjens  hus  i  dalens  centrum. En av de romaner  där 

handlingen förflyttas till en annan plats, och dessutom inte heller avslutas i Mumindalen, är Pappan 

och  havet.  Här  har  dalens  trygga  och  idylliska  miljö  bytts  ut  mot  öns  karga  natur  dit  hela 

muminfamiljen  flyttat,  och endast  i  början  av  boken återfinns  de harmoniska  känslorna.  Dessa 

känslor  verkar  således  vara  specifikt  kopplade  till  dalen,  eller  möjligen  till  dalens  naturtyp, 

pastoralen. Inledningsvis, då familjen fortfarande befinner sig i Mumindalen, är alla utom pappan 

nöjda; mamman ”lekte för sig själv eller också gick hon bara omkring och kände sig levande” och 

Mumintrollet var ”fullständigt lycklig.”25 Dalen är en trygg plats för lek och vila för hela familjen, 

men Muminpappan trivs inte. Han känner att familjen inte längre behöver honom och han börjar 

tvivla  på sin roll  som familjens  stöttepelare  och orubblige  ledare.  Då pappan börjar  känna sig 

åsidosatt och överflödig anser han att det är tryggheten i Mumindalen som är delvis skyldig till allt 

detta; den bidrar till att familjen inte längre behöver beskydd av honom. Dessa tankar och känslor  

medför att han önskar ett miljöombyte, han vill inte ha pastoralens ofarliga, odlade landskap, han 

vill uppleva faror och stormar, den vilda naturen. Den inkännande Muminmamman ser sin makes 

behov och beslutar sig för att familjen ska flytta för pappans skull.

Rehal-Johansson lyfter fram att det på ön framträder en ”avidealiserad” familj, och detta 

menar jag kan kopplas samman med att även naturen är avidealiserad.26 Ön har stenig mark, höga 

klippbranter  med  farliga  stup  och  alla  träd  är  förkrympta.  Det  enda  tillfället  då  man  kan 

argumentera att  en viss pastoral infinner sig på ön är i mammans väggmålning, vilken avbildar 

Mumindalens trädgård. Målningen blir ett substitut till den trädgård hon inte kan odla på riktigt. 

Den längtan hon känner efter dalen blir mer och mer påtaglig, även om hon nogsamt aktar sig för att 

yppa något till pappan som kan såra hans känslor. Att resan till ön är ett misslyckat projekt får inte 

antydas av någon, då ingen vill rikta fokus på och förstöra pappans idé om det spännande livet ute 

på en ö. Efter att ha målat en färgsprakande sommarnatur på den vitkalkade fyren börjar mamman 

också måla av sig själv på olika ställen på väggen. Lilla My undrar varför mamman gör så: ”Det där 

är rena medelpunktsvansinnet, tyckte Lilla My. Kunde du inte måla oss också och inte bara dig 

själv?” varpå mamman svarar; ”Ni finns ju på ön” (s. 164). Detta kan tolkas som att mamman inte 

ser sig själv som närvarande på ön,  hon är mentalt  frånvarande då hon i  tankarna är i  sin dal. 

Slutligen blir mamman även fysiskt frånvarande, då hon går in i sin väggmålning en längre tid:

kvällsljuset [kröp] uppför väggen och tände blommorna i hennes trädgård. De blev levande och började 
lysa. Trädgården öppnade sig, den krattade gången med sitt underliga perspektiv blev alldeles riktig och  
gick rakt fram till verandan. Mamman lade tassarna mot trädstammen, den var varm av sol, hon kände 

25 Jansson 1965, s. 13 och s. 15. Sidhänvisningar till denna utgåva kommer i det följande att ges inom parentes i 
brödtexten.

26 Rehal-Johansson 2006, s. 143.

9



att syrenerna hade slagit ut. […] Jag vill äntligen hem från den här förskräckliga tomma ön och det  
elaka havet... Hon slog armarna om sitt äppelträd och blundade. Barken var skrovlig och varm. Ljudet 
av havet försvann. Mamman hade gått in i sin trädgård. (s. 149)

Man kan här se hur mamman använder sin väggmålning som ett pastoralt substitut för den verkliga 

dalen,  då  det  idylliska  nu  inte  längre  finns  i  miljön.  I  målningen  finns  flertalet  pastorala 

kännetecken,  solsken,  blommor,  en  odlad  trädgård  och  fruktträd.  Ordningen  och  harmonin  i 

målningen gör att  mamman kan slappna av och för en gångs skull släppa fram de känslor hon 

känner för ön; hon tycker att den är ”förskräcklig”.

En  parallelliserande  handling  till  mammans  målande  kan  noteras  i  Trollvinter,  då  även 

Mumintrollet drömmer sig tillbaka till sommarens dal med pastorala substitut. Mumintrollet har i 

början av vintern hittat  några glansbilder  som med deras  motiv av blommor och solnedgångar 

tröstar honom. Han sitter  ensam och klistrar hela salongen full  av naturbilder.  När våren sedan 

kommer öppnar Mumintrollet dörren och släpper in en vind som gör att en av glansbilderna lossnar 

och far iväg, vilket nu inte stör honom, delvis för att den riktiga sommaren nu är på väg och delvis 

för att han  mognat till att bli mer oberoende och därför inte är lika rädd för ensamheten som vintern 

inneburit.

Som framkommit består pastoralen som framträder i dessa muminböcker främst av vackert 

sommarväder, grönskande natur, doftande blommor och fruktträd. I pastoralens landskap känner sig 

Mumintrollet och hans mamma tillfreds med tillvaron, de leker och känner sig levande. Hur naturen 

ytterligare påverkar karaktärerna kommer utvecklas utförligare senare i analysen. Innan detta ska 

dock  den  andra  typen  av  landskap,  den  vilda  naturen,  analyseras.  Denna  natur  är  pappans 

drömlandskap, då han övertalat sig själv att en hjälte som han inte har någon plats i det ofarliga, 

tämjda landskapet.

2.2 Den vilda naturen

Mumindalen är en frodig och grönskande dal där den harmoniska muminfamiljen lever ett, i stort 

sett, oproblematiskt liv. Till denna idylliska dal kommer det dock faror, vilka ofta har anknytningar 

till naturen. Det kan handla om översvämningar och kometer, men också i outtalade, mer passiva 

hot  såsom  vinterkyla  och  mörker.  Dessa  två  motsatta  typer  av  natur  kan  man  i  flera  av 

muminböckerna se spela emot varandra, där Mumindalen i sitt ursprungliga tillstånd representerar 

en pastoral med en natur i harmoni medan det i bakgrunden finns en skrämmande vild natur som 

hotar  ta  över  och  ersätta  tryggheten.  Den  vilda  naturen  är  enligt Schultz  en  av  de  starkaste 

ekokritiska troperna.27 Det finns två olika synsätt  på den vilda naturen,  det  romantiska och det 

27 Ekokritik: Naturen i litteraturen 2007, s.  xviii.
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klassiska. Den romantiska synen på den vilda naturen avser naturen som opåverkad tillflyktsort där 

man kan ”hämta kraft  och återhämta sig från stadens moraliska och fysiska smutsighet”.28 Den 

klassiska synen är istället baserad på att naturen ses som något hotfullt och skräckinjagande, och det 

är denna syn som är mest framträdande i Trollvinter och Pappan och havet, vilket gör att denna typ 

av vilda natur även kan kallas icke-idyllisk.

