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Inledning 

Tove Janssons böcker om muminfamiljen och muminfamiljens vänner har sedan länge inspirerat 

och väckt nyfikenhet hos läsare i alla åldrar. Tordis Ørjasæter skriver i Möte med… Tove Jansson 

(1985) att orsaken till att Jansson är så älskad är att det är hon, ensam, som har skapat 

Mumindalen där familjen bor och därmed också denna nya värld. Hon är översatt till en mängd 

olika språk och har enligt Ørjasæter minst 20 miljoner läsare dagligen.
1
 Den oskuldsfulla 

samvaron i den dal där mumintrollen lever är präglad av nyknutna vänskapsband, äventyr som 

slutar lyckligt och en säker trygghet. Tryggheten symboliseras av hemmet och av att det alltid 

finns någonting att komma tillbaka till. Dock finns det även en baksida av idyllen, en osäkerhet 

och ett hot som lurar i skuggorna.
2
 Historierna berättar inte endast om Mumintrollet och hans 

vänner, utan även om dem som står utanför vänskapskretsen, i periferin. Ensamheten och 

utanförskapet får på många sätt skildra det hotfulla i berättelsen.
3
 Dessa delar av muminböckerna 

är viktiga för helheten, för vad är trygghet om det inte finns någonting otryggt att jämföra den 

med? Och vad är en innesluten vänskap om det inte finns någon att utesluta?  

     Vänskapen mellan Mumintrollet och hans vänner må vara den bärande pelaren i berättelsen, 

men med ett tydligt ”Vi” följer ett tydligt ”De”. Det är detta jag kommer att undersöka i denna 

uppsats, hur utanförskapet och ensamheten skildras och sedan sätta detta i relation till valet av 

ensamheten. Analysen av ensamheten i muminböckerna kommer att påverkas av den rådande 

samhällssituationen då böckerna skrevs och av Tove Janssons eget liv. Jansson föddes 1914, året 

då första världskriget startade och levde fram till 2001. Hennes liv var därmed präglat av flera 

krig och en självständighetskamp i hennes hemland Finland. Detta medför att jag kommer att 

ägna en del av uppsatsen till en mer historisk/biografisk del, där såväl krig som Janssons liv 

kommer att tas upp. Det ska poängteras att kopplingen mellan Tove Janssons mörker i 

muminböckerna och kriget som härjade i Finland under delar av hennes liv inte är helt 

vedertagen. Dock kan man genom att se på Janssons egna anteckningar från denna tid hitta 

mycket som styrker tesen att läget i hennes hemland påverkat hennes verk.
4
  

                                                 
1
Ørjasæter, (Gyldendal, 1985), s 10f.  

2
 Boel Westin, Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld, (Stockholm, 1988), s 112-123. 

3
 Lars Bäckström, Mannen utan väg och hans kusin vitamin, (Stockholm, 1991), s 57ff. 

4
 Boel Westin, Ord, bild, liv, (Stockholm, 2007), s 174f. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda utanförskapet i Mumindalen, främst med fokus på 

karaktären Mårran. För att kunna kontrastera bilden av Mårran kommer även karaktären 

Snusmumriken att analyseras och därefter att jämföras med Mårran utifrån mina frågeställningar. 

I analysen kommer karaktärerna att sättass i relation till karaktären Mumintrollet, då det är 

honom berättelsernas fokus ligger på och det är ifrån honom man får lära känna de karaktärer 

som ska undersökas. De böcker som kommer att analyseras är Tove Janssons Trollkarlens hatt 

(1948), Trollvinter (1957), Vem ska trösta knyttet? (1960) och Pappan och havet (1968). 

Skillnaden mellan att välja ensamheten och att vara dömd till den kommer att belysas. Detta 

kommer att göras genom att studera skillnaden mellan ”Jaget” och ”De andra” utifrån ett 

existentialistiskt perspektiv med utgångspunkt i Emmanuel Levinas teorier. Jag kommer att utgå 

från dessa frågeställningar: Hur porträtteras de varelser som lever i utanförskap? Hur kontrasterar 

innanförskapet och utanförskapet varandra utifrån karaktärerna Mårran och Snusmumriken 

gentemot Mumintrollet och hans vänner? Slutligen kommer jag att diskutera kring vem som 

egentligen kan välja ensamheten och vem som är dömd till den. För att ge frågeställningarna och 

syftet en grund att stå på kommer Tove Janssons eget liv att vävas in i analysen, detta för att se 

om hennes liv påverkat böckernas utformning. Genom att utveckla dessa frågeställningar och 

problematisera dem, kommer jag förhoppningsvis få fram ett resultat att presentera.  

Tove Jansson och muminböckerna  

Tove Janssons liv genomsyrades av historieberättande, detta ända sedan hon skrev uppskattade 

serier om sina klasskamrater i grundskolan.
5
 Hennes språk var svenskan, då hennes pappa var 

finlandssvensk och hennes mamma kom från Sverige. Då hon var 16 år gammal och studerade i 

Stockholm fick hon av sin morbror höra att hon skulle hålla sig borta från skafferiet under 

nätterna, annars skulle mumintrollen komma fram från sitt hem bakom kakelugnen och smeka 

henne spöklikt runt benen och pusta henne i nacken.
6
 Dessa varelser tillhörde en annan värld och 

var en effektiv skrämselteknik. Samtidigt var det här nyfikenheten väcktes och hennes egen värld 

började skapas. Det första mumintroll hon själv använt i officiella sammanhang kom till då hon 

                                                 
5
 Westin, 1988, s 39. 

6
 Westin, 2007, s 167f. 
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kritiserade samtidens diktaturer i den finländska tidningen Garm,
7
och där hon signerade sina 

alster med en bild av Mumintrollet, som då kallades Snork.
8
 Detta var första gången 

Mumintrollet var vitt och mycket påminde om den varelse som finns i böckerna, och som så 

många känner igen idag.  

     Mumintrollen är varelser som inte kan ses av människan, utan de är som spöken som lever i 

en annan värld (då de inte bosatt sig bakom kakelugnen).
9
 Jansson bygger den här världen kring 

sina egna erfarenheter av ”morfars lyckliga dal och de finländska öarna” som enligt henne själv 

är den perfekta idyllen.
10

 I dalen bor muminfamiljen, som består av Mumintrollet, Muminpappan 

och Muminmamman, i ett tornliknande blått hus med spetsigt tak, som Muminpappan bygger i 

Småtrollen och den stora översvämningen (1945) för att familjen ska ha någonstans att bo.
11

 I 

dalen möter familjen flera andra lustiga figurer, bland annat Snusmumriken, Sniff, Lilla My och 

Hemulen. Alla karaktärer har olika drag som karaktäriserar dem, där Snusmumriken kan nämnas 

vara den som är vagabond och kopplas samman med friheten medan Sniff är den girige och 

egoistiske.
12

 I senare böcker blir även Tooticki och Mårran presenterade. Tooticki är underfundig 

och klok medan Mårran är ensam och kall. Det är alltså dessa karaktärer man får följa genom 

muminböckerna, tillsammans med andra figurer som också lever i den utopiska dalen.    

