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Inledning 

Tove Jansson (1914-2001) föddes i en finlandssvensk konstnärsfamilj. Hon började sin 

yrkesbana redan vid 14 års ålder och är nu en av Sveriges och Finlands mest folkkära 

författare. Hon blev inte enbart känd på grund av sitt författarskap utan var också en 

väletablerad konstnär. Hon har under sin livstid författat en ansenlig samling barn- och 

vuxenböcker och målat en stor mängd konstverk, bilderböcker och serier. Det som dock fått 

störst genomslag och blivit lite som hennes signum, är ändå hennes serier, böcker och 

målningar om mumintrollen. Väldigt få barn och vuxna känner inte till hennes vita, små och 

knubbiga troll. Mumintrollen har blivit filmatiserade, översatta till flera olika språk, de har 

blivit koppar, gosedjur, godis, stearinljus, pysselböcker och mer därtill. Jag minns själv tydligt 

hur min syster och jag hasade oss nedför trappan till vardagsrummet i våra pyjamasar och 

halksockor på mornarna för att titta på tv-serien om Mumin. Sen satt vi där som små knytt, 

förtrollade av Mumintrollet och hans vänners äventyr, och sjöng med för fullt i slutvinjetten. 

Men alla dessa muminadaptioner härstammar från samma källa: muminböckerna. 

Ambivalensen som finns i muminböckerna gör att de tilltalar både yngre och äldre läsare, och 

jag blir fortfarande hänförd av Mumins äventyr trots att det var länge sen jag använde 

halksockor. Jag har valt att skriva om Tove Janssons muminserie på grund av att hon skapat 

en fantastiskt rik fantasivärld med många fascinerande karaktärer och historier, där det finns 

mycket att hämta och analysera. När jag använder mig av uttrycken muminserien eller 

muminböckerna syftar jag enbart på de nio prosaverk Jansson skrivit om Mumintrollet och 

hans familj, inte några av seriealbumen eller bilderböckerna. 

 

Avgränsning 

Jag har på grund av att det blir för omfattande att analysera hela serien på nio böcker valt att 

använda mig av ett urval av tre av böckerna i serien: Småtrollen och den stora 

översvämningen (1945), Trollvinter (1957) och Pappan och havet (1965). En bok i början, 

mitten och slutet av muminserien. Man kan läsa Janssons muminböcker som en kronologisk 

händelsekedja, en utveckling. I de senare böckerna har idyllen och det barnsligt naiva från de 

första böckerna bytts ut mot en mörkare, nästan melankolisk känsla. Kärnfamiljen bestående 

av Muminmamman, Muminpappan och Mumintrollet är de enda karaktärer som återkommer i 

alla böckerna, de andra karaktärerna byts ut eller försvinner. Mumintrollet är 

Muminmammans och Muminpappans barn och kan sägas vara böckernas huvudkaraktär, även 

om de andra karaktärerna också ges stort utrymme. Det finns många olika intressanta vinklar 
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att studera muminserien ur, och jag har valt att göra en komparativ studie av Mumintrollets 

utveckling i muminserien, med fokus på Mumintrollets sexuella utveckling. Eftersom 

muminböckerna ofta klassats som enbart barnlitteratur har Mumintrollets väg från ett litet 

mumintroll till ett större mumintroll, med den psykiska och fysiska utveckling som det 

innebär, inte analyserats särskilt utförligt i forskningssammanhang. Sexualiteten och manligt 

och kvinnligt hos Tove Jansson har inspirerat till många avhandlingar och böcker, men de 

behandlar främst hennes senare vuxenlitterära författarskap eller den biografiska aspekten, 

och det saknas en fokusering på just Mumintrollet och hans förändring genom böckerna.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga och analysera Mumintrollets utveckling genom 

tre utvalda böcker ur muminserien, Småtrollen och den stora översvämningen, Trollvinter och 

Pappan och havet, och då med fokus på Mumintrollets sexuella utveckling, ur ett närmast 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Förändras Mumintrollet under böckernas gång?  

Förändras Mumintrollets relation till Snusmumriken, Snorkfröken och Muminmamman i och 

med att Mumintrollet utvecklas och blir äldre, och i så fall hur? Jag kommer främst att 

använda mig av händelser och i viss mån illustrationer i de tre böckerna jag valt att studera, 

men jag kommer i min motivanalytiskt inriktade närläsning även ibland att tangera de andra 

verken för att ytterligare belysa Mumintrollets utveckling och stödja mina argument.  

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om Tove Jansson och Mumin är i det närmaste oöverblickbar med 

ett hav av mindre essäer, tidskrift- och tidningsartiklar, dock de flesta av dem med biografisk 

inriktning. Jag har kunnat bortse från mycket av den tidigare forskningen och sållat ut de verk 

jag anser har störst relevans för min uppsats. Jag har främst använt mig av Boel Westins 

doktorsavhandling Familjen i dalen (1988), Barbro K. Gustafssons Stenåker och ängsmark. 

Erotiska motiv och homosexuella skildringar i Tove Janssons senare litteratur (1992), Ebba 

Witt-Brattströms Ur könets mörker (1993) och Jukka Laajarinnes Mumin och tillvarons gåta 

(2009). Jag har också valt att avhålla mig från att anknyta till Tove Janssons liv och tolka 

karaktärer och händelser biografiskt. Jag behandlar heller inte muminserien i egenskap av 

barnbok, utan behandlar böckerna utifrån min egen ”vuxna” utgångspunkt. 

 

Disposition 
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Jag börjar min uppsats med en kort presentation av de olika karaktärerna i mumindalen, för att 

ge läsaren en snabb överblick av några av muminvärldens viktigare invånare och deras 

betydelser. Sedan följer ett analysparti som behandlar Småtrollen och det stora äventyret, ett 

parti om Trollvinter, ett parti om Mårran som Muminmamman, ett parti om Pappan och havet 

samt ett parti som behandlar Mumintrollets förhållande till Snorkfröken och Snusmumriken. 

Slutligen avslutar jag med en sammanfattning av mina resultat. 

 

Avhandling  

1.1 Mumindalens invånare  

Muminserien är full med olika slags varelser, och för att få en inblick i muminvärlden tänkte 

jag kort presentera några av dess viktigare figurer, som kommer att vara av betydelse för den 

här uppsatsen. De enda mumintroll som finns i Mumindalen är kärnfamiljen bestående av 

Muminmamman, Muminpappan och Mumintrollet. Det finns även två varelser som ser ut 

precis som mumintroll, nämligen Snorken och Snorkfröken. De är inte mumintroll utan 

snorkar, med skillnaden att de ändrar färg när de blir upprörda, annars har de inga personliga 

kännetecken som skiljer dem ifrån mumintrollen. Snorkfröken, som ofta pekas ut som 

Mumintrollets flickvän, är kvinnligt fåfäng, händig och praktiskt begåvad. Hon har en gul 

pannlugg och en guldring kring foten, förutom dessa attribut ser hon ut precis som 

Mumintrollet. Snusmumriken, Mumintrollets bästa vän, har alltid en stor grön hatt på sig och 

röker gärna pipa eller spelar på sitt munspel. Snusmumriken är en fri vandrare, obunden av 

materialism. Han är en obekymrad nomad, en äventyrare och en förebild för Mumintrollet, 

och han lever i en självvald ensamhet. Mårran är en stor, mörk och hotfull figur med gula 

ögon, som till skillnad från Snusmumriken är ofrivilligt ensam. Hon visar alltid sina vassa 

tänder och fryser marken under sig till is på grund av att hon är så kall av ensamhet. Vidare 

finns mymlorna, som presenterar kvinnlighet och moderlighet.  De är promiskuösa, alltid 

positiva, lever i nuet och står också som en symbol för kvinnlig sexualitet (att ”mymla” var 

slang för att ha sex i 50-talets Helsingfors
1
).  Och till sist, hattifnattarna. Hattifnattarna är både 

stumma och döva. De kan aldrig vara arga eller glada utan är totalt likgiltiga. De är alltid på 

väg mot horisonten, drivna av längtan efter något odefinierbart, och de stannar aldrig länge på 

samma plats. Om mymlorna kan läsas som symbol för den kvinnliga sexualiteten bör 

hattifnattarna läsas som symbol för den manliga sexualiteten, dels på grund av deras falliska 

form och kondomliknande utseende, dels på grund av att ”[n]är de blev elektriska levde de, 

                                                           
1
 http://hbl.fi/kultur/2007-10-23/vem-ska-trosta-mumin 2011-10-10 

http://hbl.fi/kultur/2007-10-23/vem-ska-trosta-mumin
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äntligen, av alla krafter och med stora häftiga känslor […] (Hattifnattarna) tillber extatiskt en 

falloslik, jättestor barometer när de vid åskväder samlas vid öar för en kollektiv utlösning.” 
2
 

Elektriciteten i sig får ofta stå som symbol för sexualitet, undertryckta lustar eller erotiska 

spänningar i Tove Janssons både senare och tidigare verk.
3
 Elektricitetsupplevelsen leder 

också ofta till någon slags katharsis. Barbro K. Gustavsson säger att det finns en koppling 

mellan elektriciteten i till exempel ett åskväder och sensualism och att man kan tolka 

åskvädren som ett uttryck för pubertetsdriftens uppvaknande.
4
 Efter elektriciteten och kaoset i 

en åskstorm eller katastrof kommer alltid en pånyttfödelse, en rening eller en förändring av 

något slag. Jag kommer att diskutera elektriciteten och dess betydelse för Mumintrollet 

utförligare på flera ställen i uppsatsen. 