I Trollvinter har naturen mestadels en hotfull karaktär med en icke-idyllisk atmosfär full av 

skrämmande inslag. Vintern som tagit över Mumindalen har förvandlat den vanligtvis trygga miljön 

till  ”en  ny  farlig  värld”.29 I  denna  farliga  värld  råder  månen  och  mörkret,  den  blommande 

jasminbusken har blivit ”ett trassel av döda grenar” och floden som vanligtvis var ”genomskinlig 

och glad” är nu istället ”svart och likgiltig” (s. 14). Att naturen beskrivs med känsloadjektiv vilka 

vanligtvis endast kopplas till människors känsloregister antyder att naturen är något utöver en kuliss 

där den egentliga handlingen sedan utspelar sig. Floden är under sommarhalvåret ”glad”  men under 

vinterhalvåret ”likgiltig” och bland det första Mumintrollet noterar då han träder ut i vinterdalen är 

även att luften luktar ”allvarligt” (s. 13). Naturen är besjälad och besitter mänskliga känslor.

Då Mumintrollet  vaknat ur sin vinterdvala och undersöker  sitt  tidigare så välkända hem 

känner han inte igen sig, vintern har inte bara omskapat själva landskapet och dalen utan också 

hemmet.  Han  ser  att  ”[k]lockorna  hade  stannat  för  länge  sen  och  det  låg  ett  fint  dammlager 

överallt[...]. Salongen var mer overklig än någonsin, som om den legat långt nere under jorden.” (s. 

9) Stämningen i hemmet är kuslig, ingenting är sig likt då snön omringat huset och frånskilt det från 

dalens vanliga grönska.

I Pappan och havet har dalens pastorala miljö också bytts ut, men denna gång till förmån för 

en karg och ogästvänlig ö som ligger långt ute i havsbandet. Under familjens första dag på ön liknas 

denne  vid  ”en  stor  grå  katt  som sträckte  på  sig  med  utspärrade  klor”  (s.  35).  Små,  darrande, 

vinddrivna  aspar  ”prasslade  oavbrutet”  och ”[f]ramför  dem sköt  urberget  rygg med djärva  och 

klättrande branter, de staplade upp sig i stup efter stup, gråa och genomkorsade av rämnor.” (s. 37) 

Naturen på ön är alltså inte endast besjälad, utan den är även levandegjord och kan skjuta rygg, som 

en katt som hyser agg. Mot slutet av boken upptäcker pappan till och med att ön har ett hjärta:  

”Pappan lade sig i ljungen och pressade örat mot jorden. Då hörde han öns hjärta slå. Långt inom 

bränningarna, djupt inne i jorden dunkade ett hjärta, dovt och mjukt och regelbundet. Ön är levande, 

tänkte pappan. Min ö är lika levande som träden och havet. Allt är levande.” Denna ö verkar inte 

tillfreds med att ha levande varelser vandrande på sig, och Rehal-Johansson poängterar att: ”Ön är 

inte bara ogästvänlig, den är till och med fientlig mot familjens företag.”30 Dock kan en förändring 

hos ön efter en tid märkas, från att ha ”[stigit upp] som en väldig skugga ur natten” som gör att 

28 Ibid, s. 63
29 Jansson 1957, s. 13. Sidhänvisningar till denna utgåva kommer i det följande att ges inom parentes i brödtexten.
30 Rehal-Johansson 2006, s. 169.
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familjen ”kände att de var betraktade och kröp ihop på tofterna utan att våga röra på sig” (s. 32) blir  

ön efter en tid snarare ”bortvänd och likgiltig” (s. 37). Denna likgiltighet smittar av sig på familjen, 

som upplever långa, gråa, enformiga dagar utan något slags avbrott. Familjemedlemmarna försöker 

bota  sin  tristess  genom att  hitta  på  egna,  privata  projekt  att  sysselsätta  sig  med och de  driver 

långsamt längre och längre ifrån varandra.

Sammanfattningsvis kan sägas att den vilda naturen i både Pappan och havet och Trollvinter 

karaktäriseras av likgiltighet och avsaknaden av annat liv. Den ekande tomheten i än den vintriga 

dalen,  än  på  den  avlägsna  ön,  gör  karaktärerna  ensamma  och  isolerade.  En  skillnad  man  kan 

återfinna i de båda böckernas beskrivningar av icke-pastoral natur är att naturen i Trollvinter har en 

mer skrämmande karaktär medan den i  Pappan och havet är kargare och för med sig grå tristess. 

Hur naturen påverkar karaktärerna kommer i nästföljande avsnitt att beskrivas och analyseras mer 

utförligt. 

2.3 Naturens påverkan på karaktärerna

De båda  naturtyper  som hittills  studerats  har  stor  påverkan  på  mumintrollen.  Denna  påverkan 

gestaltar  sig på ett  flertal  olika sätt;  den bidrar  till  mumintrollens  utveckling och möjlighet  till 

självförverkligande samt påverkar deras sinnesstämning. Naturen kan även fungera som en tröst och 

källa till identifikation vilket medför att karaktärerna får ökad självförståelse och uthållighet i svåra 

situationer.

För  att  enklare  disponera  detta  avsnitt  kommer  Trollvinter och  Pappan  och  havet att 

presenteras var för sig. Det utrymme de båda böckerna ges i uppsatsen är aningen osymmetriskt,  

vilket  har  sin  förklaring  i  att  färre  karaktärer  studeras  i  Trollvinter. I  denna bok är  det  endast 

naturens påverkan på Mumintrollet som kan undersökas eftersom han är den enda som är vaken och 

därför kan uppleva naturens förändring med allt vad den innebär. I  Pappan och havet har fokus 

överflyttats till föräldrarna och därför faller det sig naturligt att det är dessa karaktärer som får störst 

utrymme  i  delavsnittet  om  denna  bok.  Böckerna  är  uppdelade  efter  kronologisk  ordning,  och 

närmast följer analysen av Trollvinter.

2.3.1 Trollvinter

I Trollvinter har vintern helt förändrat dalen. Solljuset är borta och alla blommor vissnat, på marken 

finns  bara  drivor  av  snö.  Under  denna  tid  på  året  sover  alla  mumintroll  men  då  månen  lyser 

Mumintrollet  i  ansiktet  fungerar  det  som en uppmaning  till  att  han  ska  vakna:  ”Månstrimman 

vandrade över gungstolen till salongsbordet, kröp över sänggavelns mässingsknoppar och lyste rakt 
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in i Mumintrollets ansikte. Och sen hände något som aldrig hänt sen det första mumintrollet gick i  

ide.  Han vaknade och kunde inte somna om.” (s.  8) Månen kan sammankopplas med naturens 

årstidsväxlingar, och vintern är månens tid. I denna bok går inte solen upp förrän årstiderna växlar 

och våren närmar sig. Att månljuset är det som väcker Mumintrollet antyder att det är vinternaturen 

som vill att han ska vakna, och detta poängteras ytterligare då Mumintrollet sedan ligger och tittar 

på  månljuset  efter  att  han  precis  vaknat  upp.  De övriga  i  muminfamiljen  vaknar  inte  trots  att 

Mumintrollet ruskar dem, skriker högljutt och låter väckarklockorna ringa, medan månen lyckas 

väcka honom med enbart sitt lysande sken. Det finns således en anledning till varför han ska vara 

vaken, och detta är naturens göromål och avsikt.