     Det är omdiskuterat hur många böcker Jansson faktiskt skrev om mumintrollen. Maria 

Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar (2004) att Jansson skrivit sju böcker och en 

novellsamling om trollen i dalen.
13

 Här räknas inte den sista boken Sent i november (1970) till 

muminfamiljens historia. Detta motsätter sig bland annat Boel Westin i Ord, bild, liv (2007) och 

skriver att det finns nio böcker om Mumindalen, och därför nio böcker om muminfamiljen.
14

 

Även om muminfamiljen inte fysiskt finns med i Sent i november utspelas handlingen i deras hus 

och de är både omtalade och väntade. Jag ställer mig bakom Westins åsikt kring böckerna, då 

                                                 
7
 Tidningen Garm var en politisk tidning som kom ut en gång i månaden, och som både Tove Jansson och hennes 

mor “Ham” (Signe Hammarsten) arbetade på. Jansson skrev texter, men främst illustrerade hon andras och sina egna 

artiklar med sin svarta humor som redskap. Tidningen var satirisk och censurerades under stora delar av andra 

världskriget, vilket triggade Jansson att bli ännu mer ironisk och hon målade flera satirbilder av såväl Hitler som av 

Stalin. 
8
  Westin, 2007, s 170.  

9
  Westin, 1988, s 63.  

10
 Ørjasæter, 1985, s 98. 

11
 Tove Jansson, (Helsingfors, 1945). 

12
 Westin, 1988, s 111.  

13
 Lund, 2004, s 245. 

14
 Stockholm, 2007, s 32. 
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även den sista av böckerna behandlar den miljö där muminfamiljen är central även om de inte 

finns där fysiskt.
15

 Jansson har även skrivit och illustrerat flera bilderböcker, där några är Hur 

gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och Lilla My (1952), Vem ska trösta knyttet? 

(1960) och Den farliga resan (1977). 

     Den första boken om Mumintrollen kom ut år 1945, alldeles i slutskedet av andra världskriget 

och i en svår historisk tid för Finland. Detta har präglat böckerna, åtminstone om man ska lita på 

Boel Westins omdöme och analyser.
16

 Jansson är ihågkommen som en av de stora 

barnboksutgivarna från år 1945, tillsammans med bland annat Astrid Lindgren och hennes Pippi 

Långstrump. Mumintrollens fantastiska värld som visar det bästa av skogsdalarna på det svenska 

fastlandet och av den finska skärgården togs emot med öppna armar, men Jansson blev en 

internationell storsäljare först 1954 då hennes böcker publicerades i London.
17

 Det ska dock 

påpekas att Jansson inte blev översatt till finska förrän år 1955, då hon redan slagit igenom 

internationellt med sin fantasivärld.
18

 Tove Jansson fick år 1966 H.C. Andersen-medaljen som 

sägs vara ”den största utmärkelse en barnboksförfattare kan få” för sina verk, mycket med 

anledning av böckerna om mumintrollen.
19

   

     De fyra böcker jag ska analysera tar upp ensamhet och utanförskap, samtidigt som Mårran 

och Snusmumriken är återkommande och har ledande roller i berättelserna. Även om de båda 

inte fysiskt hela tiden finns med i böckerna, är de ofta omtalade och används som utgångspunkt 

för känsloyttringar hos Mumintrollet och knyttet.  

Tidigare forskning 

Tove Jansson har sedan tidigt i sin karriär varit objekt för studier av såväl hennes egen 

livshistoria, som hennes konst och hennes böcker. Det är för mig omöjligt att redovisa all 

tidigare forskning som gjorts i anslutning till Jansson och därför ska detta kapitel ses som ett 

                                                 
15

 Tove Janssons nio böcker om mumintrollen är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometjakten 

(1946) i omarbetad version Kometen kommer (1968), Trollkarlens hatt (1948), Muminpappans Bravader Skrivna av 

Honom Själv (1950) i omarbetad version Muminpappans memoarer (1968), Farlig midsommar (1954), Trollvinter 

(1957), Det osynliga barnet och andra berättelser (1962), Pappan och havet (1965) och slutligen Sent i november 

(1970), (Helsingfors). 
16

 Boel Westin, Ord, bild, liv, 2007. 
17

 W. Glyn Jones, Vägen från Mumindalen: en bok om Tove Janssons författarskap (Hangö, 1984), s 16. 
18

 Marita Rajalin, ”Finlandssvenska sagor, rim och ramsor” ur Barnboken förr och nu, red. Maija Lehtonen och 

Marita Rajalin, (Stockholm, 1984), s 78.  
19

 Glyn Jones, 1984, s 7. 
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axplock av de viktigaste delarna för min analys. 

     Det viktigaste namnet inom forskningen är Boel Westin, som fick Janssons fulla förtroende 

och på så sätt tillgång till hela Janssons personliga arkiv.
20

 Westins doktorsavhandling Familjen i 

dalen – Tove Janssons muminvärld (1988) behandlar de sex första böckerna om Mumindalen 

och hur utvecklingen av karaktärerna framkommer i dessa. Här behandlas även den 

återkommande tematiken. I Ord, bild, liv ger Westin ett intimt porträtt av Tove Jansson och 

hennes liv, samt hennes karaktärers framväxt och bakgrund. Tove Janssons egna essäer och 

intervjumaterial ger en bild där hennes eget perspektiv på såväl karaktärer som på samtiden 

framkommer. Ett exempel på detta är hämtat ur Horisont 1961:2 och heter ”Den lömska 

barnboksförfattaren”. I denna essä skriver Jansson om hur det är att vara barnboksförfattare, och 

vad hon tror är anledningen till att man skriver för barn. Hon problematiserar ämnet på en 

humoristisk och enkel nivå, som samtidigt innefattar en djup personlig tolkning av barns 

litteraturläsning och deras sätt att bearbeta kriser och hemskheter.  

     Till skillnad från Westins tillvägagångssätt där Jansson personligen står i centrum för 

analyserna så tar Vägen från Mumindalen – en bok om Tove Janssons författarskap av W. Glyn 

Jones upp Janssons verk i kronologisk ordning, från Småtrollen och den stora översvämningen 

till Den ärliga bedragaren (1982) och här framställs karaktärerna genom analyser av situationer i 

böckerna.
21

 Detta gör även Agneta Rehal-Johansson i avhandlingen Den lömska 

barnboksförfattaren – Tove Jansson och muminverkets metamorfoser (2006).
22

 Här behandlas 

även muminböckerna ur ett psykoanalytiskt perspektiv, där även revideringar av titelnamnen 

problematiseras. Rehal-Johansson belyser också utvecklingen hos såväl karaktärerna i sagan som 

hos Tove Jansson själv. I Livsvandring i tre akter (1994) av Lena Kåreland och Barbro 

Werkmäster analyseras Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan ur flera 

perspektiv.
23

 Främst analyseras dessa med fokus på sökandet, både efter trygghet och efter ett 

identitetsskapande. Detta blir en ingångsport till Tove Janssons bilderböcker, som även de spelat 

en stor roll i Janssons författarskap. 