 

2.1 Småtrollen och den stora översvämningen  

I Småtrollen och den stora översvämningens början är Muminmamman och Mumintrollet 

ensamma på färd in i den djupaste storskogen för att hitta en lämplig plats att bygga en 

vinterboning på. Mumintroll går nämligen i ide hela vintern och att hitta rätt bo är väldigt 

viktigt. Mumintrollets pappa är frånvarande ända fram tills i slutet av boken, han har rymt 

hemifrån för att segla över havet med hattifnattarna. Hattifnattarna lever så kallat 

”dålighetsliv” tillsammans med Muminpappan. Vad dålighetsliv egentligen är förklaras 

aldrig, men man får som läsare klart för sig att det inte är något som man pratar om. 

Muminmamman vill inte berätta om det när Mumintrollet frågar vad det är, och hon tvingar 

Muminpappan att censurera sitt dålighetsliv i sina memoarer. ”Läs nu inte upp någonting som 

kan ge ungarna ett dåligt intryck av oss. Säg streck, streck, streck istället” 
5
. Vad 

Muminpappan gjort under sin långa tid hos hattifnattarna får man som läsare aldrig veta, men 

med kan ju ha i åtanke att hattifnattarna symboliserar den manliga sexualiteten. Till form och 

utseende kan man se en likhet mellan Muminpappan och en hattifnatt. De är båda vita och 

ganska avlånga, Muminpappan är dock lite rundare. Båda skulle kunna betecknas som 

fallosformade, kondomliknande varelser. När Muminmamman beskriver pappan säger hon: 

”Han ville alltid flytta, från den ena kakelugnen till den andra, aldrig trivdes han.”
6
 En 

beskrivning som har paralleller med den av hattifnattarna: ”Men för det mesta vandrar de runt 

                                                           
2
 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker (1993), s.122. 

3
 Mirja Kivi, Mumindalen – Figurerna som kom på museum (2000), ”Invånarna- en presentation” s. 49-66. 

4
 Barbro K. Gustafsson, Stenåker och ängsmark – Erotiska motiv och homosexuella skildringar i Tove Janssons 

senare litteratur (1992), s. 102-104. 
5
 Tove Jansson, Muminpappans memoarer (1968), s. 60. 

6
 Tove Jansson, Småtrollen och den stora översvämningen (1945), s. 17. 
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i världen, stannar ingenstans och bryr sig inte om nånting.”
7
 Varken Muminpappan eller 

hattifnattarna känner viljan att slå sig ner och göra sig hemmastadda någonstans, utan de är 

alltid på väg till nya platser. De är inte tillfredställda på den plats där de befinner sig utan 

söker ständigt efter någonting annat, något nytt. Kanske är det på grund av detta, deras 

likheter, som pappan har valt att rymma med just hattifnattarna. Men när Mumintrollet undrar 

ifall hans pappa nu också har blivit en hattifnatt under sin resa svarar Muminmamman 

bestämt att Muminpappan inte är någon hattifnatt, utan han har bara blivit mednarrad av dem.  

Muminmamman är istället för den vanligare fadersgestalten Mumintrollets trygga punkt och 

förebild. I de illustrationer i boken där både Mamman och Mumintrollet finns med ser man på 

varje bild hur Mumintrollet håller sin mamma i handen eller med uppspärrade ögon klamrar 

sig fast vid henne. När Mumintrollet tror att de alla ska bli uppätna av Den Stora Ormen
8
. 

ropar han i panik på sin beskyddare, sin mamma, och när saker går honom emot får hans 

mamma ordna upp situationen. Mumintrollet är tydligt modersbunden och att anknyta till ett 

freudianskt Oidipuskomplex känns inte helt främmande. Mumintrollet tar faderns plats som 

moderns livskamrat och beskyddare och när hon blir anfallen av ett myrlejon på stranden är 

det Mumintrollet som räddar henne. När Mumintrollet i Trollkarlens hatt (1948) får en chans 

att hämnas på myrlejonet för att han försökt gräva ner och äta upp hans mamma tar han den 

och förvandlar myrlejonet till en pytteliten igelkott.
9
 

 

2.2 Manligt och kvinnligt i Småtrollen och den stora översvämningen  

Könsrollerna i Muminböckerna är inte de vanliga stereotypa uppdelningarna i manligt och 

kvinnligt. I Muminserien rör sig karaktärerna ofta i gråzoner mellan dessa två poler. Till 

exempel så har hemulerna, som är de karaktärer i mumindalen som verkar mest traditionellt 

”manliga” på grund av deras auktoritet och intellekt, alltid kjolar på sig. På så sätt punkterar 

Jansson deras manlighet genom att ge dem ett kvinnligt attribut, och man kan tala om ett 

queert läckage
10

. Muminmammans och pappans könsroller kan på ytan se stereotypa ut, 

Muminmamman med sina typiskt kvinnliga yttre attribut, ett förkläde och en handväska och 

Muminpappan med sin höga, svarta cylinderhatt. Muminmamman är också den perfekta 

hemmamamman som alltid städar, donar , lagar mat och tar hand om barnen, medan pappan 

skriver på sina memoarer eller avhandlingar eller bygger någonting. Men om man studerar 

                                                           
7
 Tove Jansson, Småtrollen och den stora översvämningen (1945), s.17. 

8
 En stor orm som försöker äta upp Mumintrollet, Muminmamman och Sniff när de seglar över ett träsk på ett 

näckrosblad. 
9
 Tove Jansson, Trollkarlens hatt (1948), ”Andra kapitlet”, s. 29-49. 

10
 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (2002), ”Queera läsningar” s.117-159. 
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deras karaktärer mer ingående blir de genast mindre stereotypa. I Småtrollen och den stora 

översvämningen är Muminmamman den som är ute på äventyr, hon är sin sons förebild, och 

till slut räddar hon Muminpappan från en översvämning. Muminpappan uppvisar huslighet 

genom att skapa ett hem åt familjen och han behöver Muminmamman för att kunna räddas. 

Mannen är här den passiva och kvinnan den aktiva. Muminpappan är fast högt uppe i ett träd, 

rädd och ensam och han kan inte ta sig någonstans eller rädda sig själv. Då kommer 

Muminmamman, Mumintrollet, ett litet djur och en stor stork flygande som en 

räddningspatrull och hämtar hem Muminpappan till fastlandet och tryggheten. 

Muminmamman är räddaren och hjälten, Muminpappan objektet som behöver räddas. Att det 

är just vatten som skiljer Muminpappan från tryggheten kan ses som symboliskt, med tanke 

på att han själv valde att segla ut med hattifnattarna mot horisonten tidigare i boken. Vattnet 

symboliserar ofta en rening, och tillsammans med hattifnattarnas elektricitet kan man säga att 

muminpappan nått ett slags katharsis. Han har (i alla fall tillfälligt) blivit renad och botat sin 

längtan efter stora äventyr och dålighetsliv. Han inser att han vill hem, till sin familj och till 

huset. Han har kommit över sin rastlöshet och kan nu få ro tillsammans med sin familj i 

mumindalen.  

 

2.3 Solen och ljusets betydelse 

Solen och ljuset har en viktig betydelse i Småtrollen och den stora översvämningen, liksom i 

Janssons senare författarskap. Solen och ljuset skapar en trygghet, och när karaktärerna har 

ljus med sig övervinner de svårigheter och faror som till exempel Den Stora Ormen. Hotfulla 

varelser i mörkret blir vänner i ljuset. Spänningen och växelspelet mellan ljus och mörker är 

en viktig komponent i muminserien. I muminberättelserna finns det aldrig enbart ljus, idyll 

och lycka, utan ljuset blandas hela tiden med mörker, hot och katastrofer. Katastroferna har 

liksom elektriciteten en katharsisliknande effekt, och efter katastroferna är muminvärlden mer 

harmonisk och renad. I slutet av Småtrollen och den stora översvämningen är 

översvämningen över och konflikterna inom muminfamiljen bortsopade. Muminpappan vill 

återigen vara med sin familj och de bestämmer sig för att bo allesammans i huset som 

Muminpappan har byggt. Dalen där mumintrollen slår sig ner är paradisisk och badar i solljus. 

Från att vara mörka och hotfulla förändras illustrationerna i boken till att bli ljusa och 

idylliska. Ljuset blir en symbol för lycka och trygghet, och när ljuset trängt bort mörkret 

skapas muminidyllen. Men idyllen är alltid skör och tillfällig, och hotas av ett annalkande 

mörker eller en katastrof.  
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3.1 Trollvinter  

I Trollvinter vaknar Mumintrollet upp mitt i sin vinterdvala i en främmande vintervärld. Det 

har aldrig hänt sedan det första mumintrollet gått i ide att någon vaknat upp ur sin vinterdvala. 

Resten av familjen och vännerna sover ännu och Mumintrollet måste klara sig på egen hand. 