Efter uppvaknandet startar Mumintrollets förändring nästan genast, och inledningsvis tar den 

endast an en fysisk form, då Mumintrollets sammetskinn utan hans vetskap ”beslöt sig […] för att 

växa” (s. 13). Då Mumintrollet vågar sig ut genom huset och ser dalen i vitt tror han att allt har dött.  

Han börjar vandra men väljer efter ett tag att, istället för att utforska detta nya landskap, vandra 

tillbaka till  huset  och tryggheten.  Han hittar  sin väg tillbaka genom att  följa sina nedtrampade 

fotspår, han vill inte släppa taget om hemmet men har likväl gjort en ny stig i den djupa snön, och 

därför börjat sin vandring mot att upptäcka både den ”nya” dalen och nya sidor hos sig själv. 

När  Mumintrollet  börjat  våga  sig  ut  på  längre  vandringar  beger  han  sig  varje  dag  till  

stranden för att vänta på solen: ”morgon efter morgon ljusnade [det] i en slags grå skymning och 

gled småningom över i den långa vinternatten – men solen visade sig aldrig” (s. 30). Enligt Lena 

Kåreland kan solen i muminböckerna symboliskt kopplas samman med Muminmamman.31 Det är 

alltså längtan efter och beroendet av mamman som gör att Mumintrollet går till stranden. I slutet på 

boken, efter vintern, är detta beroende inte lika starkt. Den nya självständigheten blir uppenbar vid 

vårens ankomst, och ett exempel på detta är då Mumintrollet återvänder till stranden, men istället 

för  att  enbart  glädjas  över  solens  återkomst  tänker  han på ”när  isen flöt  ihop med horisontens 

mörker”  och  känner  sig  glad  över  att  vara  ensam  (s.  131).  Ensamheten  är  inte  längre  lika 

skrämmande och han har lärt sig tycka om att ibland vara för sig själv.

Muminböckerna beskrivs ofta ha besjälad natur och enligt Rehal-Johansson är detta en av 

Janssons viktigaste konstnärliga metoder, vilken i  Trollvinter bidrar till att skapa skräckeffekter.32 I 

Trollvinter finns en episod då frågan om natur eller levande väsen blir extra tydlig. Tidigt i boken 

står en främmande häst av snö utanför hemmets veranda där ”[s]vansen var kvasten från vedboden 

och ögonen små speglar” (s. 32). Trots att hästen inte är en levande häst så ”betraktade” hästen 

Mumintrollet vilket han självfallet upplever som skrämmande (s. 32). Några sidor senare har den 

otäcka besjälningen av naturen övergått till att helt förvandla snöhästen till ett levande väsen som 

31 Tove Jansson rediscovered 2007, s. 87.
32  Rehal-Johansson 2006, s. 168.
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lyfter upp en död ekorre på sin rygg. När sedan ”hästen kände hård is under hovarna kastade den 

med huvudet och ögonen började lysa” (s. 49). Denna häst gör ingenting mot någon, men genom att 

Mumintrollet får se hur detta naturfenomen kan vara både icke-levande och levande, lär han sig att 

saker  inte  alltid  är  vad  de  ser  ut  att  vara.  Denna  tingens  dubbelhet  gestaltas  genomgående  i 

Trollvinter och frågan om dalen är densamma under vintern som under sommaren är kanske den 

största frågan.

Naturens skrämmande sida kan även ta form på andra sätt än att till synes döda ting får liv, 

också obestämbara naturelement kan levandegöras. Den stora kylan som vintern besitter kan visa 

sig vara livsfarlig om man inte håller sig inomhus då det är som kallast. Denna outhärdliga kyla har 

i  Trollvinter fått levande form och kallas av Too-ticki för Isfrun. Isfrun är vacker, liksom snön då 

den gnistrar och glimmar, men förrädisk. Too-ticki förklarar att ”om du ser henne rakt i ansiktet 

fryser du till is. Du blir precis som knäckebröd så att vem som helst kan bryta dig i bitar.” (s. 39) 

Isfrun dödar  alla  dem som tittar  på henne,  vilket  skedde med den stackars  ekorren som sedan 

snöhästen galopperar iväg med. Westin anser att Isfrun är en personifiering av vintern, eftersom hon 

liksom vintern dödar växtlighet och annat levande.33 I  tidigare avsnitt  har studerats hur naturen 

besjälats samt beskrivits med känsloadjektiv, såsom naturen vore en levande, handlande instans, 

men i och med Isfrun har distinktionen mellan natur och levande varelse ytterligare suddats ut. 

Naturen besitter nu inte endast mänskliga karaktärsdrag utan får t.o.m. mänsklig skepnad! Naturen 

får rollen som bokens antagonist, vilket kan kopplas samman med den klassiska versionen av den 

vilda naturen där denna står för något skrämmande och farligt. Hela dalen har en aura av vild natur 

men  kulmen  av  skräck  består  av  Isfruns  framfart  i  dalen.  Denna  del  av  naturen,  som  något 

hänsynslöst som ostoppbart röjer undan dem i sin väg, levandegör vinterns förehavanden oerhört.

Vinternaturen  är  dock  inte  enbart  en  antagonist,  utan  även  något  som kan  ha  positiva 

konnotationer.  Havet  som ibland beskrivs  som ett  stort  mörker  kan även användas  för  att  åka 

skridskor på. Den kalla vintern sammanför även många frusna varelser och det är på grund av detta 

som Mumintrollet får ökade insikter om hur han ska handskas med olika situationer som tidigare 

vanligtvis varit mammans område. Exempelvis får han  nu bearbeta det dåliga samvetet ett beslut, 

om att  skicka iväg den jobbiga hemulen,  skapar  och han får  även tillfälle  att  fundera över  de 

fördomar han hittills hyst gentemot Mårran.  Först  när han själv upplevt den frusna ensamheten 

under den första delen av vintern kan han relatera till hennes iskyla och påföljande isolering. Han 

börjar således ifrågasätta de tidigare värderingar han fått ärva av sina föräldrar, och i nästföljande 

bok använder Mumintrollet sin nyförvärvade insikt till att bryta Mårrans isolering och värma upp 

henne.34 Naturens förändring har alltså ett direkt inflytande på Mumintrollet, då de nya varelser som 

33 Westin 1988, s. 161.
34 Jansson 1970
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befolkar  dalen  under  vintern,  samt  naturens  successiva  förändring,  lär  ut  nya  tankesätt  och 

erfarenheter till trollet. Han lär sig uppskatta olika sidor av naturen, verkligheten och sig själv.