     Muminböckerna har varit föremål för många tidigare C- och D-uppsatser ur många olika 

                                                 
20

 Westin, 2007, se omslag. 
21

 Tove Jansson, Den ärliga bedragaren, (Stockholm, 1982). 
22

 Agneta Rehal-Johansson, (Göteborg, 2006). 
23

 Lena Kåreland & Barbro Wermäster, (Uppsala, 1994). 
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perspektiv. Ekokritik, psykoanalys och gotiska drag har studerats. Det finns dock ingen uppsats 

som tidigare har intresserat sig för ensamheten och utanförskapet i böckerna. Därför ser jag detta 

som ett öppet fält för nya tolkningar, som dock har stöd i litteratur om både muminböckerna och 

om Tove Janssons livssituation. 

Teoretisk bakgrund och metod 

Jag kommer att använda mig av en tematisk metod där utgångspunkten ligger i Maria 

Nikolajevas Barnbokens byggklossar, där hon definierar termerna tema och motiv.
24

 Ett motiv 

definieras som ett återkommande mönster i boken, medan ett tema definieras som ett 

huvudmotiv, det vill säga det motiv som är det mest centrala.
25

 Temat är ofta subtilt, och öppet 

för egen tolkning. Det brukar emellertid finnas symboler och vinklingar som gör tolkningen 

lättare. Nationalencyklopedin definierar tema och motiv på följande sätt: 

Ett tema kan uttryckas genom olika motiv. Så till exempel kan det enkla temat "livet är kort" gestaltas genom 

motiven förvissnande i naturen, dagens flyktighet, en stjärnas fall och liknande, och temat "människan är 

grym" kan framställas i olika typer av våldsskildringar som krig, familjetragedier eller förhållande till djur. 

Temat kan ibland formuleras som ett mer preciserat påstående, textens (förmodade) budskap eller tes, t.ex. 

"grymhet är en outplånlig del av människans natur", eller "mänsklig grymhet kan genom kärlek vändas till 

godhet". Temat ligger inte alltid utsagt i texten; att formulera temat är ett led i en tolkning av det lästa.
26

 

Detta för även med sig att teman och motiv även kan vara explicita och implicita, vilket innebär 

att de kan vara uttalade eller underförstådda.
27

 

     Det övergripande tema som jag kommer att analysera i böckerna är utanförskapet som ställs 

mot innanförskapet, där framförallt Mårrans och Snusmumrikens situation belyses. Det explicita 

temat utanförskap blir förklarat och underbyggs av flera implicita motiv. Av dessa implicita 

motiv kommer jag att lägga störst vikt vid mörkret, osynliggörandet och ensamheten. 

Karaktärerna Mårran och Snusmumriken kommer också att analyseras utifrån deras utseende och 

handlingar.  Även karaktärerna runt omkring dem kommer att analyseras, tillsammans med 

miljön och hur ett värdigt liv framställs. Eftersom att jag utgår från hypotesen att det finns ett 

                                                 
24

 Lund, 2004, s 66f. 
25

 Ibid. 
26

 Sökord Tema. http://www.ne.se/lang/tema/325664, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-05. 
27

 Nikolajeva, 2004, s 67.  
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utanförskap i muminböckerna så kommer jag att ta hjälp av begreppen ”Jag” och ”De andra” i 

min analys.  

     För att utveckla tanken om ”Jag” och ”De andra”, och på så sätt tanken på ensamheten, 

kommer jag att använda mig av Emmanuel Levinas Tiden och den andre (1992).
28

 Här 

presenteras en existentialistisk teori där ”jaget” är den ensamme, eftersom att ”jag är inte den 

andre. Jag är helt ensam”.
29

 ”Jaget” existerar och kan vidröra ”den andre”, och genom att ”jaget” 

existerar så lever det också utanför varje relation, det vill säga i ensamhet. Denna existentiella 

teori kommer att ytterligare förstärka min hypotes om utanförskapet i Mumindalen. För att 

uttrycken ska passa bättre i min analys kommer jag att anpassa uttrycket ”den andre” till ”De 

andra”. ”Jaget” kommer att stå för Mårran i synnerhet, men även för Snusmumriken då hans roll 

i berättelsen analyseras. ”De andra” kommer här att vara de andra karaktärerna i berättelsen, de 

som gör att utanförskapet existerar. Det ska poängteras att jag endast snuddar vid ytan då jag 

använder dessa begrepp i min analys. Levinas filosofi behandlar tidens många aspekter på 

varandet och diskuterar flera olika hållningar inom den existentiella filosofin. Jag har valt att 

utgå från hans begrepp och från utvalda delar av hans filosofi, och genom detta skapa en grund 

för min analys att stå på. Dessa begrepp kommer att sättas i relation till karaktärerna under 

rubriken ”Jaget” och ”De andra”. 

     Eftersom att min hypotes innebär att den rådande situationen i Finland då Tove Jansson skrev 

sina böcker skulle haft stor inverkan på hur böckerna framställts och uppfattats, kommer 

samhällssituationen i Finland under den här tiden att behöva vävas in i analysen. Med detta följer 

att även Tove Janssons liv under denna period att antas speglas i böckerna. För att få en bild av 

hur Finland såg ut under tiden då Jansson skrev muminserien kommer jag att använda mig av 

Finlands historia – Linjer strukturer vändpunkter av Henrik Meinander (2006).
 30

 Böckerna jag 

kommer att använda i analysen av Tove Janssons eget liv har tagits upp under rubriken Tidigare 

forskning. 

                                                 
28

 (Stockholm, 1992), 29-52. 
29

 Levinas, (Stockholm, 1992), s 32. (författarens kursivering). 
30

 Stockholm, 2006. 
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Analys: Att dansa för livet 

För att få en djupare förståelse av och för att söka en förklaring till det mörka och kalla som 

Mårran får stå för i böckerna, och även för att få en klarare bild av den dåvarande tidens 

mottagande av innehållet i muminböckerna, kommer Finlands historia mellan 1917-1945 kort att 

sammanfattas tillsammans med delar ur Tove Janssons liv. Detta kommer jag likt Boel Westin 

gjort i sina undersökningar, att ta hänsyn till då jag senare ska analysera synen på hotet utifrån.
31

 

De fyra böckerna som ska analyseras kommer också att sammanfattas kort för att underlätta 

förståelsen av analysen.  

     I nästa del kommer Mårran, ”den ensammaste på hela jorden”, att stå i fokus.
32

 I kontrast till 

Mårrans utanförskap kommer Snusmumriken att analyseras. Han är intressant då han ofta väljer 

ensamheten, och att han uttryckligen tycker om den. Detta val har inte Mårran, utan hon är dömd 

till ensamheten. Eftersom att Mårran och Snusmumriken endast ses objektivt, förutom i Pappan 

och havet där man får se vissa händelser ur Mårrans perspektiv, kommer även det som finns runt 

om dem att vara av vikt för analysen. Genom att se hur de påverkar både personer och naturen i 

sin omgivning kommer den objektiva synen på dem att framkomma tydligt.  