Mumintrollet försöker först att väcka sin mamma och när det inte går vet han att det är lönlöst 

att försöka att väcka de andra. ”Om inte ens mamma vaknar, är det onödigt att försöka med de 

andra”.
11

 Mumintrollet får sedan panik i sin ensamhet och försöker dra av sin mamma täcket 

för att väcka henne. När hon ändå inte vaknar rullar han ihop sig som en boll på mattan 

bredvid hennes säng och försöker somna om bredvid henne. Att Mumintrollet ligger just 

bredvid sin mamma för att söka trygghet och tröst visar ytterligare det starka band som finns 

dem emellan. För första gången måste Mumintrollet på allvar klara sig utan sin mamma. I den 

nya, kalla vintern med sin tunna sammetspäls som enda skydd mot omvärlden känner sig 

Mumintrollet otroligt bräcklig och liten bland det stora vita. Mörkret och ensamheten 

skrämmer honom och han längtar förskräckligt efter solen som aldrig går upp. Men liksom 

pälsen växer sig tätare för att klara vintern växer också Mumintrollet. Trollvinter kan läsas 

som en utvecklingsroman, uppvaknandet ur idet är ett steg ut från barndomens 

oskuldsfullhet.
12

  

   För att trösta sig och hitta en vän i ensamheten försöker Mumintrollet att läsa 

Snusmumrikens vårbrev
13

, men inte ens det muntrar upp honom, för det är så lång tid kvar till 

våren och Snusmumrikens hemkomst. Mumintrollet hittar en ny vän i Too-ticki, en varelse 

som bor i familjens badhus, och en ny familj i de hemuler, filifjonkor, homsor, mymlor och 

knytt som söker efter mat och skydd mot vintern i mumindalen. Mumintrollet tar på sig 

Muminmammans roll som de svagas beskyddare och mumindalens mittpunkt när han öppnar 

syltkällaren och låter de nya vännerna äta och bo i muminhuset. De bildar ett slags alternativ 

familj, ett tillfälligt substitut för muminfamiljen. Boel Westin säger i biografin Tove Jansson - 

Ord, bild, liv (2007) att Trollvinter kan ses som en pånyttfödelse för Mumintrollet. Han är 

insnöad i det stora cylinderformade muminhuset som täckt med snö påminner till formen om 

ett enormt mumintroll. När han sedan till slut lyckas ta sig ut genom ett vindsfönster lämnar 

han muminhusets trygga sköte och föds in en ny vintervärld. Det betyder alltså att när 

                                                           
11

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 9. 
12

 Boel Westin, Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld (1988), s. 250. 
13

 Ett brev som Snusmumriken skriver till Mumintrollet varje år innan han ger sig av på sin vandring, för att 
muntra upp honom.  
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Mumintrollet lämnar sovplatsen bredvid sin mamma och på egen hand möter vintervärlden 

klipper han av den navelsträng som så länge bundit dem samman. Symbiosen mellan sonen 

och mamman har upplösts, i alla fall tillfälligt, medan Muminmamman sover och inte är 

tillgänglig för sin son. Mumintrollet ”individualiseras, växer och förändras i en serie 

uppvaknanden:”
14

 Vi ser således att Trollvinter verkligen är en utvecklingsroman. 

Mumintrollet tvingas på grund av vintern att förändras och möta något nytt, och de nya 

upplevelserna gör att han mognar och växer under bokens gång. Mumintrollet har i slutet av 

boken nått nya insikter och kunskaper om både sig själv och världen runtomkring honom. 

 

3.2 Vintern som symbol för puberteten  

När Mumintrollet i början av boken försöker att förstå vintern, på samma sätt som hans pappa 

i Pappan och havet försöker att förstå havet, kan han inte få något grepp om den.  

 

Berätta för mig om snön, sa Mumintrollet och satte sig i pappans solblekta trädgårdsstol. Jag 

förstår den inte. Inte jag heller, sa Too-ticki. Man tror att den är kall, men om man gör ett snöhus 

av den blir den varm. Man tycker att den är vit, men ibland är den skär, och ibland blå. Den kan 

vara det mjukaste av allting och den kan vara hårdare än sten. Ingenting är säkert.
15

 

 

Too-ticki tycker om det faktum att vintern är föränderlig och spännande, men det skrämmer 

Mumintrollet som är rädd och kämpar mot vintern. Vinterns mörker är främmande och 

skrämmande för honom, han vill inte acceptera att vintern är föränderlig utan försöker istället 

att förstå allt och få grepp om allting som händer. Det är först när Mumintrollet ger upp och 

låter vintern vinna som han börjar tycka om vintern och märker att den är en årstid som alla 

andra.   

 

 Han vände ryggen mot snöstormen och lät bli att slåss. Först då märkte Mumintrollet att vinden 

var varm. Den förde honom med sig i yrsnön, den gjorde honom lätt och gav honom en känsla av 

att flyga.
16

  

 

Slutligen, mitt i en stor snöstorm, kommer Mumintrollet underfund med vintern. När han 

accepterar vinterns rätt till existens blir den inte längre skrämmande och okänd, utan den har 

också sina fördelar, precis som de andra årstiderna. Mumintrollet börjar till och med att tycka 

                                                           
14

 Boel Westin, Tove Jansson - Ord, bild, liv (2007), s. 315. 
15

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 24. 
16

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 98. 
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om vintern, och han blir nästan besviken när han hittar ut ur snöstormen och in till Too-tickis 

badhus.  

   Det har diskuterats ifall vintertemat i Trollvinter är en metafor för Mumintrollets sexuella 

utveckling. Det förut slumrande driftslivet i Mumintrollet har nu genom hans pånyttfödelse in 

i vintervärlden väckts till liv och Mumintrollet har kommit i puberteten. Michel Ekman 

diskuterar detta i inlägget ”Trollvinter handlar visst om sex”: 

 

[…] Mumindalen, där det hittills alltid varit sommar, har förvandlats till ett kallt och sterilt 

vinterrike. Dessutom gör det unga Mumintrollets upptäckt av sin sexualitet honom ensam. Hans 

livserfarenhet räcker ännu inte till för att föreställa sig att andra människor skulle ha upplevt något 

liknande. I sin egen värld är han nu den enda vakna i värld av sovande.  […] Tootikki är 

Mumintrollets mentor i romanen, den som lär honom att glädja sig åt det som är i stället för att 

gnälla och längta efter en förlorad (heterosexuell) sommar.
17

 

  

Oscar Rossi håller inte med Ekman och svarar på Ekmans inlägg i diskussionen kring 

Mumintrollets sexualitet med inlägget ”Det handlar visst inte om sex” 

Visst kan man i likhet med Ekman läsa vintermotivet som sexuell skuld, eller att Mumintrollets 

ensamhet i de nya och främmande environgerna i kropp och landskap orsakats av hans sexuella 

vaknande. Men jag förstår inte varför: vari boken finns sexualiteten? Fortsättningsvis ser jag 

vänskapen, ansvarstagandet och barnets individuella och från familjekollektivet befriade sociala 

roller som bokens centrala teman. […] Jag vill föreslå en kompromisslösning och utvidgar mitt 

påstående om att Trollvinter handlar om barnets individuella uppvaknande till att även innefatta 

förpubertetens frigörelseprocess. Från denna punkt rör jag mig emellertid inte en tum: det handlar 

inte om sex. 18 

Dessa tolkningar känns relevanta att studera lite noggrannare. Om vintern som Ekman säger 

får står som symbol för skuld, sterilitet och ensamhet, så blir Mumintrollets konstanta längtan 

efter solen begriplig. När värmen och våren kommer tillbaka, kommer också Mumintrollets 

efterlängtade Snusmumrik tillbaka. Att Snusmumriken härstammar från det promiskuösa 

mymmelsläktet måste även poängteras. Upptäckten av Mumintrollets sexualitet är 

skuldbelagd, menar Ekman, för att det är en avvikande sexualitet. Att så är fallet och det finns 

en homoerotisk längtan efter Snusmumriken är aldrig explicit uttryckt i texten, men i detta 

sammanhang känns det i mina ögon inte så avlägset med en sådan tolkning på grund av 
                                                           
17

 http://hbl.fi/impuls/2011-06-29/trollvinter-handlar-visst-om-sex 2011-10-13. 
18

 http://hbl.fi/impuls/2011-07-01/det-handlar-visst-inte-om-sex 2011-11-24. 

http://hbl.fi/impuls/2011-06-29/trollvinter-handlar-visst-om-sex
http://hbl.fi/impuls/2011-07-01/det-handlar-visst-inte-om-sex
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Mumintrollets konstant heta längtan efter Snusmumriken. Snusmumrikens och Mumintrollets 

relation beskrivs ofta som elektrisk. ”Det var åska i luften […] Och som alltid när det var 

väderombyte, skymning eller underliga belysningar, började han längta efter Snusmumriken.” 

19
Åskan och elektriciteten får som tidigare nämnts ofta stå som en symbol för sensualism och 

erotisk laddning, och att Mumintrollet förknippar åskan och alla slags väderombyten med 

Snusmumriken tycker jag känns väldigt talande för vilken slags känslor Mumintrollet hyser 

för Snusmumriken. Dessutom kan Snusmumriken och Mumintrollet kommunicera utan ord, 

med knackningar och öronviftningar, eller genom att bara se på varandra. När Snusmumriken 

ger sig av gråter Mumintrollet och blir melankolisk, och han längtar ständigt efter 

Snusmumriken. Oscar Rossi ser ingen sexualitet i boken, men däremot barnets individuella 

uppvaknade och förpubertetens frigörelseprocess. Till viss del kan jag hålla med honom, de 

explicita teman som finns är precis som Rossi säger först och främst vänskap, ansvarstagande 

och Mumintrollets individuella utveckling. Men det betyder inte att de implicita teman Ekman 

läser in är mindre centrala. Marianne Backlén gör också ett inlägg i diskussionen i 

”Mumintrollets bästa vän” 

 

Michel Ekman omnämner den förlorade sommaren som ett slags metafor för heteronormativitet. 

Men det är just hit som Mumintrollet återvänder i slutet av Trollvinter. Världen är som förut: 

vårsolen skiner, han älskar sin mamma – och väntar på Snusmumriken. 

Om Snusmumrikens och Mumintrollets eventuella homoerotiska relation kan den vuxna läsaren, 

om han eller hon så vill, läsa mellan raderna.  

 

Att läsa mellan raderna är precis vad man måste göra, som Backlén säger, och det är även det 

som Ekman gjort. När Mumintrollet i slutet av Trollvinter återvänder till våren och sommaren 

gör han det med nya ögon och han har under vintern genomgått en förändring. Att vintern i 

Trollvinter är en metafor för en inre kamp och utveckling förstärks av att vinteromgivningen. 

Snön gör att allting i Mumintrollets omgivning ser ut som stora, oformliga och vita 

mumintroll. Både träden och muminhuset ser ut som gigantiska mumintroll och kampen 

mellan Mumintrollet och vintern är egentligen bara en kamp mellan olika sidorna hos 

Mumintrollet själv. Mumintrollet återvänder alltså inte till heteronormativiteten som Backlén 

säger, och allt är inte som förut när våren kommer, allt har förändrats, på grund av att 

Mumintrollet har förändrats och ser omgivningen med sina nya ögon och insikter.  