I  Ekokritik:  Naturen i  litteraturen skriver Schultz:  ”[ekokritiken] utgår ofta från platsens 

betydelse för människan, platsen inte bara som fysiskt landskap utan som också formar individen 

psykologiskt.”35 I  sommardalen  ställs  inte  Mumintrollet  mot  några  utmaningar,  hans  liv  fortgår 

oproblematiskt  och  även  relativt  oförändrat,  då  de  skrämmande  inslagen  som ibland  uppträder 

snarare är episodiska och inte utvecklande. Mumintrollet förblir samma person efter de spännande, 

hotfulla inslagen som han var innan. Då dalen under vintern inte längre visar sig vara densamma 

måste Mumintrollet också förändra sig och utvecklas; det fysiska landskapets förändring påverkar 

och omformar honom som individ.

Liksom vintern förändras till vår förändras Mumintrollet inombords, då ljuset som våren för 

med  sig  kan  sammankopplas  med  trollets  egen  upplysning.  Naturens  förvandling  speglar  den 

förvandling som Mumintrollet genomgår eftersom han från och med sitt uppvaknande i det mörka 

huset  behöver  tillgodogöra  sig  nya  erfarenheter  och  begagna  sig  av  dessa  på  egen  hand  utan 

mamman och pappans överinseende. Den mognad som Mumintrollet i slutändan på boken uppnår 

genom denna naturens verkan har även tolkats bidra till en ökad självförståelse, då Mumintrollets 

färd genom vintern enligt Westin kan ses som ”ett utforskande av de 'mörkare' sidorna hos honom 

själv,  ett  sökande  efter  identitet”36.  Om  Westin  med  ”mörkare  sidor”  menar  de  dolda, 

undermedvetna sidor som alla besitter är jag av en liknande uppfattning. Dessa sidor finns inte tid 

och möjlighet att undersöka med föräldrarna under sommaren. Vinterns funktion är att Mumintrollet 

ska lösgöra sig från sina föräldrarna vilket samtidigt kommer  resultera i en tydligare avgränsning 

av den egna identiteten.

Mot slutet av boken inser Mumintrollet  med stolthet att han har klarat sig själv, att ”[han] är 

det första Mumintrollet som har levat ett helt år” (s. 110) och i slutändan är det han som får lära sin 

mamma något, hur snö kommer till och hur man kan skida och kana, vilket annars aldrig är fallet.  

Att Mumintrollets utveckling inte kunnat ske utan naturen, då endast denna kunnat väcka honom 

och på så vis sära honom från föräldrarna, formuleras tidigt i boken av Too-ticki som säger: ”Ser du, 

det är så mycket som inte får rum om sommarn och hösten och våren[...] Och sen när det är lugnt 

och vitt och nätterna blir långa och alla har gått i ide – då kommer de fram” (s. 40). Utvecklingen  

som skett har inte ”fått plats” då föräldrarna varit vakna, men under vinter har dessa nya sidor fått 

tillfälle att komma fram.

Slutgiltigt sammanfattas den påverkan naturen haft på Mumintrollets inställning till  livet, 

passande nog, genom ett naturens första vårtecken, ”den första modiga nästippen av en krokus.” (s. 

35 Ekokritik: Naturen i litteraturen 2007, s. xii.
36 Westin 1988, s. 250.
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130). Den nyvakna Snorkfröken vill skydda krokusen från nattens kyla genom att sätta ett glas över 

den men Mumintrollet tycker istället att blomman ska ”reda sig bäst den kan. [Han] tror den klarar 

sig bättre om den får ha det lite krångligt.” (s. 131) Denna passage sammanfattar den utveckling 

Mumintrollet genomgått under vintern. Han har insett att naturens krafter inte enbart måste stå för 

något  obehagligt  och  svårt  utan  kan  också  föra  med  sig  nya  insikter.  Han  har  förändrats  och 

utvecklats under vintern genom att klara av upprepade utmaningar på egen hand.

I  nästföljande  bok  finns  en  karaktär  som  tröttnat  på  den  idylliska  pastoralen  som 

Mumintrollet  längtat  till,  nämligen  Muminpappan.  Han  anser  att  hans  tuffa  person  behöver 

utmaningar för att trivas och må bra. Närmast kommer denna attityd studeras och förklaras då de 

psykologiska processer som pappan och de övriga i muminfamiljen genomgår blir än djupare. Även 

i denna bok framträder naturens viktiga roll för självförståelse och utveckling hos karaktärerna, men 

också en genusaspekt kopplat till naturen framträder.

2.3.2 Pappan och havet

I Pappan och havet har dalens pastoral medfört att Muminpappan känner sig otillräcklig, han kan 

inte vara familjens överhuvud och beskyddare då det är för tryggt och ofarligt. Denna trygghet ökar 

också  de  övrigas  självständighet.  I  denna  natur  upplever  han  att  han  aldrig  kan  förevisa  sin 

maskulinet och vid ett tillfälle försöker den mer och mer desperata pappan till och med att anlägga 

en eld för att ha något att släcka (s. 11), men tilltaget  misslyckas då elden inte vill antända. Hans 

manliga ego har krympt till den grad att han roar sig med att se på sin familj genom en glaskula i  

trädgården,  beskriven  som  blåare  än  havet  (s.  13).  Genom  glaskulan  förvrängs 

familjemedlemmarnas gestalter så att ”inne i sin spegelbild blev de allesammans otroligt små och 

glaskulan gjorde deras rörelser vilsna och planlösa.  Det tyckte Muminpappan om, det var hans 

kvällslek. Det gav honom en känsla av de behövde beskyddas, att de sjönk i ett djupt hav som bara 

han kände till.” (s. 13f) Att glaskulan liknas vid havet ger en föraning om vad som kommer ske,  

familjen kommer att förändras genom havets inflytande. Sambandet mellan havet och glaskulan 

förstärks  ytterligare då  havet,  när  familjen reser,  beskrivs  ha ”en djup blå  färg,  lika blå  som i  

glaskulan” (s. 23). Flytten från dalen till ön, som är helt omgiven av havet, kommer påverka och 

förändra familjen, precis som de blir annorlunda i glaskulan. Pappan ser gärna sig själv som den 

som ska rädda familjen från att sjunka i glaskulans hav, vilket är vad han brukar fantisera om då han 

drömmer sig bort i sin kvällslek, men precis som i försöket med att anlägga elden så drivs pappan 

inte av familjens säkerhet utan snarare av sin önskan att agera räddaren i nöden. Den pastorala 

naturen i dalen har dock hittills varit ett hinder för pappans hjältefantasier och självförverkligande.