Att präglas av historien 

Tove Jansson levde under en kritisk tid för sitt hemland. Hon föddes i Helsingfors år 1914, precis 

i första världskrigets början. Hennes mamma, Ham, berättade för henne att hon blivit till i skogen 

och på klipporna. Denna tanke tyckte Jansson mycket om och hennes liv präglades mycket av 

den vilda natur som från början varit hennes hem.
33

 Janssons uppväxt speglade ett bohemiskt liv, 

då båda hennes föräldrar arbetade som konstnärer och ofta hade fester med balalajka långt in på 

småtimmarna. Dessa fester fastnade i Janssons sinne och levde kvar hela livet.
34

 Familjen levde i 

Helsingfors under vinterhalvåret, och under flera ljuvliga somrar flyttade de ut i den finska 

skärgården för att få komma till öarna som betydde mycket för familjen. Ekonomin var knaper, 

                                                 
31

 Westin, (Stockholm, 1988) & (Stockholm, 2007).  
32

 Tove Jansson, Pappan och havet, (Helsingfors, 1965), s. 20. 
33

 Ørjasæter, (Stockholm, 1985), s 13f. 
34

 Ibid., s 18. 
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men hushållet kärleksfullt, och Jansson älskade sin mor mer än någon annan.
35

 Denna 

modersgestalt har hon själv sedan sagt vara förebilden till Muminmamman.
36

 

     Tiden då Tove Jansson växte upp präglade Finland av en kamp för självständighet. Henrik 

Meinander skriver i Finlands historia – linjer strukturer vändpunkter om hela den finländska 

historien, från den första som bott i landet fram till våra dagar.
37

 Kapitlet ”Kämpande 

självständighet” berättar om den kritiska tiden mellan 1917 till andra världskrigets slut. År 1918 

drogs Finland in i den ryska revolutionen, och ett kort men blodigt inbördeskrig utkämpades och 

vanns av de borgerliga finska trupperna, som hade hjälp av tyska soldater. Inbördeskriget gjorde 

att Finland blev en suverän stat då Sovjetunionens makt kuvades. Försvarsmakten och ekonomin 

blev ändå underordnad det tyska intresset, eftersom Tysklands hjälp hade varit den bidragande 

faktorn till krigets utgång. Trots Finlands seger över Sovjetunionen utgjorde ändå det jättelika 

landet i öst ett stort hot under tjugo- och trettiotalet, vilket påverkade Finlands inrikes- och 

utrikespolitik. Nationaliteten blev viktigare än någonsin.  

     I all denna dramatik levde Tove Jansson sitt liv med mörkläggningsgardiner för att hålla 

befolkningen gömd under bombangrepp.
38

 Det växande hotet under trettiotalet och den 

ekonomiska depressionen ledde till att Finland hamnade i kläm. När Tyskland och Sovjetunionen 

år 1939 slöt en nonaggressionspakt och Hitler veckan senare marscherade in i Polen var kriget ett 

faktum och Finland blev anfallet av Sovjet.
39

 Det finska vinterkriget gick dock inte som Stalin 

hade önskat, utan väderförhållandet visade sig gynnande för finnarna. Med segern i vinterkriget i 

ryggen slöt Finland en tyst pakt med Tyskland om att inta Sovjetunionen. Man trodde att 

erövringen skulle vara slut senast hösten 1941, och finska staten vägrade att ingå ett politiskt 

avtal med Tyskland, med anledning av den demokratiska grunden i landet och viljan att ha ett 

fortsatt gott omdöme hos västmakterna. Erövringen inleddes som väntat och de finländska 

trupperna höll sin del av pakten. Dock gick planen i stöp då Leningrad inte kunde intas och 

kriget fortsatte tära på Finlands tillgångar och manskap. ”Livet är nu egentligen bara en väntan, 

                                                 
35
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36
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37
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38
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39
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man lever inte riktigt, man existerar” skriver Jansson till sin vän Eva Konikoff i juli 1941.
40

  

     Under den här tiden skrev, som sagt, Jansson i den ibland helt censurerade politiska 

skämttidningen Garm. Här fick hon utlopp för sitt hat mot de samtida diktaturerna och även en 

chans att påverka samhället. Det kändes meningsfullt att skriva och teckna för tidningen.
41

 För 

att skingra tankarna blev festerna många under denna tid. Musiken och färgerna fungerade som 

verklighetsflykter, och dansen ingav liv och hopp.
42

 Dessa tillfällen blev någonting att gripa tag i 

och att se fram emot, någonting som gav livet mening. 

     Vintern 1942-43 ville Finland dra sig ur kriget på allvar, vilket var lättare sagt än gjort. I 

februari 1944 företog Moskva tre bomräder mot Helsingfors.
43

 Turligt nog blev förlusterna ringa 

och efter mycket om och men kunde ett vapenstillestånd slutas i september 1944. Till sist var 

andra världskriget slut, och freden kom år 1945. Ljuset kom tillbaka till Helsingfors och den 

unga staten hade klarat sig från ockupation genom hela den svåra tiden.
44

 När Jansson förstod att 

kriget till sist var över blev hon först överväldigad av glädje, men hon svor att hon aldrig 

någonsin skulle glömma.
45

 Det var under den här tiden den första muminberättelsen kom till, och 

1945 kom Småtrollen och den stora översvämningen ut. 

Från hatten till havet 

De fyra böcker som kommer att analyseras är, som redan nämnts, Trollkarlens hatt, Trollvinter, 

Vem ska trösta knyttet? och Pappan och havet. I dessa fyra böcker är (delvis) det överhängande 

hotet Mårran, en av de karaktärer som kommer att analyseras nedan och som tematiken i denna 

uppsats är byggd runt. Mårrans plats i historien blir större ju senare en muminbok är skriven 

under Janssons författarskap. Detta innebär att Mårran som karaktär blir mer komplex. Även 

Snusmumriken förekommer i dessa böcker, dock inte alltid personifierad utan ibland endast som 

en fantasi som Mumintrollet längtar efter. Här nedan följer en kort sammanfattning av var och en 

av de fyra böckerna. 

                                                 
40
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Trollkarlens hatt 

Trollkarlens hatt är Tove Janssons tredje bok om trollen i Mumindalen. Boken kom ut år 1948 

och den blev hennes stora genombrott. W. Glyn Jones skriver i Vägen från Mumindalen – en bok 

om Tove Janssons författarskap att ”[t]rots titeln handlar Trollkarlens hatt inte så mycket om en 

trollkarls hatt, och för den delen inte egentligen om någon trollkarl, även om bäggedera spelar en 

stor roll”.
46

 I själva verket handlar boken om vad som händer under våren och sommaren då 

varelserna i muminhuset vaknar till liv efter att ha legat i ide hela vintern. Mumintrollen och 

deras vänner gör utflykter till nya öar, de klättrar i berg och ger sig ut på nattliga äventyr under 

sommarstjärnorna. Westin skriver i Ord, bild, liv att ”[l]usten till livet genomsyrar Trollkarlens 

hatt, och inom den ryms melankoli, oro och längtan. Förändring är oundvikligt, förvandling är en 

del av livet”.
47

 Denna förvandling framkommer som årstidsskiftningar, känsloskiftningar och 

som ren magi. Från bergen kommer två nya varelser in i Mumindalen, tvillingfigurerna Tofslan 

och Vifslan. Tofslan bär på en stor resväska, vilken innehåller kungsrubinen, den största rubin 

som finns i hela universum. Denna har tvillingfigurerna tagit från den ondskefulla Mårran. 