                                                           
19

 Tove Jansson, Farlig midsommar (1954), s. 13. 
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I Trollvinter gör Mumintrollet ett viktig ny bekantskap, Too-ticki. Too-ticki beskrivs av 

Backlén som androgyn eller butchig, och med sitt korta hår och sin formlösa tröja ser hon ut 

som en man
20

. Too-ticki får en mentorsroll för Mumintrollet. Det är hon som introducerar och 

berättar om allt det nya i vintern för honom, men när Mumintrollet vill ha absoluta svar ger 

hon honom inga, utan låter honom själv finna svaren.  

 

”Allting är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig” (Too-ticki) […] Mumintrollet stack 

upp sin nos och såg norrskenet som inget mumintroll nånsin hade sett före honom. Det var vitt och 

blått och lite grönt och draperade himlen i långa fladdrande gardiner. Jag tror det finns, sa han.” 
21

 

 

Att det är norrsken när Mumintrollet och Too-ticki först träffas visar hur viktig Too-ticki 

kommer att bli för Mumintrollet. Han vandrar runt ensam och rädd i den mörka skogen, tills 

han äntligen ser ett ljus, ett tecken från en annan levande varelse. Det är en liten snölykta som 

Too-ticki har tänd medan hon ligger på rygg och tittar på norrskenet. Ljuset symboliserar här 

trygghet och det välbekanta. Norrsken (uppstår när partiklar från jonosfären kommer in i 

jordens atmosfär och krockar med atomer och molekyler som finns där) är till utseendet inte 

helt olikt åskans blixtar, men av annan karaktär. Norrskenet är någonting nytt, som 

Mumintrollet inte stött på förut. Elektriciteten har i Trollvinter fått en ny skepnad, den har 

omvandlats till vackra färger. Precis som Mumintrollets omvandlas från ett modersbundet 

barn till ett självständigare mumintroll under hans pubertala utveckling. Mumintrollets 

växande vinterpäls kan liknas vid när unga pojkar skjuter i höjden under puberteten, och 

Mumintrollet genomgår således både en fysisk och psykisk utveckling, både hans kropp och 

sinne är tvungna att anpassa sig efter den nya årstiden. Norrskenet kan sägas vara en symbol 

för denna utveckling. Det är i mötet med Too-ticki norrskenet upptäcks, och tillsammans med 

ljuset hon tänt visar det att Too-ticki är både trygg och välbekant, men också ny och 

spännande. Hon känner till saker om norrskenet och vinterlivet, som Mumintrollet ännu inte 

lärt känna. 

 

3.3 Det stora vinterbålet och eldens symbolik  

En vändpunkt i Trollvinter är det stora vinterbålet som tänds uppe i klipporna vid havet. Elden 

lockar fram ”somliga slags nattdjur och folk som aldrig passar in någonstans och som ingen 

                                                           
20

 http://hbl.fi/impuls/2011-07-07/mumintrollets-basta-van 2011-25-11. 
21

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 21. 

http://hbl.fi/impuls/2011-07-07/mumintrollets-basta-van
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tror på.” 
22

 och jag läser gärna dessa nattdjur som marginaliserade varelser i samhället, kanske 

med avvikande sexualitet liksom Mumintrollet, på grund av att nattdjuren inte passar in och 

får plats i ljuset och idyllen under sommaren, hösten och våren (Ekmans heteronormativa 

sommar) utan har sin plats dolda i skuggan och vintermörkret. De finns, men syns inte. 

Nattdjuren lever en slags alternativ tillvaro i skymundan från de andra varelserna i 

mumindalen, som liksom muminfamiljen lever och tar plats under årets varmare månader. 

Elden samlar alla dessa djur ”som inte får rum på sommaren och hösten och våren”
23

, en 

metaforisk förening av det mörka och det ljusa, vintern och nattdjuren och solen och våren. 

När Mumintrollet ska träffa nattdjuren börjar han fråga Too-ticki om förfadern som bor i 

garderoben, som enligt Jukka Laajarinne i Mumin och tillvarons gåta är 
24

en symbol för 

Mumintrollets djuriska sida och könsdrift. Han vill träffa förfadern, men Too-tickie säger att 

förfadern inte får komma ut, eftersom man aldrig vet vad en sådan kan hitta på. Inför mötet 

med de nya varelserna blir alltså Mumintrollet intresserad av sin egen könsdrift, och han vill 

utforska den.   

   Elden som de tänder vid klipporna har en dubbel funktion, dels att fira solens återkomst (en 

gammal hednisk ritual för livskraft, firandet av vintersolståndet) och dels att belysa och 

synliggöra det hemlighetsfulla.
25

 Bålet ska lysa upp den mörka världen, locka fram solen igen 

och visa honom nattdjuren, tror Mumintrollet. Liksom i Småtrollen och översvämningen tror 

Mumintrollet att främlingarna ska bli vänner i ljuset. Tyvärr händer allt för fort och 

Mumintrollet hinner inte bli presenterad för nattdjuren innan de flyr tillbaka in i mörkret. 

Hans försök att konversera med djuret under hans diskbänk faller platt, på grund av att de inte 

talar samma språk och inte kan förstå varandra, och man kan man tolka detta som att 

Mumintrollet inte är helt redo att möta det okända ännu, Mumintrollets utveckling är inte 

ännu fullbordad, han måste fortfarande utvecklas mer.
26

 Bålet får ett abrupt slut när Mårran 

kommer och sätter sig på elden så att det slocknar, och när Mumintrollet dagen efter pryder 

sina öron med guldband till solens ära, kommer inte någon sol. Vintern är inte slut, och 

Mumintrollet kan ännu inte besegra den. I sin ilska och besvikelse släpper Mumintrollet ut 

förfadern, som går bärsärkagång i muminhuset. Efter att Mumintrollet släppt ut förfadern 

börjar han att långsamt vänja sig vid vintern.  

 

                                                           
22

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 41. 
23

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 41. 
24

 Jukka Laajarinne, Mumin och tillvarons gåta (2009), s. 42. 
25

 Boel Westin, Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld (1988), s. 265-266. 
26

 Boel Westin, Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld (1988), s. 265-266. 
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3.6 Förfadern och oordningens livskraft  

Förfadern, som Mumintrollet släpper ut ur Too-tickis skåp, representerar som förut nämnts 

enligt Laajarinne Mumintrollets djuriska sida och drifternas värld. Han representerar lust, 

passion och en inneboende tendens till aggressivitet.
27

 Förfadern kan sägas vara en slags 

grottmänniskoversion av Mumintrollet, som inte lägger band på sina drifter utan gör precis 

vad som faller honom in. Jag tolkar det som att när Mumintrollet öppnar dörren till klädskåpet 

och släpper ut förfadern öppnar han även en dörr i sitt inre. Förfadern blir en symbol för den 

lössläppta driften som nu härjar i Mumintrollet, och liksom förfadern blir en del av familjen i 

muminhuset blir han även en del av Mumintrollet självt.  

   Förfadern möblerar om i hela muminhuset och flyttar in i den öppna spisen i 

vardagsrummet. Han hänger tavlorna uppochner och ställer möblerna hur som helst, förfadern 

skapar en oordning i det förut så välstädade och ordningsamma muminhuset. Oordningen i 

Tove Janssons verk står ofta för en slags livskraft, de är en början på någonting nytt och 

spännande och ett uppbrytande från gamla mönster och rutiner. Det är också ett uppbrott från 

Muminmammans sätt att styra och ordna i muminhuset. Nu bestämmer förfadern hur saker 

och ting ska vara, och gör sig på så sätt fri från Muminmammans välde. När Muminmamman 

vaknar och städar ur muminhuset efter vinterdvalan, lämnar hon kvar förfaderns bo i 

vardagsrummet med ett tydligt textat plakat med förbud om att någonsin städa undan hans bo. 

Att förfaderns bo inte plockas undan visar att de nu skett en förändring i muminhuset. Det här 

året är inte som alla tidigare år när familjen gått i ide och sedan vaknat upp, utan att någonting 

har förändrats. I och med detta städförbud visar Muminmamman en acceptans för den 

pubertala förändring hennes son har genomgått, och hon försöker inte förtränga eller förtrycka 

utvecklingen som skett medan hon sov. Förfadern blir alltså, precis som Laajarinne säger, en 

tydlig symbol för den pubertala förändringen som Mumintrollet genomgår i Trollvinter. 

 

3.4 Vintern som blir till vår  

Parallellt med vinterns utveckling mot vår sker också Mumintrollets inre utveckling. Hans 

kropp genomgår (pubertala) förändringar, hans sammetslena päls växer sig till en praktisk 

vinterpäls. Han blir det enda Mumintroll som har levt ett helt år, med alla årstiderna. ”Nu har 

jag allting, sa Mumintrollet för sig själv. Jag har hela året. Vintern också. Jag är det första 

Mumintrollet som har levat ett helt år.”
28

 Jag vill gärna tolka vinterns senare övergång till vår 

som ett accepterande av Mumintrollets drifter och begär, efter att ha kämpat mot det 
                                                           
27

 Jukka Laajarinne, Mumin och tillvarons gåta (2009), s. 42. 
28

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s.112.  
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avvikande landar Mumintrollet i ett accepterande av sin sexualitet och pubertala utveckling 

och livet i Mumindalen fortsätter. Efter att ha släppt ut förfadern, symbolen för Mumintrollets 

pubertetsdrift och låtit honom vara fri och accepterad som en del av muminfamiljen, börjar 

Mumintrollet att acceptera förfadern inuti sig själv och vintern. Det som förut varit 

främmande och skrämmande med vintern smälter bort i solen och träden och huset och 

omgivningen återgår till sina vanliga skepnader under snön. Det som var annorlunda har 

genom accepterandet blivit normalt. Det är inte längre något att vara rädd för . 