Till skillnad mot pappan så trivs mamman i Mumindalen. Var gång hon går runt i dalen 
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verkar det som ”hon gick på en alldeles ny väg och tyckte det var spännande” (s. 13). Jones påstår  

att Muminmamman är ”nära förbunden med dalen”, vilket även jag håller med om, då mamman 

liksom dalen fungerar som den trygga och harmoniska punkten i tillvaron.37 Schultz skriver att ”de 

strukturella sambanden mellan naturförändringen och kvinnoförtrycket har […] diskuterats länge 

inom ekofeminismen”, naturen och kvinnan kopplas samman då tuktan av naturen kan ses parallellt 

med tuktan av kvinnan.38 Mumindalen är ett typiskt ”kvinnligt” landskap som redan är besegrat, 

övervunnet och odlat. Pappan känner därför ingen utmaning i dalen, han vill själv vara den som 

övervinner, han vill möta den vilda naturen som han kan besegra. Pappan ogillar, som nämnts, att 

mamman framstår som alltför självständig, vilket utmanar hans maskulinitet. Denna självständighet 

kan tolkas medföra att pappan känner att han måste övervinna en ny natur, för att samtidigt återigen 

erövra mamman. Genom att besegra den vilda naturen kommer han återigen bli ledaren i familjen, 

den som beskyddar och samtidigt härskar över de övriga svaga.

Innan flytten realiseras blir det uppenbart för läsaren att mamman helst vill stanna i dalen. 

Dock uppoffrar hon sig som vanligt för sin man, och beslutar sig för att familjen ändå måste flytta  

då pappan känner sig överflödig.39 Mamman ger med sig för att hennes man ska få känna sig som 

just en man, och i mumintrollens fall verkar detta påverkas av vilken typ av natur de befinner sig i. 

Redan under resan från dalen och mot ön börjar pappans sinnesstämning förändras, han känner 

stolthet då han konstaterar att ”[h]ans familj var lika liten och hjälplös som i glaskulan och han 

förde den i trygghet över det väldiga havet” (s. 27) och pappan känner sig ”mycket vaken, mera 

vaken än han någonsin förr hade varit.” (s. 29) Pappan föreställer sig hur han ska bestiga ön och 

tämja den vilda naturen vilket gör att han känner sig entusiastiskt fokuserad. Väl framme vid ön 

fortgår hans förvandling nästintill fysiskt, Mumintrollet tänker förvånat att ”[h]ela pappan verkade 

större än vanligt” (s. 34). Här blir tydligt att pappans manliga ego växer av att ha begett sig från 

dalen, hans tankar på den vilda naturen gör att hans storlek tar över mer och mer. 

Att pappans tillväxt skrymmer mamman märks då hon under resan mot ön känt sig orolig, 

med sitt huvud ”fullt av små funderingar som inte fick plats” (s. 30), och vid ankomsten känner hon 

sig liten och tänker för sig själv att ”[h]är är allting för stort” (s. 37). Färden från den pastorala dalen 

påverkar således dem båda, men på helt motsatta sätt. Passagen över havet påverkar deras tankar 

medan ön påverkar dem även fysiskt, de växer respektive krymper i relation till naturtyperna. En 

stund efter ankomsten till ön häpnar Mumintrollet även över mammans förändring, hon som alltid 

månar om sin familj och sköter all markservice har lagt sig att sova ”utan att packa upp, utan att 

bädda åt dem och dela ut karamellerna” och dessutom hade hon ”till och med ställt väskan ifrån sig 

ute i sanden” (s. 34). Väskan är mammans ständiga attribut då den innehåller en aldrig sinande källa 

37 Jones 1984, s. 94.
38 Ekokritik: Naturen i litteraturen 2007, s. xv.
39 För vidare läsning om genusaspekten i Pappan och havet, se Nilsson Lindberg 2010
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av saker en familj  kan tänkas behöva. Det faktum att  mamman väljer att  ställa denna ifrån sig 

markerar en skillnad i rollen som familjens överhuvud. Den som nu blir den som packar upp och 

ställer i ordning är pappan, under återkommande förmaningar att mamman inte ska ”behöva” göra 

något. I dalen är mamman den som får familjelivet att fungera, hon ser till att familjen får mat och 

gör de flesta sysslorna. På ön fråntas hon denna roll då pappan övertar hennes tidigare sysslor och 

förbjuder henne att göra något praktiskt, under förevändning att hon ska ta det lugnt och känna sig 

som hemma.  Denna  begränsning  av  mammans  tidigare  sysslor  och  införandet  av  pappan  som 

familjens  nya  överhuvud  sker  redan  vid  flytten.  Det  är  självklart  att  ankomsten  till  ön  också 

markerar hur föräldrarna nu ska förhålla sig till varandra, miljöombyte verkar vara lika med ombyte 

av roller. Det den passiviserade mamman nu får ägna sig åt är att försöka dekorera området runt 

fyren med blommor vilket visar sig vara omöjligt då jordmånen på ön är nästintill steril. Mammans 

”jobb” på ön är nu lika patetiskt som pappans försök att anlägga en eld för att ha något att släcka i 

dalen.

Även om jorden på ön inte är fruktsam upptäcker mamman att havets vågor för med sig tång 

upp på ön, vilket förmultnar till näringsrik jord. Denna tång ”hade samma djupa varma färg som 

jorden där hemma. Och dessutom en egen självständig gnista av purpur och orange” (s. 55). Att 

adjektivet självständig används om en färg är en signal att tången representerar något utöver vanlig 

tång. Dess färg liknas både vid dalen och vid självständighet, vilka båda kan kopplas samman med 

mamman och hur det var tidigare. Denna tång gör att mamman får upp hoppet, kanske kan ön bli 

lite mer lik dalen. Hon känner att ”först nu blev ön nånting som man kunde tro på.” (s. 54) Först när 

det är möjligt för växter att gro och ön bli mer lik dalen finner hon en gnutta hopp. Mamman gör ett 

land med jorden från tången, men kort därefter kommer en storm och havet sköljer bort landet. Det 

blir helt obrukbart efter havets framfart.

Redan i boktiteln poängteras kopplingen mellan pappan och havet, och detta hav beskrivs 

genom hela boken som pappans eget. Pappan har under de första dagarna på ön misslyckats med det 

mesta han fantiserat om, först var fyren låst och sedan vill den inte lysa. Dessa misslyckanden har 

allvarligt stukat hans maskulinitet och därför beslutar sig pappan för att rikta allt sitt fokus på havet, 

havet  vilken ingen tidigare lyckats förstå  sig  på.  I  sin  strävan efter  att  förstå  havet  undersöker 

pappan det glo, en djup avsnörd havsvik, som finns på ön. Bara han får hålla till vid gloet. Dessa 

undersökningar leder dock ingen vart, han förstår inte vare sig havet eller gloet. I  Från idyll till  

avidyll tolkar Tove Holländer gloet som ”själens dunkla djup”, vilket är varför pappan egentligen 

studerar havet – han vill förstå sig själv.40 När pappan draggar upp en plåtdunk ur gloet blir han än 

mer övertygad om att han är nära att förstå allt: ”Pappan visste med desperat säkerhet att därnere låg 

alltsammans och väntade på honom. Allt – det kunde vara vad som helst. Han trodde att bara han 

40 Holländer 1983 s. 29.
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fick upp det skulle han förstå havet, allting skulle komma på plats. Han själv också. Det kändes så.” 