Mårran förföljer Tofslan och Vifslan, och snart når hennes kyla och mörker Mumindalen. Som 

tur är stannar inte Mårran länge, utan ger sig av med trollkarlens hatt i utbyte mot rubinen. Kort 

efter detta beger sig Snusmumriken ut på egna äventyr söderut, utan Mumintrollet. Detta är en 

sorgens dag för trollet, som känner sig både ensamt och litet. Historien får ett lyckligt slut då 

Trollkarlen kommer till Mumindalen i sitt sökande efter Kungsrubinen, och i sin lycka över att 

ha hittat rubinen trollar han för familjen och deras vänner.  

Trollvinter 

Trollvinter kom ut år 1957 och skiljer sig från de tidigare muminböckerna genom att handlingen 

huvudsakligen utgår från personerna i boken, och inte som tidigare från intrigen.
48

 Mumintrollet 

vaknar mitt i vintern och kan inte somna om igen som han borde, då familjen om vintern ligger i 

ide. Världen som för honom alltid är ljus och grön där utanför fönstret är nu kall, mörk och 

kuslig. I Trollvinter får man följa trollets vandring genom vinterlandskapet, där han stöter på 

varelser han aldrig tidigare mött. En av de mest centrala karaktärerna i Trollvinter är Tooticki, en 
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vintergäst som bor i muminfamiljens badhus nere vid havet. Hon leder Mumintrollet genom 

vintern och hjälper hans inre utveckling. I början saknar Mumintrollet Snusmumriken, och 

funderar på om han (Mumintrollet) också ska ge sig av söderöver för att leta rätt på sin vän och 

för att leta rätt på solen, som sviker honom i denna tysta värld. Westin skriver att mumintrollet 

genomgår en omvandling i vintermörkret, där ”[m]umintrollet blir individualiserat, växer, 

förändras och förvandlas i en serie av uppvaknanden”.
49

 Dessa uppvaknanden sker utanför 

familjens trygghet, i en värld där han inte känner sig som hemma. Mårrans plats i berättelsen blir 

stor, då hon ständigt är närvarande som ett hasande hot i mörkret. Hennes närvaro hjälper 

Mumintrollet mycket i sin utveckling. Även många andra varelser finns där, bland annat möter 

Mumintrollet sin förfader, som bosätter sig i muminfamiljens kakelugn. Till sist kommer solen 

tillbaka till Mumindalen, och Mumintrollet får väcka sin mamma för att berätta om sina 

upplevelser. 

Vem ska trösta knyttet? 

Detta är den enda av de fyra valda böckerna som inte handlar om mumintrollen. Bilderboken 

skrevs 1960 och behandlar ensamheten i relation till gemenskapen och en resa från att vara pojke 

till att bli man. Varelserna i böckerna är välbekanta från muminböckerna, dock hamnar de i ett 

annat sammanhang i denna bok då perspektivet nu utgår från det lilla knytt som är 

huvudpersonen. Knyttet är ensamt och ledset. Han har inga vänner och är alldeles för blyg för att 

ta kontakt med någon. En dag beger han sig iväg från sitt hus ut på en resa, vilken förändrar hans 

liv. Han hittar ett brev från ett skrutt i nöd, som han genast ger sig ut för att rädda. Skruttet, som 

är en liten flicka som är livrädd för Mårran, blir knyttets ledstjärna och motivation. Det 

överliggande hotet i berättelsen är Mårran, den kalla och mörka varelse som skrämmer skruttet 

vettlöst. Lena Kåreland och Barbro Werkmäster skriver i Livsvandring i tre akter att ”hon 

[Mårran] ser dock mer förvånad och häpen ut än ondsint och fientlig”.
50

 Trots detta biter knyttet 

Mårran i svansen och får sitt skrutt, och tillsammans räddar de varandra undan ensamheten. 

                                                 
49

 Westin, 2007, s 315. 
50

 Kåreland & Wermäster, 1994, s 62. 



15 

 

Pappan och havet 

Pappan och havet kom ut år 1965 och beskriver en inre resa hos alla personerna i 

muminfamiljen. Det sker också en yttre resa, muminfamiljen flyttar ut till en ö i havet. Efter dem 

följer Mårran, som känner att ett band har börjat växa sig starkare mellan henne och 

Mumintrollet. På ön förändras familjen, Muminpappan känner sig otillräcklig och onödig, 

Muminmamman blir introvert och försvinner in i sina fantasier om Mumindalen och 

Mumintrollet börjar känna sig vuxnare och mer självständig. Utvecklingen sker på olika håll, och 

den starka familjekärnan börjar upplösas i stormarna på ön. Dock finns det hela tiden någon som 

drar tillbaka familjen till verkligheten – Lilla My. Hon förändras inte, utan fungerar som en länk 

mellan familjemedlemmarna och ser objektivt vad alla går igenom. Även Mårran förändras på 

ön. Mumintrollet känner en skyldighet att ta hand om henne och tar med sig ett ljus ner till 

stranden där hon bor om kvällarna. Mårran börjar då att tina och det Mumintrollet och Mårran 

bygger upp blir livsviktig för dem båda. Samtidigt börjar familjemedlemmarna att hitta tillbaka 

till varandra igen, en ny ”familjeharmoni […] har upprättats, byggd på respekt och samtycke 

snarare än på vana”.
51

 En ny tid börjar för mumintrollen och de har anpassat sig till ön, som nu är 

deras nya hem. 

Karaktären Mårran 

 Mårran komslar! viskade Vifslan 

 Mårran? Vem är det? sa Hemulen och blev lite skrämd. 

 Tofslan spärrade upp ögonen och visade tänderna och gjorde sig så stor som möjligt. 

 Grymsla och hemsksla! sa Vifslan. Stängsla dörrslan för Mårran!
52 

Detta är första gången Mårran omtalas i muminböckerna. Tofslan och Vifslan är två små varelser 

som kommit till Mumindalen för att söka skydd från denna hemska mårra. Det kommer senare 

fram att de har tagit Kungsrubinen, den största rubin som finns i världen, från Mårran, och alltså 

är de tjuvar på flykt undan sitt offer. Mårran framställs direkt som ett hot, en mörk skugga som 

innesluter Mumindalen i sin kyla, och familjen i muminhuset börjar beväpna sig för att försvara 

sina gäster. När mörkret lagt sig över Mumindalen och den enda ljusstrimman kommer från 
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petroleumlampan i vardagsrummet kommer till sist Mårran. De märker henne när de öppnar 

ytterdörren och ser henne sitta på sandgången. Hon är inte stor och ser inte heller farlig ut men 

”[m]an kände bara på sig att hon var förskräckligt elak och kunde vänta hur länge som helst”.
53

 

När hon sedan drar bort genom mörkret märker de att marken där hon suttit och stirrat på dem är 

frusen.
54

  

     Detta första möte säger mycket om hur Mårran sedan uppfattas i de följande böckerna. Den 

första anblicken säger att Mårran inte ser speciellt farlig ut, dock ändras detta när Mumintrollet 

vaknar upp från sin vintersömn och inte kan somna om i Trollvinter. När han sedan ger sig ut i 

vintern för att söka efter välbekanta, verkliga, saker, slås han av kylan och mörkret. Han frågar 

sig själv ”om vintern i själva verket var ett resultat av att tiotusen Mårror hade suttit på 

marken.”.
55

 Mumintrollet kopplar alltså denna mörka, okända och skrämmande plats till det 

hemskaste han vet, Mårran. Han beklagar sig över att den riktiga världen försvunnit och övergått 

till att vara en tyst, spöklik värld med snö istället för löv. Tooticki säger senare i Trollvinter att 

det är synd om Mårran och de varelser som egentligen inte hör hemma någonstans. De har ingen 

plats under den tid då alla är vakna och alerta, utan de får komma fram på vintern då de andra 

ligger i ide. Dessa skygga och märkvärdiga varelser får då en plats och denna värld blir för dem 

den vekliga.
56

 När Mumintrollet sedan accepterar vintern, mörkret och kylan börjar en förändring 

ske inom honom. Han börjar också acceptera Mårran.  