 

Nu kom våren, men inte som han hade tänkt sig. Inte längre den som befriade honom ur en 

främmande och fientlig värld, utan den naturliga fortsättningen på en ny upplevelse, som han 

övervunnit och gjort tills sin egen.
29

 

 

Genom att ha bevittnat hela årets cirkel har Mumintrollets förståelse för omvärlden ökat, och 

han betraktar sin omgivning med nya ögon. När han ser vågorna rulla in mot havsstranden 

försöker han föreställa sig hur den såg ut när isen låg kvar. Mumintrollet har nu varit vaken i 

ett helt år, i alla årstider, något inget mumintroll gjort innan honom, och han är självständigare 

och mer vuxen än i bokens början. När våren och ljuset kommer tillbaka har Mumintrollet 

förändrats. Vinterns mörker har bytts ut i ljus vår och spirande liv, årstiden blir som en fond 

för en sammanfogning, en fördjupad livserfarenhet.
30

 

   Om man jämför illustrationerna av Mumintrollet i Trollvinter så är de tidigare 

illustrationerna mörka och hotfulla, Mumintrollet är litet och mörkt i en skrämmande värld 

med långa skuggor och ofta ser han rädd och bedrövad ut. I de senare illustrationerna är han 

större och ljusare och omgivningarna är inte lika hotfulla. Det är fortfarande mörkt och vinter, 

men proportionerna och omgivningen är inte lika skrämmande som innan. I en illustration ler 

till och med Mumintrollet stort åt ett snöfall. Mumintrollet växer i takt med tiden och 

illustrationerna speglar hans förändring med hjälp av att ändra ljus och proportioner. 

 

3.5 Mumintrollet och hans mamma  

När Muminmamman till slut vaknar i Trollvinter i början av april blir Mumintrollet förkylt 

och omhändertas av mamman. Mumintrollet har växt i och med sina äventyr och nya 

vintererfarenheter, men bandet mellan mor och son är fortfarande starkt, och barnet i 

Mumintrollet med en längtan efter att tas omhand av modern och återgå till en 

                                                           
29

 Tove Jansson, Trollvinter (1957), s. 114. 
30

 Boel Westin, Familjen I dalen – Tove Janssons muminvärld (1988), s. 274.  
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ursprungssymbios vaknar till liv igen. Men eftersom Mumintrollet nu frigjort sig från modern 

återgår de inte till sina gamla roller, Mumintrollets förändring gör det omöjligt för dem att 

vara som förut. Istället får Mumintrollet äntligen dela med sig av allt nytt han längtat efter att 

berätta för sin mamma och han visar henne sitt vinterland. När Mumintrollet för första gången 

ser snö i bokens början kommer han ihåg att Muminmamman berättat om snön för honom. Nu 

är det istället Mumintrollet som lär sin mamma hur snön faller ner på marken och att man kan 

åka skidor och kasta snöboll. 

 

Mamman tog upp lite snö och gjorde en snöboll. Hon kastade den bakvänt som mammor brukar 

och den föll med ett litet plopp en bit därifrån […] Mamma, jag tycker så hemskt mycket om dig, 

sa Mumintrollet.
31

 

 

Mumintrollet lär Muminmamman om sina nya erfarenheter och kunskaper, precis som 

Muminmamman under hela Mumintrollets uppväxt lärt honom om livet och mentorrollen är 

ombytt. All ny livserfarenhet Mumintrollet skaffat sig tillhör bara honom, och ingen annan 

kan fullt ut förstå vad han varit med om, vilket kan liknas med den biologiska och 

psykologiska processen man går igenom när man kommer i tonåren. Många förändringar 

händer i kroppen och personligheten som ingen utomstående till fullo kan förstå utom 

personen däri utvecklingen sker.
32

 

 

4.1 Mårran som Muminmamman 

Ebba Witt-Brattström skriver i Ur könets mörker hur Mårran kan ses som Muminmammans 

”onda” sida.
33

 Mårran och Muminmamman är båda kvinnliga gestalter och de har liknande 

runda, bulliga kroppsformer. Alla karaktärer i mumindalen hade i ursprungsillustrationerna av 

Muminböckerna samma kåpliknande, vita utseende och kan således säga vara besläktade med 

varandra. Deras individualitet har senare förändrat deras utseende gradvis, men de 

härstammar ändå från samma grundform. Mårran kan ses som Muminmammans motsats men 

skulle också kunna ses som hennes skuggsida. Den ständigt omhändertagande, omtyckta, 

varma och snälla Muminmamman står i skarp kontrast till den kalla, ensamma och 

skräckinjagande Mårran. I Sent i november drömmer homsan Toft om Muminmammans 

                                                           
31

 Boel Westin, Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld (1988), s. 129. 
32

 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=86&tonaring 2001-11-04. 
33
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http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=86&tonaring


17 
 

hemkomst och minnet av Muminmamman växer sig större än Muminmamman själv. Hon blir 

en idealbild av moderskapet, en perfektion.  

 

Varje gång han tänkte på mamman fick han ont i huvudet. Hon hade vuxit sig så fullkomlig och 

mild och tröstande att det var olidligt, en stor rund slät ballong utan ansikte. Hela Mumindalen 

hade blivit overklig, huset och trädgården och floden var inget annat än ett spel av skärmar och 

skuggor och homsan visste inte vad som var riktigt och vad han bara hade tänkt.  
34

 

 

Homsan Toft har byggt upp en fantasivärld kring Muminmamman och mumindalen som till 

slut blir så stark att han inte kan skilja fantasi från verklighet. Muminmammans perfektion blir 

kvävande och Toft frigör sig från sin fantasibild genom att gå ut på muminhusets bakgård. På 

bakgården är det fult och ödsligt, hit brukade muminfamiljen gå när de var arga eller ledsna. 

Muminmamman reduceras åter till att bli en vanlig mamma, hennes perfektion punkteras i 

och med insikten att även en Muminmamma kan bli arg och ledsen. Mårran som karaktär kan 

också ses som en bild av vad Muminmamman (eller vilket annat mumintroll som helst) hade 

kunnat bli, utan omsorg och kärlek.  

 

Mamma, viskade Mumintrollet, vad hände med henne så att hon blev sådär? Det vet ingen, sa 

Mamman och drog upp svansen ur kölvattnet. Snarare var det så att ingen gjorde nånting åt henne. 

Jag menar, ingen brydde sig om. Och knappast kommer hon ihåg det eller går om kring och 

funderar på saken. Hon är som regnet eller mörkret eller en sten som man måste gå runt för att 

komma vidare. Vill du ha lite kaffe? Det finns i termosen i vita korgen. Inte nu, sa Mumintrollet. 

Hon har små gula ögon och de är stela som på en fisk. Kan hon prata? Mamman suckade och sa, 

man ska inte prata med en Mårra. Inte tala med henne och inte tala om henne. Annars växer hon 

och kommer efter en.
35

 

 

Mårran beskrivs av Muminmamman som direkt omänsklig och känslolös, som en sten, regn 

eller mörker. Mårran har varit ensam så länge att hon bara har blivit en skugga av ett 

mumintroll, hennes ensamhet har blivit hennes personlighet. Ändå visar det sig i Pappan och 

havet att även Mårran är en individ med känslor och en längtan efter ljus och värme. För 

första gången är Muminmamman i det här citatet uttalat okänslig, hon är inte alls intresserad 

av Mårran och känner ingen sympati för henne, trots att Mårran är ensam och olycklig. 

Kanske är det på grund av att Muminmamman inte kan hantera eller bota en sådan stor olycka 

som hon istället väljer att ignorera och avfärda Mårran, eller kanske för att hon helt enkelt inte 

                                                           
34
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förstår Mårran. Men Mårran kan såklart även, som jag ovan nämnt, vara en del av 

Muminmamman själv. En sårbar och ensam del, som hon vill hålla för sig själv och inte 

diskutera med sin son om. 

 

5.1 Pappan och Havet 

I Pappan och havets början går Muminpappan omkring och känner sig onödig i mumindalen. 

När någonting äntligen händer i Muminpappans tristess, en riktig eldsvåda, hinner 

Muminmamman släcka den utan honom och han går miste om ännu en chans att vara till nytta 

i familjen. Familjen fungerar så självständigt att Muminpappan inte vet hur han ska bidra och 

hans manlighet är mycket sårad. Muminmamman märker att pappan blir mer och mer rastlös 

och känner sig överflödig i mumindalen och inser att Muminpappan måste ha omväxling.  

De bestämmer sig för att allesammans flytta ut till Muminpappans fyrö, Muminpappan, 

Muminmamman, Mumintrollet och lilla My.  

   Fyrön är liten och karg med ett stort fallosliknande fyrtorn i mitten. Det växter knappt 

någonting på ön och den påminner inte alls om den lummiga mumindalen, förutom fyrtornet 

som också är runt och avlångt liksom muminhuset, men mycket större. Fyrtornet kan läsas 

som en symbol för att det är Muminpappans ö, där han äntligen ska få bevisa sin manlighet 

och duglighet. Muminpappan bestämmer sig för att bli fyrvaktare, men kan inte få fyrens 

lampa att lysa. Pappan försöker desperat att vara familjens försörjare och överhuvud, men 

havet och ön gör det svårt för honom. Han börjar skriva en uppsats om havet för att förstå 

dess karaktär, och när Muminpappan inte kan sätta ord på eller förstå havet blir han 

deprimerad. Muminpappan blir mer och mer manisk i sitt behov av bekräftelse.  