(s. 118) Pappan tror att om han förstår havet kommer han förstå sig själv. Havets hemlighet har 

blivit en sådan fix idé att den nu helt styr honom. Han måste komma underfund med havet för att 

rädda den skärva av manlighet han har kvar. När pappan försöker förklara för sin familj hur han 

känner för havet blir det dock uppenbart att han är fel ute i sina antaganden om att det är havet 

skrämt ön: 
Du förstår, sa pappan. Idén med alltihop är att hitta havets hemliga lagar. Jag måste förstå det för att  
kunna tycka om det. Jag kan inte vara glad på den här ön om jag inte tycker om havet. […] Havet bär sig 
hela tiden åt på ett nytt sätt, fortsatte pappan. Hur som helst, hit och dit. I natt skrämde det hela ön.  
Varför? Vad var det som hände? Det f i n n s inget system. (s.169) 

Pappa har fel i att havet skrämt upp ön, det är Mårran, som följt efter familjen, som gått runt på ön  

under natten och skrämt den. Pappan är inte medveten om Mårrans närvaro och därför blir också 

hans antaganden inkorrekta. Han tror att ön måste skyddas, men hans handlingar leder ingen vart, 

exempelvis menar Jones att pappans försök att tämja havet genom att bygga en vågbrytare bara 

”[rubbar] det naturliga förhållandet mellan havet och ön”.41 Denna välmenta handling resulterar i 

ännu ett misslyckande då havet slår vågbrytaren i bitar. Andra försök att”trotsa havet” är då pappan 

försöker fiska med nät men gäckas av havet då de endast fylls av tång samt då han börjar fiska med 

kastspö och verkligen får fisk, men i sådant överflöd att mamman börjar föredra tiden då de fick gå 

hungriga.42 Pappan däremot fiskar på som besatt, och endast mamman ser att havet är ”elakt” och 

gäckar  pappan  ännu  en  gång.  Sopers  beskrivning  av  hur  naturen  och  kvinnan  under  lång  tid 

metaforiskt hört samman väcker tydliga associationer till detta hav: ”nature can also turn against her 

seducer  with  all  the  flightiness  and  unpredictability  of  a  woman.  She  may  prove  a  shrew 

untameable,  a  thankless  spouse  to  her  toiling  'husband',  a  vengeful  Fury unleashing her  wrath 

against all those who dare to mess with her.”43

Pappans fascination över havet kan förklaras av hans desperata jakt efter att uppfylla sin 

önskebild av sig själv. Poängen med färden till ön var ju att han åter skulle bli beskyddaren och 

hjälten,  men  allt  han  gör  bara  misslyckas.  Fyren  tänds  inte,  vilket  kan  ses  som  en  impotent 

fallossymbol, jorden är nära nog steril och familjen distanserar sig från varandra. Att förstå havet 

skulle upprätta allt detta, han vill förstå, och på så sätt besegra, det mäktigaste han vet. Önskan att  

härska över och tämja naturen kan ses som ett stereotypt maskulint drag och det är på detta sätt 

pappan  ska  bli  den  man  och  familjeöverhuvud  han  önskar  att  han  vore.44 Pappan  framhåller 

dessutom gång på gång att havet och gloet endast är till för honom, de andra ska inte försöka sig på 

att förstå, vilket underförstått kan läsas som att havet är mannens område.

41 Jones 1984, s. 91.
42 Ibid  s. 92.
43 Soper 1995, s. 105.
44 Soper 1995, s. 103ff.
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Mamman  ser  i  likhet  med  pappan  havet  som  hans  domän.  Hon  delar  dock  inte  hans 

hänförelse och fascination över det utan ser det snarare som något elakt (s. 93). Vinden som viner 

över havet gör henne orolig då hon ligger i sin säng i fyren:

Mamman kände sig mycket liten där hon låg. Hon borrade in nosen i kudden och försökte tänka på till 
exempel ett äppelträd. Men istället såg hon bara havet med sina farande vindar, ett hav som steg in över 
ön när  ljuset  var  släckt,  som fanns  överallt  och  ständigt  och  som tog stranden och ön  och  huset  i  
besittning. Hon tyckte att  hela världen var  blankt och glidande vatten och att  rummet långsamt och 
självfallet började segla. (s. 133)

På samma sätt som hon tycker att havet tränger sig in i hennes hem och tar det i besittning har 

pappan tagit hemmiljön i besittning och med det alla mammans tidigare sysslor.  Världen glider 

sakta iväg från henne utan att hon kan hindra det, och hon funderar på om ön kan tappa fästet och  

glida till Mumindalen och ”båtbryggan därhemma” eller om den kanske skulle kunna halka ”över 

världens kant som en kaffekok på en hal bricka...” (s. 134). Mamman befinner sig således mellan 

hopp och förtvivlan och hon är utelämnad åt havets vilja, vart det bestämmer sig för att föra henne 

liksom  hon  upplevt  att  hon  bör  följa  pappans  vilja.  Senare  bekänner  mamman  även  för 

Mumintrollet hur hon känner: ”Ibland får jag en känsla av att ön flyter bort med oss. Vi är på drift  

nånstans...” (s. 156) Denna känsla stämmer väl överens med hur familjemedlemmarna glider bort 

från varandra på ön. Var och en är upptaget med sitt och varje gång någon försöker tala med de  

andra är de alltid onåbara och upptagna av egna tankar.  

Att mamman ogillar havet och dess nyckfullhet visar sig även i det första hon väljer att måla 

på ön, en kaprifol:”den var fin och komplicerad med alla sina blad, mamman hoppades att hon kom 

ihåg den riktigt. Kaprifol kan inte växa vid havet, den måste ha det varmt och skyddat[...] Hon hade 

låtit sin kaprifol växa ut från fönstret och in på den vita väggen där den djärvt slog ut en stor, 

omsorgsfullt tecknad blomma.”(s. 131f) Mamman ställs i relation till blomman, varken hon eller 

blomman kan leva vid havet. Havet har heller ingen plats i hennes målning, och då pappan frågar 

om målningens horisont  svarar  mamman snabbt:  ”Här  finns  inget  hav  alls”  (s.  147).  Målandet 

upptar mer och mer av hennes tid. Slutligen väljer hon att kliva in i sin målning, hon står inte ut 

med ön. I den pastorala natur hon målat hämtar hon kraft, hon behöver befinna sig i den naturen för 

att  orka vara på ön ett  tag till.  Bredvid denna målade trädgård ritar  hon av sig själv hållandes 

handväskan, den hon lade ifrån sig vid ankomsten till ön. Tydligt blir att mamman förtränger en del 

av sig själv på ön, i denna natur kan hon inte vara sitt vanliga glada, trygga jag.

Medan föräldrarna är upptagna av sina respektive projekt vandrar Mumintrollet omkring på 

ön.  Han känner  sig  missanpassad till  den nya  miljön:  ”Allt  som växte var  lågt,  kröp tätt  intill 

marken, trevade sig fram över berget – Mumintrollet fick för sig att han också borde gå på alla fyra 

och göra sig liten.” (s. 40) Även han skapar sig dock ett projekt när han hittar en liten glänta i en 
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snårskog. Den allmänna viljan att isolera sig från varandra medför att Mumintrollet beslutar sig för 

att flytta till denna glänta. Då han berättar för föräldrarna om sin förestående flytt verkar det som 

om de inte hör honom, de svarar knappt. Envägskommunikationen sker samtidigt som en dimma 

från havet rullar förbi utanför deras fönster vilket gör att det känns som om rummet ”reste bort med 

dem” (s. 131). Dimman kan liknas vid den dimridå som lagts framför allas ögon, varje gång de 

försöker berätta något för varandra är det som att tala för döva öron. Alla är inneslutna i sina egna 

tankar och projekt. Att dimman reser bort med dem kan liknas vid att naturen på ön än en gång 

förvillar familjen ifrån varandra.