Ett med mörkret 

Mårrans utseende är inte henne speciellt fördelaktigt. Hon beskrivs i Pappan och havet som en 

”väldig grå skugga av ensamhet”
57

 och hennes rörelser är hasande och långsamma. Hon blir 

också en del av mörkret då hon sedan glider iväg från Muminhuset, då hon stått utanför och sett 

på värmen och ljuset, medan familjen där inne rusar runt i panik efter att ha upptäckt henne. 

Mårran beskrivs av Tove Holländer i boken Från idyll till avidyll: Tove Janssons illustrationer 

till Muminböckerna (1983) som ”ett grått väsen med långa armar och spetsiga fingrar”.
58

 Hon 
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skriver också att Mårran kan uppfattas stå för olika saker, antingen för den totala ondskan eller 

för ensamheten. Något som blir intressant i denna beskrivning av Mårran är att hon blir jämförd 

med ett mumintroll, och att liknelserna blir påtagliga. Formen är ungefär densamma och nosen 

ser ut som om den är en hoptryckt trollnos, dock är Mårran större och klumpigare än ett 

mumintroll.
59

 Detta kan även anas att Mumintrollet känner av, då han i Pappan och havet börjar 

känna medlidande med denna ensamma varelse. 

     I bilderboken Vem ska trösta knyttet? är Mårran det ständiga hotet, då knyttet läser skruttets 

flaskpost och vi får ta del av skruttets hemska erfarenheter av Mårrans tjut. När knyttet till sist 

möter denna fruktade mårra, som ”är det värsta jag har sett”,
 
har till och med månen tappat sin 

färg. Mårran ser ut som ett stort, ensamt berg som i tysthet sprider sin kyla.
60

 Hon beskrivs i 

Trollvinter som en väldig, oformlig gråhet som är ett med mörkret och som har små runda 

uttryckslösa ögon. Mumintrollet påpekar också att Mårran vuxit sedan han sett henne för länge 

sedan i augusti, vilket förklaras med att årstiden passar en mårra bättre. Hennes hasande steg ute 

på den svarta isen ter sig hotande och Mumintrollet förväntar sig att bli överfallen av hennes kyla 

när som helst då han vandrar genom vinternatten.
61

  

     Agneta Rehal-Johansson skriver i Den lömska barnboksförfattaren – Tove Jansson och 

muminverkets metamorfoser att Mårrans ”karaktär, hennes skepnad och framför allt det faktum 

att hon är det enda negativa elementet i Tove Janssons idyll gör att hon framstår som en 

motsvarighet till Arkadiens Döden”.
62 

Denna liknelse ter sig rättvis, då hon (Mårran) sprider sin 

kyla som Mumintrollet är säker på skulle döda en vid minsta beröring och som sprider en känsla 

av hot i den paradisiska Mumindalen.
63

 Kåreland och Werkmäster skriver i Livsvandring i tre 

akter att när knyttet möter Mårran i Vem ska trösta knyttet? blir känslan av hotet så påtagligt att 

det verkar som om jordens undergång eller Ragnarök är nära. Känslan av jordens undergång 

visas också tydligt i Trollvinter då Mårran sätter sig på Tootickis midvinterbrasa så att den 
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slocknar och Mumintrollet utbrister ”Har Mårran släckt solen!”.
64

 Då sedan Mårran hasar iväg ut 

på isen omsluts hon av mörkret och blir ett med det igen. Det berättas också att där Mårran suttit 

fryser marken till is, och sitter hon längre än en timme kan aldrig någonting växa där igen, utan 

”marken dör av förskräckelse”.
65

 Dessa liknelser med döden gör att hon blir ännu hotfullare, då 

Mumindalen oftast förknippas med det idylliska och utopiska. Mårran blir dock mer och mer 

mänsklig i de senare böckerna. När Mumintrollet i Trollvinter accepterat vintern och kylan blir 

hon genast mindre skrämmande. Mårran är inte ond, utan hon ”fryser ner, stannar upp det 

paradisiska”.
66

 

Ett överhängande hot 

Orsaken till att Mårran ses som så hotfull blir alltså att hon förknippas med hotet utifrån och med 

döden. Muminfamiljen och deras vänner talar om henne som en ständigt överhängande fara som 

när som helst kan dyka upp. I Pappan och havet framkommer det i det första kapitlet ”Familjen i 

glaskulan” att Mårran ofta kommer till muminhuset. Hon sitter där utanför och väntar, som en 

grå dimma i mörkret, och stirrar in i värmen. Hon har många gånger suttit där så länge att 

marken dött, vilket lämnat runda bruna fläckar över hela gräsmattan. När hon en kväll ser på 

ljuset och värmen i huset kan hon inte hålla sig från att hasa sig fram till fönstret för att få 

komma så nära som möjligt.67 Familjen flyr då i panik in i det varma huset (de satt från början på 

verandan) och tar det välsignade ljuset med sig i flykten. Mårran glider därifrån, än en gång utan 

något ljus att leda henne. Detta ljus, som kommer att ha en stor betydelse för Mårrans och 

Mumintrollets utveckling, blir en symbol för livets värme. Detta kommer att problematiseras mer 

under rubriken Ljusets betydelse - återfödsel.  

     Språket i muminböckerna är oftast enkelt och fridsamt. Dock blir Mårran efter hand ett sådant 

återkommande inslag och ”så hotfull ter hon sig att hennes namn tagits i bruk av svordomar”.
68

 

Detta blir ännu ett exempel på hennes utsatthet, muminfamiljen och dess vänner gör om hennes 

namn och väsen till ett kraftuttryck att använda då de blir irriterade, arga eller någonting går fel. 