 

Han skröt inte på sitt vanliga hemtrevliga sätt, han höll oerhörda föredrag som mamman åhörde 

med en något generad förvåning. 
36

  

 

Det hela utvecklas till en kamp mot havet och naturmakterna som Muminpappan inte kan 

vinna, han strävar efter att vara den perfekta fadern och försörjaren, men glömmer i kampen 

bort resten av sin familj. Muminpappans behov av att hävda sig blir viktigare än vad han 

faktiskt uträttar, och till slut gör han bara saker som ska imponera på familjen. 
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Jag vill bygga stora, starka saker, jag vill så hemskt mycket, jag vill så gärna – men jag vet 

inte..det är så hemskt svårt att vara pappa!
37

  

 

Muminpappan vill inte göra de små vardagliga sakerna, som att laga det läckande taket. Han 

vill bara uträtta imponerande sysslor. På den nya ön tvingas muminfamiljen genom sin 

isolering att nå fram till nya, djupare livsinsikter om varandra och sig själva och 

Muminpappan inser tillslut att han måste sluta försöka att vinna över havet och naturen.
38

 Han 

inser att han måste låta även sin familj ta plats och åstadkomma saker, och att han räcker till 

precis som han är för att vara pappa, Muminmamman inser att hon måste få ha en plats 

utanför hustru- och modersrollen och Mumintrollet fortsätter att individualiseras ytterligare. 

 

5.2 Manligt, kvinnligt och kreativt  

Ytligt sett är även denna bok väldigt könsstereotyp. Muminpappan ska försörja sin familj och 

genom att fiska, laga och bygga saker och sköta fyren. Muminmamman ska ta hand om 

hemmet och vara ett stöd för Muminpappan och lite av en bakgrundsfigur. Men båda 

föräldrarna lär sig nya saker om sig själva och om varandra under vistelsen på ön. 

Muminmamman låter i början av boken Muminpappan ta all plats han behöver, och håller sig 

i bakgrunden. Hon stöttar Muminpappan, lyssnar på hans skryt om fiskar och berömmer 

honom när han rullar stora stenar till en hamn. Hon ger honom idéer, inspiration och stöd. 

Men Muminpappan går till överdrift när han försöker ta över Muminmammans vedstapel och 

hon säger ifrån och låter honom inte ta över.  

   Muminmamman hittar en fristad och ett sätt att trivas på ön genom att jobba i sitt 

trädgårdsland, samla ved och måla. Hon måste på något sätt få utlopp för sin kreativitet och 

målar blommor på väggarna i fyren. Hon lär sig att tycka om ön genom att göra den vackrare, 

och går genom sitt målande in i en egen fantasivärld, där hon är mer än bara en mor och en 

hustru. Hon blir en konstnär. På så sätt lär hon sig att hävda en plats utanför moders- och 

hustrurollen. Ebba Witt-Brattström beskriver Pappan och havet som en bok med drag av 

familjeterapi.
 39

  Det är en ganska träffande beskrivning, om än något förminskande, då 

Pappan och havet även har många estetiska och litterära kvaliteter, liksom de andra 

muminverken, och inte enbart är en ”handbok i familjeterapi”.  
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5.3 Mumintrollets självständighet  

Mumintrollet har i Pappan och havet växt till en yngling och går sina egna vägar, oövervakad 

av föräldrarna, som har så mycket för sig att de inte märker vad som händer med deras 

Mumintroll. Han bygger sig ett eget bo, inuti en snårskog där han kan vara ensam och avskild 

från familjen. Gläntan tillhörde bitglada ettermyror innan Mumintrollet hittade den, men 

Mumintrollet tyckte att det var hans rättighet att ta över gläntan eftersom han älskade den mer 

än myrorna. För första gången börjar Mumintrollet att hävda sin egen betydelse och själviskt 

ta för sig, och man ser att utvecklingen och individualiseringen som tog sin början i 

Trollvinter här utvecklas ytterligare. Mumintrollet skapar en helt egen plats i sin glänta, ett 

rum för sig själv och sina funderingar, avskärmad från resten av familjen. 

   Muminfamiljen bor vid ett nyckfullt hav, som enligt Barbro K. Gustavsson representerar de 

vilda och fria elementen, med en erotisk underton. Havet var under urtiden fyllt av elektricitet 

i muminvärlden, elektricitet, som vi sedan tidigare vet är erotiskt laddad.
 40

  Därför är det 

kanske inte så konstigt att sjöhästarna, varelser uppsprungna ur havet är de som väcker 

Mumintrollets sexuella längtan till liv. Sjöhästarna ser inte ut som de sjöhästar vi känner till, 

utan är formade som smäckra hästar med små silverhovar. Deras kropp är sammetslen och 

prydd med blommönster, och de har pannlugg. Mumintrollet förälskar sig i sjöhästarna på 

grund av att han hittar en vacker bild på en sjöhäst i en kalender i fyrtornet, han förälskar sig 

alltså i bilden av en sjöhäst och inte i en speciell sjöhäst. Att Tove Jansson valde just sjöhästar 

som Mumintrollets begärsobjekt är intressant. Jag tolkar det gärna som ännu ett queert 

läckage. Verklighetens sjöhästar är ovanliga djur på grund av att det är honan som lägger sina 

ägg i hanens ficka på magen, och hanen befruktar sedan honans ägg och bär barnen, 

könsrollerna i befruktningsprocessen är alltså omvända mot den vanliga. Att sjöhästen har 

pannlugg är också intressant, för pannluggen har hon som Mumintrollet påpekar gemensamt 

med Snorkfröken.  

 

Det är snyggt med pannlugg, sa Mumintrollet sakta. Jag har en vän med pannlugg. Kanske hon 

kommer hit och hälsar på mig någon gång… Jag har många vänner som du skulle tycka om. 
41

 

 

I jämförelsen med sjöhästen blir Snorkfröken bara en i mängden av Mumintrollets många 

vänner, och han betonar inte att hon skulle ha någon särskild betydelse för honom, annat än på 

                                                           
40
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ett vänskapligt plan. Mumintrollet samlar gåvor och presenter till sjöhästen, och uppvaktar 

henne på ett sätt han aldrig uppvaktat Snorkfröken. Sjöhästarna kommer bara upp på stranden 

och dansar i månsken, vilket också är viktigt att uppmärksamma. Månskenet har traditionellt 

två betydelser, dels är det en symbol för kärlek och lusta, och dels galenskap. 
42

 Mumintrollets 

kärlek till sjöhästarna kan sägas vara en blandning av dem båda. Sjöhästarna upptar all 

Mumintrollets tid och drömmar, och varje natt går han ut för att söka efter dem. 

 

5.3 Mårran och sjöhästarna  

Den första natten som Mumintrollet ser sjöhästarna går han ned på stranden driven av en 

längtan, någon har ropat på honom så att han vaknat upp ur sin sömn. Väl nere på stranden ser 

Mumintrollet de vackra sjöhästarna som dansar och han springer emot dem, lycklig och kär 

sedan tidigare, han kopplar direkt ihop de levande sjöhästarna med kalenderbilden av 

sjöhästarna. 

 

Medan Mumintrollet betraktade dem hände nånting lustigt som kanske var alldeles naturligt, han 

fick plötsligt för sig att han också var vacker, han kände sig lätt, lekfull och överlägsen. Han 

sprang ned på stranden och ropade: Ett sånt månsken! Och så varmt! Man kunde flyga! 
43

 

 

Mumintrollets förälskelse i sjöhästarnas skönhet gör att han också för ett ögonblick känner sig 

som en av dem och han visar öppet sin eufori när han springer emot dem. Sjöhästarna har 

inget intresse av Mumintrollet utan vill bara bli beundrade medan de dansar.  När 

Mumintrollet vill vara med dem och dansa springer de tillbaka ner i havet i spelad 

förskräckelse inför hans tjocka och otympliga kropp och han lämnas ensam på strandkanten. 

Mumintrollet blir blixtförälskad i den av sjöhästarna som tappat sin silversko och samlar ihop 

gåvor till henne och drömmer om poetiska samtal de ska ha tillsammans. I sina dagdrömmar 

fantiserar han om att rädda den vackra sjöhästen ur svåra knipor, som stormar och sjönöd. I 

Mumintrollets dagdrömmar om sjöhästen händer en viktig sak. Mumintrollet lämnar sjöhästen 

ensam i trygghet efter att han räddat henne ur den svåra knipan, och ger sig av ensam på nya 

äventyr. Han vill i drömmen att sjöhästen ska längta efter honom, inte helt olikt hur han väntat 

och längtat efter Snusmumriken varje vår. I drömmarna är Mumintrollet otroligt stark och 

modig. ”Mumintrollet räddade inte mamman nu för tiden, han räddade sjöhästen.”
44

 

Muminmammans tid som sin sons begärsobjekt är nu verkligen över. Mumintrollet ber till 
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och med om att få tillbaka sjöhästens hästsko av silver som han gett till mamman som en 

gåva, för att istället ge den till sjöhästen.  

   Mumintrollet går varje natt ner till stranden med en lykta för att locka sjöhästarna till sig 

med ljuset, men den som istället kommer är Mårran som söker ljuset, värmen och Mumins 

vänskap. Mumintrollet försöker dansa med de vackra sjöhästarna som han beundrar så 

mycket, men han blir nobbad och utskrattad och lämnad ensam på stranden. I Mumintrollets 

ensamhet blir det plötsligt kallt och Mårran kommer. Liksom Mårran förut kunnat tolkas som 

en del av Muminmamman kan hon här tolkas som en del av Mumintrollet. Mårran är den 

mörka, ensamma delen av Mumintrollet själv. Mumintrollet vill hemskt gärna vara vacker och 

dansant som sjöhästarna, och försöker på alla sätt få deras uppmärksamhet. Mårran kan 

antingen ses som en kvinnlig motsats till den graciösa, attraktiva sjöhästarna, hon är ful, 

olycklig och ensam, eller så kan Mårran ses som en metafor för hur Mumintrollet känner sig 

efter att han har blivit ratad av sjöhästen. Han blir kall och ensam inombords, som en Mårra.  