Den karga, sterila naturen ute på ön påverkar alltså hela familjen: ”Hela öns vemod och hela 

havets enslighet hade krupit in i dem.” (s. 189) Denna natur skapar de förutsättningar som leder till 

att familjens försök att bosätta sig på ön förblir misslyckade, de påverkas alltför negativt av ön. 

Alla  distanserar  sig  från  de  övriga;  pappan  går  till  gloet,  mamman  till  sin  väggmålning  och 

Mumintrollet  till  gläntan  och  stranden.  Distanseringen  familjemedlemmarna  emellan  ökar 

successivt tills mamman utbrister en dag ”Det är fara på taket […] Om vi inte gör en utfärd nu på  

fläcken går det på tok med oss allihop!” (s. 138) Här görs extremt tydligt hur naturen påverkar 

individerna, om de inte lämnar ön för att få andrum kommer familjen mer eller mindre gå under. 

När familjen sedan befinner sig på utfärden ”kändes det plötsligt som om nånting hade kommit på 

plats. De började prata om allt möjligt som föll dem in, men inte om havet och ön och inte om 

Mumindalen.” (s. 140) Familjen beter sig alltså som förut då de bodde i dalen när de åker från ön,  

dennes påverkan är bruten för ett ögonblick och de blir åter en familj. Dock kan man se att de 

fortfarande förhåller  sig till  naturen då det  enda de undviker  att  tala  om är  just  den.  En av de 

intressantare aspekterna av utflykten är att: ”För första gången hade [mamman] sin väska med sig” 

(s. 140). Borta från ön kan hon återigen bära sin väska.

Pappans  fascination  för  ön  och  havet  börjar  långsamt  ge  vika  för  den  realistiska,  gråa 

verkligheten.  Han,  som inbillat  sig  att  han  skulle  erövra  den ”vilda  naturen”,  upptäcker  att  de 

äventyr  han  föreställt  sig  bara  var  önskedrömmar.  Dagarna  på  ön  avlöser  långsamt  varandra, 

ingenting händer och de undersökningar pappan utför för att förstå havet leder ingen vart. Pappan är 

besviken över att naturen inte är så vild som han tänkt det: ”Medan pappan satt och tittade på det 

gråa sidenhavet som inte ville storma blev känslan av att vara lurad starkare och starkare. Vänta 

bara, mumlade han för sig själv. Jag ska nog komma underfund med dig... Om han menade havet 

eller ön eller gloet visste han inte. (s. 111) Pappan gillar tanken på sig själv som orädd hjälte som 

slåss mot naturelementen för att slutligen ”komma underfund” med dem och på så vis härska över 

dem. Pappan tror att ön är den romantiska vilda naturen vilket är en glorifiering, precis som han 

glorifierat bilden av sig själv som hjälte. Hjälterollen är inte hans att spela, men han är fast mellan  

sin bild av hur en man ska vara och hur han själv egentligen är. En viss slutsats nås dock av pappan 
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då han skäller på havet för att det inte brytt sig om ön. Har havet inte märkt hur skogen ”vuxit på 

sned för din skull”(s. 186). Pappan tycker att det finns saker havet inte förstått, och han säger till 

det: ”Du borde ta hand om den här ön. Du borde beskydda och trösta den istället för göra dig 

märkvärdig.”(s. 187) Han bannar alltså havet för hur det betett sig mot ön och tycker det ska vara 

omhändertagande snarare än göra sig ”märkvärdig”. Detta kan ses som en förträngd slutsummering 

av de erfarenheter pappan fått av att flyttat familjen till ön, ett projekt han genomfört endast för att 

göra sig själv märkvärdig. Pappan kan inte erkänna detta för sig själv än, men kan anklaga havet för  

det. Vad man senare kan gissa sig till är att pappan inser att han själv betett sig på detta vis eftersom 

familjen i nästföljande bok återvänder till Mumindalen.45

Slutligen kommer pappan fram till att han ska lägga ner alla sina utredningar om havet. Han 

har nått fram till en slutsats som han kan vara nöjd med: ”Ni förstår, sa pappan och lutade sig  

framåt. Havet är en stor varelse som ibland är på gott humör och ibland på dåligt humör. Det är 

alldeles omöjligt för oss att veta varför. Vi ser ju bara ytan. Men om vi tycker om havet så gör det 

ingenting[…] Vi tycker allihop om havet. Det var ju därför vi for hit, var det inte?” (s. 178) Pappan 

verkar  tillfreds  med  sin  sammanfattning  av  havets  karaktär,  men  verkar  ha  missat  hur  svårt 

mamman har haft att leva med havet som granne. Detta är dock startskottet till den harmonisering 

som inleds mot slutet av boken där alla plötsligt verkar trivas med att bo på ön. Som vuxen läsare 

kan man dock se igenom denna harmonisering och ana att allt ändå inte står rätt till. 

Efter en storm räddar familjen fiskaren som bor på ön och för med honom hem till deras fyr.  

Familjen samlas för ett ögonblick i sin nyfikenhet över fiskaren och känner sig för en stund som 

förr. Ungefär samtidigt blir omöjligt för mamman att åter gå in i sin trädgårdsmålning. Jones anser  

att  hennes  misslyckande  att  kliva  in  i  målningen  beror  på  att  hon  inte  längre  har  någon 

hemlängtan.46 Jag håller inte med Jones om att mamman inte längre saknar dalen, min uppfattning 

är att denna längtan är lika stark som vanligt, men att hon på sitt vanliga sätt försöker underkuva 

denna för att tillfredsställa sin man. Mamman låter alltför osäker då hon talar om sin syn på ön: 

”Mamman skrattade lite. Sen sa hon, mycket fundersamt: Vet ni när vi bor så här så har jag hela  

tiden en känsla av att vara på utfärd. Jag menar att allting är annorlunda, på sidan om. Som om det 

var söndag hela tiden. Och nu undrar jag om det är illa att känna på det viset.” (s.193) Mamman 

undrar om det är illa att känna som hon gör, genom att framställa alla positiva sidor hos ön, men är 

de verkligen särskilt positiva? ”Annorlunda” har ju hittills bara inneburit sämre. Att mamman känt 

allt detta som en utfärd visar ju än tydligare att hon inte känner ön som ett hem. Hemma för henne 

är fortfarande dalen, som de endast gjort en ”utfärd” från. Mamman avslutar sitt resonemang med 

att säga: ”Ni förstår, man kan ju inte vara på utfärd jämt, fortsatte mamman trevande. Det måste ju 

45 Jansson, 1970
46 Jones 1984 s. 89.
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ta slut. Jag är rädd för att plötsligt känns det som måndag igen och då kan jag inte tro att det här var 

på riktigt... Hon tystnade och tittade osäkert på Muminpappan” (s. 193). Varför trevar mamman och 

tittar osäkert på pappan? Möjligtvis för att hon vill se hans reaktion, om han köper hennes lögn. 