Genom detta distanserar familjen sig från det främmande, och samtidigt förstärks otryggheten. I 
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Vem ska trösta knyttet? talas det om Mårrans tjut om nätterna, vilket också återkommer i Pappan 

och havet där både Mumintrollet och Muminpappan hör ett ödsligt tjutande från kobbarna 

utanför ön. I båda böckerna är tjutet ett tecken på ensamhet, däremot får tjutet olika betydelser. I 

Vem ska trösta knyttet? blir tjutet ett tecken på det överliggande hotet i berättelsen. Kåreland och 

Werkmäster betonar att när knyttet letar sig genom skogen på jakt efter skruttet och hör Mårrans 

tjut blir han livrädd och ”gömde sig i första bästa grop”
 69

. Knyttet känner sig förföljt och hans 

mod sätts på prov.
70

 I Pappan och havet blir tjutet däremot ett tecken på en längtan efter ljus och 

värme, då Mumintrollet hör detta när han försummat Mårran.
71

 Det kan tänkas att Mårran ser 

Mumintrollet som en räddning undan ensamheten, och när hon blir besviken låter hon sin 

ensamhetssång ljuda starkare och starkare genom natten, allt i ett försök att än en gång få möta 

ljuset och dansen.  

     Där Mårran har suttit i mer än en timme kan aldrig någonting växa igen. Marken dör. Detta, 

att det går så långt att den levande jorden kuvas under den kalla och dör, vittnar om en mer 

spridd rädsla än bara hos de vandrande varelser som finns i Mumindalen. Naturen lider när 

Mårran kommer nära, solen går i moln och allt blir grått. I Pappan och havet börjar själva ön att 

röra sig då Mårran stiger i land. Muminpappan och Muminmamman blir förvånade när de 

upptäcker att i princip all växtlighet på ön rör sig mot fyren (hemmet som än en gång får stå för 

tryggheten).
72

 Känslan av skräck och instinkten att fly kan alltså sägas infinna sig även i naturen. 

Tidigare har det även understrykts att den årstid som Mumintrollet direkt kopplar till Mårran är 

vintern, den kalla härjade årstiden då allting dött i väntan på att få återfödas.  

Ljusets betydelse – återfödsel 

Boel Westin skriver att berättelserna om mumintrollen är fulla med kontraster och symbolik.
73

 

En viktig kontrast är skillnaden mellan ljuset och mörkret, vilket också kan ses i de implicita 

skillnaderna mellan det varma och kalla och i årstidskiftningarna. I Trollvinter är denna 

motsättning extra tydlig, då Mumintrollet vaknar upp till en värld utan ljus. Solen har försvunnit 
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och bytts ut mot mörkret, ”[h]on [solen] var borttappad helt enkelt, kanske hade hon rullat ut i 

världsrymden. I början vägrade Mumintrollet att tro på det. Han väntade länge”.
74

 Här kan tänkas 

att ljuset får stå för ett hopp, ett tecken på räddning och som det som är bekant och tryggt. I och 

med att vintern håller sitt järngrepp över Mumindalen så tvingas Mumintrollet att utvecklas.
75

 

Till sist accepterar han den kalla dalen, och börjar istället utforska vinterns alla hemligheter. I 

likhet med detta var Tove Jansson själv mörkrädd som barn, vilket hon kom över en höstkväll då 

hon ensam trotsade mörkret och steg ut i natten. Till Janssons stora förvånig var världen utanför 

ljusare och mindre skrämmande än den inne i huset. Hennes rädsla för mörkret var överkommen, 

hon var inte längre rädd för att bli rädd.
76

 

     Ur mörkret i Trollvinter kommer de osynliga djuren fram, de som inte har någon plats under 

sommarmånaderna. Dessa varelser kan ses som en motreaktion till den varma sommarens all 

glättighet, då dessa varelser ofta är annorlunda och skygga. Även Mårran har en självklar plats i 

vinterns mörker, vilket Tooticki påpekar då Mumintrollet funderar över vinterns hemligheter. 

Mårran, som svalts av mörkret och vandrar ensam på den frusna isen, hotar Mumintrollets 

föreställningsvärld där livet är färgglatt och muntert. ”Hon tycks vara ett hot mot själva 

livskraften, hon står som ett förebud om den kommande hösten”,
77

 skriver Westin, men precis 

som vintern, kall mörk och skrämmande, söker Mårran bara ljuset.
78

 Mumintrollets fördomar om 

Mårran som hotfull tycks stämma, tills midvinterbålet tänds. Jansson skildrar vinterbrasan i 

kapitlet ”De hemlighetsfulla” i Trollvinter, och här kommer alla gömda och bortglömda varelser 

fram och dansar för solen och värmen. Mitt i festandet kommer Mårran fram från sin isolering på 

isen. Musiken tystnar, kylan blir mer påträngande och Mumintrollet flyr från bergsknallen där 

bålet brinner till stranden nedanför. Till sist sätter sig Mårran på elden, som genast slocknar. Hon 

sitter där en stund, och hasar sedan ut på isen igen ”lika ensam som hon hade kommit”.
79

 W. 

Glyn Jones skriver att det är här Mumintrollets ömkan och intresse för Mårran väcks, och som 

sedan utvecklas i Pappan och havet.
80

 Han börjar känna igen mycket av sig själv i henne, och 
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kan inte längre blunda för hennes ensamhet i mörkret.  

    Återfödelsen som ljuset bär med sig, då ljuset vittnar om våren och våren ger nytt liv, blir 

tydlig i Trollvinter. Den cykliska processen blir central i boken och många av livets problem tas 

upp. Här blir till exempel Mumintrollet för första gången bekant med döden. Döden kommer i 

form av den kalla vinterns kulmen, då Isfrun kommer. Tooticki varnar Mumintrollet inför den 

stora kölden: ”Hon kommer i skymningen när himlen blir grön, rakt in från havet. Är det en hon? 

frågade Mumintrollet. Ja, och mycket vacker, sa Tooticki. Men om du ser henne rakt i ansiktet 

fryser du till is. [---] Därför ska du hålla dig inomhus i kväll.”
81

 Denna farliga köld, som blir 

personifierad i Isfrun, dödar en förvirrad ekorre och lämnar Mumintrollet i tvivel och sorg. Detta 

ger en bild av livscykeln som ännu inte funnits i muminböckerna, då Tooticki förklarar för 

Mumintrollet att alla kommer att dö, och att ”om man är död så är man död”.
82

 När sedan våren 

kommer så träffar trollet en annan ekorre som påminner mycket om den döda och som ger trollet 

hopp om livet.
83

 

     I Vem ska trösta knyttet? förekommer återfödelsen på ett helt annat sätt. Mörkret är här det 

ständiga hotet som knyttet drivs bort från och som han måste kämpa mot för att nå ljuset och 

därigenom skruttet. Här handlar det mer om en återfödelse inuti, där hoppet och ljuset än en gång 

tänds.
84

 Mårran står för hotet, och himlen grånar när knyttet ser hennes väldiga gestalt avtecknas 

mot den mörka natthimlen. Ljuset kan inte komma till knyttet förrän Mårran, hotet, besegrats. 