 

Mumintrollet föreställde sig att han var Mårran. Han hasade långsamt och hopkrupen genom 

massan av döda löv, han stod stilla och väntade medan han bredde dimma omkring sig, han 

suckade och stirrade längtansfullt mot fönstret. Han var den ensammaste på hela jorden.
45

 

 

Mumintrollet är den enda som till viss del förstår Mårran och känner empati för henne, och 

försöker förstå varför hon är som hon är. Inte ens Muminmamman, som tar hand om alla 

varelser och knytt som kommer i hennes väg, känner någon sympati eller förståelse för 

Mårran. På ett ställe i texten står det till och med att Mumintrollet bär Mårran med sig, som en 

del av sig själv.
46

 Mumintrollet är också till en början den enda som känner och vet om att 

Mårran kommit till fyrön, tills lilla My också upptäcker henne.  

   När sjöhästarna inte kommer tillbaka börjar Mumintrollet att gå ner till stranden och lysa 

upp för Mårran med petroleumlampan. Mårran och Mumintrollet skapar sig en ritual, 

Mumintrollet lyser upp med lampan varje kväll och Mårran kommer och sjunger och dansar. 

Istället för att se sjöhästen dansa får Mumintrollet se Mårran dansa. En kväll vill Mumintrollet 

locka Mårran till andra änden av ön för att inte skrämma sanden
47

 och upptäcker sjöhästarna 

som dansar i Svarta Gloet.
48

 Sjöhästarna retar Mumintrollet och han inser plötsligt att de båda 
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sjöhästarna ser precis likadana ut och att han inte kan avgöra vilken av sjöhästarna som är 

hans förälskelse, och hans passion för sjöhästen dör. När Mumintrollets kärlek till sjöhästen 

gått över så bjuder Mumintrollet sin mamma att titta på hans bo, likt den trotsiga tonåringen 

som efter sin rebelltid återigen försonas med sin familj. Han berättar för Muminmamman om 

sjöhästen och kärleken och mamman förstår honom. 

   En kväll är petroleumet slut och Mumintrollet går ned till stranden utan lyktan. Mårran bryr 

sig inte om ljuset längre, utan dansar så länge Mumintrollet kommer. Sanden under henne 

fryser inte till is längre, för Mumintrollet har befriat henne från ensamhetens iskyla. Med 

lyktans ljus har fienden blivit en vän, precis som i Småtrollen och den stora översvämningen.  

 

5.5 Familjesammanhållningen  

När Muminmamman tappas bort i Pappan och havet går resten av kärnfamiljen igenom en 

mindre kris och Muminpappan och Mumintrollet springer i panik runt på ön och letar efter 

Muminmamman. Egentligen har Muminmamman bara gått in i sin målade mumindalsvärld 

och somnat ett litet slag.  

 

Du får inte skrämmas så där, sa pappan. Du måste tänka på att vi är vana vad att ha dig inomhus 

om kvällarna. Det är just det som är det förskräckliga, suckade mamman. Man behöver omväxling. 

Man blir för van vid varann och allt blir likadant, inte sant älskling?
49

 

 

Muminmamman behöver också den frihet som både Mumintrollet och Muminpappan har på 

fyrön. Hon behöver en plats för sig själv. Genom krishändelsen med den försvunna mamman 

efterföljt av en stor storm fogas familjen samman och lär sig att förstå varandra. Stormen 

ställer allt på sin spets, fiskarens hus blåser sönder, träden bryts, saker flyter ut till sjöss. 

Stormen utgör ett katharsis, den tillrättalägger allt som förut varit svårt och problematiskt, och 

när stormen och havet äntligen stillnat sprider sig ett lugn över ön.  

   Fyrvaktaren ger sig tillkänna och får fyren att lysa, och Muminpappan slipper ett ansvar han 

inte kan axla. Muminmamman har upptäckt sin konstnärlighet och krävt egen plats och tid för 

sig själv. Mumintrollet har lämnat sina föräldrar och blivit ett ungt vuxet och självständigt 

troll och Muminpappan och mamman har upptäckt att Mumintrollet blivit självständigare och 

vuxnare. Deras familj har genomgått en förändring, man kan kalla det terapi om man vill, som 

Witt- Brattström. Men huvudsaken är att de alla påverkar varandra, och nu när både mamman, 

pappan och Mumin mår bra, mår också ön och omgivningarna bra. Varelsen i symbios med 
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naturen är ett vanligt tema i Janssons författarskap, och havet och öns beteende kan sägas vara 

reaktioner på mumintrollens humör och beteende. De är själva katalysatorn till den stora 

stormen, samtidigt som deras nyfunna harmoni är anledningen till att stormen stillnar. 

Det är först när Muminpappan slutar att försöka analysera och förstå havet som han blir 

lycklig, när han slutar att ta allting på blodigt allvar utan istället är kreativ och börjar leka och 

finnas där för sin familj. När Muminpappan bestämmer sig för att havet är oförutsägbart som 

karaktär, har han också kommit till insikt om hur havet fungerar, att det fungerar lite hur som 

helst. Muminpappan klarar inte av rollen som alfahanne och enväldig försörjare av familjen, 

utan han behöver leva tillsammans med de andra i familjen och även låta dem bidra. Det är 

först när Muminmamman och Muminpappan går emot könsrollerna med familjefadern som 

försörjare och modern som bakgrundsfigur som muminfamiljen kan bli lyckliga och tillfreds. 

Familjen försökte leva som en kärnfamilj ”ska” leva men blir lyckliga först när de hittar egna, 

alternativa vägar. De passar inte in i de stereotypa könsrollerna och skapar istället ett eget 

genuskontrakt. Muminpappan måste dela ansvaret med Muminmamman. Mumintrollets 

olyckliga förälskelse är äntligen slut och Mumintrollet är tillfreds med att bara vara sig själv. 

Puberteten som tog sin början i Trollvinter fortsätter och vidareutvecklas i Pappan och havet, 

där Mumintrollet i slutet av boken är ett ungt, vuxet mumintroll. 

 

6.1 Mumintrollets förhållande till Snusmumriken och Snorkfröken  

Mumintrollet och Snusmumriken träffades för första gången i den andra boken i 

Muminserien, Kometen kommer. Sniff 
50

och Mumintrollet seglar i en flotte på väg mot 

Observatoriet och upptäcker plötsligt ett klargult tält som lyser. Ljuset som lyser upp i det 

mörka, gråa landskapet signalerar direkt att Snusmumriken är en vän. Snusmumriken visar sig 

vara en nomad som besitter mycket kunskap och livserfarenhet. Snusmumriken är i början av 

muminböckerna Mumintrollets bästa vän och en förebild för Mumintrollet. Snusmumriken är 

halvbror med lilla My och härstammar alltså från mymlornas släkte. Förhållandet mellan 

Mumintrollet och Snusmumriken upplevs av Mumintrollet som elektriskt, som tidigare 

citerats, och vi anar därför en erotisk vänskap. När Snusmumriken ger sig av för hösten i 

Trollkarlens hatt gråter Mumintrollet och blir melankolisk. Mumintrollet vill vara med sin 

kära Snusmumrik hela tiden, men måste ändå respektera att Snusmumriken ofta vill vara 

ensam. 
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 Mumintrollet som väntade och längtade så förskräckligt. Som satt därhemma och väntade och 

beundrade och sa, naturligtvis ska du vara fri. Så klart att du ska ge dig iväg. Om jag förstår att du 

måste få vara ensam ibland. 

    Och samtidigt var Mumintrollets ögon svarta av besvikelse och hjälplös längtan.
51

 

 

Snusmumriken är välmedveten om att Mumintrollet väntar på honom och längtar efter honom 

och vill inte göra honom besviken, men han måste ändå få ha sin ensamtid.  

 

Igelkotten sa att när Mumintrollet kom ut ur vinteridet började han genast längta efter dig… Är det 

inte roligt att ha någon som går och väntar och väntar? 

   Jag kommer när det passar mig, utbrast Snusmumriken häftigt. Kanske jag inte kommer alls. 
52

 

 

Snusmumriken ångrar sig dock och han börjar gå tillbaka till mumindalen för Mumintrollets 

skull i början på Det osynliga barnet och andra berättelser och kommer fram till mumindalen 

i Sent i november, men då har muminfamiljen redan flyttat ut till fyrön. På fyrön bleknar 

Mumintrollets känslor för Snusmumriken och förälskelsen ersättas av begäret efter de vackra 

sjöhästarna. 

   Snorkfröken, som ofta uppfattas som Mumintrollets flickvän, finns knappt med annat än i 

Mumintrollets tankar i de böcker jag valt att analysera. Mumintrollet fick först höra talas om 

Snorkfröken av Snusmumriken som berättar om henne första gången de möts. När 

Snusmumriken berättar om Snorkfröken reagerar Mumintrollet svartsjukt och vill inte höra 

mer om henne. Men på natten drömmer han om Snorkfröken och blir förälskad i bilden av 

henne som Snusmumriken målat upp, (precis som han blir förälskad i bilden av sjöhästarna i 

Pappan och havet). När Mumintrollet och Snorkfröken för första gången ses räddar 

Mumintrollet Snorkfröken från en arg angostura
53

 och blir hennes hjälte. Efter det ses 

Snorkfröken och Mumintrollet som ett par, och de representerar den tillåtna, hetronormativa 

kärleken i Muminserien, till skillnad från den homoerotiska kärleken Mumintrollet och 

Snusmumriken emellan. Trots att Snorkfröken kan tolkas som Mumintrollets flickvän så 

kommer Snusmumriken alltid före Snorkfröken på Mumintrollets prioriteringslista. De tre 

utgör något av en erotisk triangel, Snorkfröken vill ha Mumintrollet, som vill ha 

Snusmumriken (som vill vara ensam).  
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   När muminfamiljen och deras vänner får skåda in i Kungsrubinen i Trollkarlens hatt och 

återuppleva sina vackraste minnen ser Mumintrollet sig själv och Snusmumriken på en 

nattvandring och Snorkfröken ser sig själv ge en dyrbar gåva till Mumintrollet, vilket säger 

mycket om förhållandet de tre emellan. Mumintrollets lyckligaste ögonblick var när han var 

med Snusmumriken, och Snorkfrökens när hon var med Mumintrollet. Vilket Snusmumrikens 

lyckligaste ögonblick var får vi aldrig veta, eftersom han inte var där. När de också får var sin 

önskning av Trollkarlen önskar sig Mumintrollet en överraskning till Snusmumriken och 

Snorkfröken önskar sig stora, välmålade ögon så att Mumintrollet ska tycka att hon är vacker. 