Mamman upprätthåller således fortfarande en fasad och döljer sina egentliga känslor om ön, vilka 

bara läsaren vet om. Hon tycker att ön är hemsk och vill inget hellre än att detta bara ska vara en 

utfärd. Att mamman helt plötsligt ska gilla ön, och att familjen kommer vara som ”vanligt” bara för  

att de samarbetat under en storm, vilket Jones påstår, är ett alltför tillrättalagt slut. Jag anser att detta 

är en harmonisering ämnad gentemot barnpubliken, men vuxenpubliken anar att detta slut inte är 

hållbart i längden. En stärkande faktor till denna syn på saken är, återigen, att familjens stormlykta 

och båt ses komma åkande mot Mumindalen i nästföljande bok.47 Familjen har alltså gett sig av mot 

dalen och öns natur lämnas slutligen i fred. 

3. Sammanfattande diskussion

I  min  uppsats  har  jag  haft  för  avsikt  att  studera  de  två  naturtyper  som  återfinns  i  böckerna 

Trollvinter och Pappan och havet samt analysera hur dessa påverkar karaktärerna. För att göra detta 

har jag använt mig av det litteraturteoretiska perspektivet ekokritik. De frågor jag ställt mig inför 

undersökningen har varit hur den pastorala naturen och den vilda naturen ställts emot varandra samt 

vilken påverkan naturen har på karaktärerna.

I dessa två böcker fungerar pastoralen och den vilda naturen som motsatta begrepp där de i  

Trollvinter står för dalens sommarnatur respektive vinternatur. Under sommaren är dalen synonym 

med den idylliska och odlade bilden av pastoralen medan den under vintern likställs med den öde 

och skrämmande vilda naturen. I Pappan och havet kontrasteras Mumindalens pastoral istället med 

en helt  ny miljö;  den vilda naturen på en ö långt ute i  havet.  Dessa naturtyper påverkar sedan 

familjemedlemmarna på olika sätt,  men genomgående kontrasteras naturtyperna med varandra, i 

pastoralen kan man längta till den vilda naturen och vice versa. 

I Trollvinter är Mumintrollet den enda som vaknat upp ur vinteridet och därför kan studeras 

angående  vilken  påverkan  naturen  har.  Den  vilda  naturen  i  vinterdalen  skapar  möjligheter  för 

Mumintrollet att (motvilligt) agera äventyrlig upptäckare. Hans inträde i en främmande vinternatur 

tillåter  honom  även  att  växa,  skiljd  från  föräldrarna.  Inledningsvis  är  han  bara  frånskild  från 

föräldrarna fysiskt, då de fortsätter sova medan han ger sig ut i dalen. På grund av naturfenomen 

som bland annat hästen av snö, vilken senare blir levande, inser han att saker inte alltid är vad de 

framstår att vara. Naturfenomenen får Mumintrollet att tänka utanför sina vanliga banor och frigör 

sig  således  från  föräldrarna  även  på  ett  mentalt  plan.  Jag  anser  därför  att  naturen  skapar  de 

47 Jansson 1970, s. 161.
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förutsättningar han behöver för att ta klivet ut ur barndomen och in i ungdomen. Mumintrollets 

förändring symboliseras av en krokus som den nyvakna Snorkfröken vill skydda från nattfrosten. 

Mumintrollet  övertygar  henne om att  låta  bli,  då ”den klarar  sig  bättre  om den får  ha det  lite  

krångligt” (s. 131). Tydligt blir här att Mumintrollet talar av egen erfarenhet eftersom vinterdalen 

stärkt honom.

I  Pappan  och  havet skänker  pastoralen  i  Mumindalen  både  trygghet  och  glädje  till 

Muminmamman och Mumintrollet, medan Muminpappan istället känner sig överflödig. Han vill 

slåss mot naturelementen för att hävda sin manlighet och bibehålla sin självbild, varför han vill 

flytta till ön. Den avidealiserade familjen man sedan får möta ute på ön anser jag att man inte skulle 

kunna  möta  i  Mumindalen,  då  den  idylliska  naturen  och  familjens  välmående  är  tätt 

sammanlänkade.

På ön påverkas hela familjen starkt av naturen, ön är karg och ogästvänlig och havet verkar 

spela  dem spratt.  Speciellt  mamman lider  i  det  tysta  och  saknar  dalen  så pass  att  hon gör  en  

väggmålning av sin forna trädgård vilken hon slutligen kliver in i. I den pastorala målningen kan 

hon uttrycka  sina  förträngda känslor  för  den  förskräckliga  ön.  Pappan sysselsätter  sig  med att 

undersöka ett glo, en djup avsnörd havsvik, han hittat på ön, vilket han tror kommer hjälpa honom 

att komma underfund med havet. Pappan tycker det är väldigt viktigt att ”förstå” havet, och tror att 

detta också kommer leda till att han bättre kan förstå och tycka om sig själv. Han bannar havet för 

hur  det  betett  sig  mot  ön  och  tycker  det  ska  vara  ”omhändertagande”  snarare  än  göra  sig 

”märkvärdig”. Detta kan ses som en slutsummering av de erfarenheter pappan fått av att flyttat 

familjen till ön, ett projekt han genomfört endast för att göra sig själv märkvärdig. Naturen har fått  

pappan att inse hur han ska bete sig mot sin familj, han ska vara mer omhändertagande och tänka på 

deras bästa, vilket är en stor förändring från den tid då han försökte anlägga en eld i dalen för sin 

egen skull.

Liksom tidigare forskning framhållit har naturen en viktig plats i muminböckerna, men jag 

har genom min uppsats tagit naturens roll ett steg längre och visat hur naturen är en viktig del i  

analys av karaktärerna och deras handlande. Genom att använda mig av ekokritik har har jag visat 

att naturen inte kan analyseras som ett  enskilt fenomen, utan måste snarare sättas i  relation till  

karaktärerna. Naturen påverkar och utvecklar mumintrollen och är inte enbart en kuliss.

Det finns dock fler aspekter av naturen som kan studeras i dessa böcker. Bland annat skulle 

en undersökning av den ekokritiska distinktionen mellan natur och kultur vara lämplig för vidare 

forskning.  Distinktionen  natur/kultur  är  ett  problematiserande  begrepp  som  framträder  i  båda 

böckerna men i  Pappan och havet i synnerhet. En ekokritisk läsning liknande den jag genomfört 

skulle även vara intressant att  utföra på andra muminböcker.  Likaså en ekokritisk analys  av de 

bilder som alla muminböcker innehåller skulle vara intressant, och troligtvis  leda till  en mängd 
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tänkvärda slutsatser och nya infallsvinklar. Tydligt är att naturen har en stor roll i muminböckerna, 

och denna roll har ännu inte studerats så utförligt som den bör.
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