(Ögonen ser dock groteska ut på Snorkfröken och hennes bror Snorken önskar tillbaka hennes 

gamla ögon.) Snorkfröken duger bra som flickvän och lekkamrat till Mumintrollet när 

Snusmumriken är borta på ensamma vandringar, men när Snusmumriken finns tillgänglig 

väljer Mumintrollet hellre honom, och Snorkfröken får aldrig njuta av den gränslösa beundran 

som Mumintrollet känner för Snusmumriken. Snorkfröken får ofta Mumintrollet att känna sig 

manlig och stark, och hennes roll verkar främst vara att stärka Mumintrollets självkänsla. 

”Snorkfröken stack darrande sin tass i Mumintrollets, och han kände sig mycket beskyddande 

och manlig”. 
54

 Snorkfröken dyrkar Mumintrollet på samma sätt som Mumintrollet dyrkar 

Snusmumriken, och trots att Mumintrollet tycker om Snorkfröken väcker hon inte någonstans 

i böckerna samma elektriska känslor som Snusmumriken väcker.  

   Jag skulle vilja säga att förhållandet mellan Snorkfröken och Mumintrollet är ett 

förpubertalt förhållande, med samma allvarlighetsgrad som förhållanden man hade när man 

var barn. Det finns inget sexuellt eller erotiskt i förhållandet, utan det är snarare ett 

förhållande baserat på vänskap. Mumintrollet och Snorkfröken är goda vänner och 

lekkamrater, och ibland håller de handen och lägger huvudet i varandras knän. Snorkfröken 

finns alltid där för Mumintrollet, till skillnad från Snusmumriken som kommer och går 

närhelst han vill. Förhållandet till Snorkfröken är ett (för Mumintrollet) helt problemfritt 

förhållande, utan några större grubblerier eller djupa känslor. Det skiljer sig markant från 

känslorna Mumintrollet hyser för Snusmumriken, som upptar hans tankar när han inte är där, 

och som Mumintrollet ibland gråter och längtar efter. Snusmumrikens och Mumintrollets 

förhållande kan snarare sägas innehålla (i alla fall från Mumintrollets håll) en stark längtan, 

och förhållandet har en sexuell underton. Snusmumriken gör ofta Mumintrollet glad och 

lycklig, men deras förhållande är också kantat av svartsjuka och saknad. Mumintrollet blir till 

exempel väldigt svartsjukt på Snorkfröken när Snusmumriken berättar om henne och sen på 

                                                           
54

 Tove Jansson, Trollkarlens hatt (1948), s.70. 
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en liten drake av den emotionella sorten som förälskar sig i Snusmumriken i ”Historien om 

den sista draken i världen”.
55

 När Snusmumriken lämnar Mumintrollet för att vara vandra 

ensam längtar Mumintrollet förskräckligt efter honom, gråter och blir melankolisk. Varje vår 

börjar Mumintrollet vänta och längta efter Snusmumriken direkt när han vaknat upp ur 

vinteridet. I Trollkarlens hatt krävs en förtrollning för att dämpa Mumintrollets längtan. 

Således skiljer sig förhållandet till Snusmumriken sig markant från Mumintrollets förhållande 

till Snorkfröken, som för Mumintrollet är enkelt och okomplicerat.  

 

7.1 Sammanfattande diskussion 

Mumintrollet genomgår en utveckling i Muminserien, vilket jag belyst med exempel och 

diskussioner kring tre olika böcker ur Muminserien. I Småtrollen och den stora 

översvämningen är Mumintrollet litet och modersbundet. Förhållande mellan Muminmamman 

och Mumintrollet i början av Muminböckerna är nästan oidipalt med Mumintrollet som en 

ersättare för Muminpappan. Det förändras under böckernas gång, dels på grund av att 

Muminpappan återvänder och återigen tar faderspositionen, men även på grund av att 

Mumintrollet växer och utvecklas, och med sin nya pubertetsdrift fattar tycke för 

Snusmumriken, Snorkfröken och Sjöhästarna. Hans mamma reduceras från att vara 

Mumintrollets begärsobjekt till att bli en vanlig mamma. Från att ha levt i en symbios moder - 

son blir de båda två självständiga individer. Mumintrollet frigör sig från sin mamma och 

återföds in i pubertetens och individualitetens vintervärld i Trollvinter. Där genomgår han 

både fysiska och psykiska förändringar och insikter, han mognar och erövrar vintern. Han blir 

bekant med sidor av verkligheten som förut varit dolda för honom, och han knyter nya 

bekantskaper. Vintertematiken i Trollvinter kan läsas som en symbol för Mumintrollets 

pubertala utveckling och kylan och det sterila i vintervärlden symboliserar den skuldbelagda 

och avvikande sexualiteten.  Kampen mot vintern kan läsas som en inre kamp för 

Mumintrollet. I och med accepterandet av det avvikande blir det avvikande inte längre ett 

problem och Mumintrollet blir tillslut tillfreds både med vintern och med sig själv. Först då 

kan det återigen bli vår och Mumintrollet kan gå vidare in i årstiderna han känner sedan förut 

med sin nya erfarenhet i ryggen.  

   I Pappan och havet bryter sig Mumintrollet ytterligare loss från sin familj och flyttar 

hemifrån. Han börjar leva ett liv föräldrarna inte har kontroll över eller vetskap om och börjar 

hävda sin rätt till saker, till exempel gläntan som han tar från myrorna för att han tror att han 
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värdesätter den högre än dem. Han blir förälskad i sjöhästarna och glömmer bort både 

Snorkfröken och Snusmumriken och uppgår helt i sin förälskelse, tills även den nya 

förälskelsen stillnar när Mumintrollet når insikten att han förtjänar något bättre än sjöhästarna. 

Mumintrollet återförenas i slutet av boken med familjen, men faller inte tillbaka i 

ursprungssymbiosen, utan fortsätter att leva som en egen individ. Mumintrollet utvecklas från 

att i början av Muminserien vara ett litet barn till att ta steget in i vuxenvärlden. 

Muminmammans centrala roll avtar i takt med att Mumintrollet växer upp och knyter nya 

kontakter, samtidigt som Muminmamman i Pappan och havet också hittar en plats utanför 

modersrollen. Mumintrollets relation till Snusmumriken förändras också under böckernas 

gång. Förhållandet till Snusmumriken, som till en början var ett homoerotisk och elektriskt 

förhållande, glöms bort. Mumintrollets beundran och ständiga längtan efter Snusmumriken 

ersätts med en längtan efter sjöhästarna, som till slut också averotiseras i och med insikten att 

sjöhästarna är vackra men ingenting mer. Mumintrollet inser att han förtjänar någon som kan 

infria hans fantasier om poetiska samtal och hjälteäventyr.  

   Förhållandet till Snorkfröken utvecklas och förändras inte avsevärt under böckernas gång. 

Förälskelsen i Snorkfröken i Kometen kommers början handlade snarare om Snusmumrikens 

bild och beskrivning av henne än om själva Snorkfröken som person. Mumintrollet är väldigt 

heroisk och maskulin när han räddar Snorkfröken från angosturan, och det verkar vara 

Snorkfrökens enda roll, att få Mumintrollet att känna sig stark, manlig och beskyddande, 

snarare än att väcka Mumintrollets begär efter henne. Trots att hon är både söt, intelligent och 

händig väcker hon inte Mumintrollets heta känslor och ingenstans finns några elektriska 

känslor eller en längtan efter Snorkfröken beskriven, hon är snarare en bra lekkamrat och ett 

sätt för Mumintrollet att hävda sig själv och att känna sig beundrad och maskulin. 

Snorkfröken finns hela tiden med som en bakgrundsfigur i Mumintrollets liv genom hela 

muminserien, som han tänker på ibland när han har tid. Han tycker mycket om henne, men det 

finns inget och har aldrig funnits något elektriskt i deras förhållande.  

   I illustrationerna i böckerna ser man också en tydlig utveckling. I illustrationerna i 

Småtrollen och den stora översvämningen håller Mumintrollet alltid i Muminmammans tass 

eller står gömd halvt bakom henne. Hans bundenhet till modern och osjälvständighet är 

tydligt porträtterad, i illustrationerna ser vi ett litet modersbundet muminbarn. I 

illustrationerna i Trollvinter står Mumintrollet ensam, och till en början är bilderna mörka och 

skrämmande och Mumintrollet är litet och har uppspärrade, rädda ögon. Men i de senare 

bilderna börjar Mumintrollet bli större och säkrare, och vintern och omgivningen ljusare och 
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mindre skrämmande. På en bild ler Mumintrollet och dansar runt i snön, och man vet då att 

Mumintrollet slutat vara rädd och till slut erövrat vintern.  

   Utifrån dessa resonemang ovan drar jag slutsatsen att Mumintrollet genomgår en tydlig 

utvecklig i Tove Janssons Muminserie, där Mumintrollets förhållande till sig själv och till sin 

omvärld förändras i och med att Mumintrollet blir äldre och genomgår en sexuell och pubertal 

utveckling igenom de olika böckerna. Genom alla äventyr och händelser utvecklas 

Mumintrollet och når nya insikter och kunskaper om sig själv och världen omkring honom. 

I början av muminserien möter vi ett barn, och i slutet av böckerna lämnar vi ett nyvuxet 

Mumintroll. 
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