     Däremot blir Mårran i Pappan och havet en symbol för att mörkret kan skingras, och för 

Mumintrollets steg från barndomen till att börja bli vuxen. Mumintrollet känner ett ansvar för 

Mårrans utveckling, och ger henne en del av sig själv och av sin värme genom att tända sin lykta 

för henne varje kväll.
85

 Detta ljus blir livsviktigt för Mårran. Hon kan äntligen se på ljuset utan 

att det släcks eller att den som tänt det flyr. När ljuset och Mumintrollet till sist hittat henne 

börjar hon att tina och livet börjar än en gång gro inom henne. Ljuset, som konkret är 

petroleumlampan i hans hand, kan också ses som värmen och vänskapen som Mumintrollet 

erbjuder Mårran. Ljus sprider generellt sett värme och trygghet och Mumintrollet väljer att 

använda detta som en fredssymbol till Mårran som befinner sig nere på stranden. Hans växande 
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ansvarskänsla för hennes utveckling och situation går hand i hand med hans mognad. Samtidigt 

som lampan blir en symbol i förhållandet mellan dem finns det alltid en implicit känsla med i 

handlingen. Mumintrollet känner någonting för Mårran, vilket Mårran också känner och 

utnyttjar. Till sist inser trollet att det inte endast är ljuset i lyktan Mårran kommer varje natt för 

att få se, utan hon kommer för att få träffa honom. Det är hans värme och hans kärlek hon söker. 

Hon är inte längre övergiven, hon har nu någon som bryr sig om henne. Mumintrollet blir hennes 

ljus och vägledning ut ur ensamheten. Hennes väsen har likt vintern så småningom övergått till 

våren, och hon dansar för det nya ljuset i hennes liv. När Mårran i slutet av Pappan och havet 

dansat för Mumintrollet, trots att han inte kommer med någon lykta då petroleumen är slut, och 

hon än en gång glider iväg ut i mörkret, inser Mumintrollet någonting som gör honom lycklig. 

Marken där hon suttit är inte längre frusen. Mårran har slutligen tinat. 

Karaktären Snusmumriken 

Snusmumriken är olik alla andra figurer i muminberättelserna. Han är en filosof som njuter av 

livet som det är och han har den inre harmoni som också Muminmamman besitter.
86

 Rehal-

Johansson skriver att Snusmumriken kan liknas vid Arkadiens Pan.
87

 Pan, som figurerar i den 

grekiska mytologin som fruktbarhetsgud, uppfann enligt sägnen flöjten och var en fri själ som 

spred lycka och förnöjelse. Dessa egenskaper passar mycket väl in på Snusmumriken, då hans 

främsta attribut är en munharmonika och att han varje höst vandrar söderut mot nya äventyr, för 

att till våren än en gång återvända till sina vänner i Mumindalen.
88

 Denna frihet blir 

Snusmumrikens kärna, allting i hans varelse vittnar om den. Han förkastar det materiella, vilket 

visas tydligt då han till och med kastar sitt tält och andra förnödenheter utför ett stup.
89

 Den enda 

ägodel han inte kan skiljas från är munharmonikan, vilken han likt Pan spelar på då han strövar 

runt på sina äventyr. Genom detta instrument skänker han, var han än vandrar, sin lycka och sitt 

löfte om att ljuset och våren kommer att återvända till dalen samtidigt som han själv. 

     Mumintrollet och Snusmumriken är bästa vänner, vilket många gånger påpekas i 

berättelserna. Trollet ser upp till sin vän och avundas hans livsanda och vagabondliv. Däremot 
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förstår han inte Snusmumrikens ivriga sökande efter ensamheten. Boel Westin skriver i Familjen 

i dalen – Tove Janssons muminvärld att ”den självvalda ensamheten är i muminvärlden 

kanaliserad genom snusmumriken”.
90

 Snusmumriken behöver ensamheten för att kunna skapa 

sin musik och för att kunna reflektera över livet. Han ger sig ut på sina vandringar söderut då 

vintern närmar sig och de andra går i ide, och trots att Mumintrollet ger honom en vink om att 

han gärna går med honom så vill han vandra ensam. ”Du talade om planer? sa Mumintrollet. Har 

du själv en plan? Ja, sa Snusmumriken. Jag har en plan. Men det är en av de ensamma, du vet.”
91

  

På detta sätt avskärmar han sig från den övriga världen och gör att han kan välja både sin 

ensamhet och sin närhet. 

     Mumintrollets och Snusmumrikens vänskap märks tydligt i Trollvinter, då det första trollet 

gör när han vaknar och känner sig ensam är att läsa Snusmumrikens avskedsbrev. I detta lovar 

Snusmumriken att han ska vara tillbaka i dalen den första vårdagen och spela på sin 

munharmonika nere vid bäcken, där han och trollet alltid möts för att sitta på broräcket och 

fundera ut nya äventyr. Brevet blir ett löfte om att den ”riktiga världen” finns, och Mumintrollets 

rädsla stillas något inför den skrämmande vintern. Detta löfte om en trevligare värld återfinns 

även i Vem ska trösta knyttet? där Snusmumriken fungerar som en hjälpande hand då vägen 

känns tung för knyttet.
92

  

Då flög en vind från havet in med lockande musik, 

en mumrik spelar på sin flöjt i sömning sommarvik, 

nån kappsäck har han aldrig haft och aldrig trånga skor, 

han vandrar på den gröna äng där inga sorger bor. 

Men vem ska trösta knyttet och förklara att en sång 

är bättre än en kappsäck ifall vägen är för lång.
93

   

Mumriken spelar för livet och härligheten, någonting som knyttet får uppleva ordentligt för 

första gången på sin räddningsexpedition. Med hjälp av musiken orkar knyttet ta sig vidare och 

snart kommer han till havet och hittar flaskposten med skruttets brev. I denna beskrivning spelar 

mumriken, som antas vara den Snusmumrik som vi bekantat oss med i böckerna om 
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mumintrollen, på en flöjt, precis som Pan. Mumriken ger knyttet hopp om förändring, om ”gröna 

ängar där inga sorger bor”, och för denna förändring behövs varken kappsäckar eller skor. 

Knyttet lämnar senare också just dessa saker kvar på stranden för att på andra sidan havet hitta 

sin själsfrände. 

Friheten personifierad  

Snusmumriken äger alltså ingen kappsäck eller några trånga skor. Första gången Mumintrollet 

möter honom beskrivs han som en ”landsstrykare” som ”bor både här och var”.
94

 Han har på sig 

en grön, ganska sliten, kostym och en hatt med brett brätte där ofta blommor svajar i vinden. Han 

är utrustad för vandringar långt bortom Mumindalen och han bor varhelst han sätter upp sitt tält. 

Det faktum att han inte värderar materiella ting högt framkommer i Trollkarlens hatt där en 

storm spolat upp skatter på stranden. Muminfamiljen springer genast runt och börjar samla på sig 

mer eller mindre obrukbara saker, medan Snusmumriken sticker händerna i fickorna och börjar 

leka en lek där han retas med havet medan han visslar och går iväg åt motsatt håll.
95

  

     Snusmumriken är lite av en outsider, men han får snabbt en självklar plats i muminfamiljens 

samhörighet. Trots detta står han alltid med ena foten utanför gemenskapen, med blicken vänd 

mot horisonten. Detta innebär att han inte helt tillhör ”innanförskapet”, som står för 

muminfamiljen och deras närmsta vänner, utan trivs bättre i periferin. Medan hans väsen hela 

tiden längtar efter nya äventyr i fjärran länder stannar familjens längtan efter äventyr kvar i 

dalen, eller åtminstone i en förvissning om att de alltid kommer att återvända hem till tryggheten. 

Snusmumriken är konstnären, en symbol för det universella, och tyglas aldrig av banden han 

knyter med familjen.
96

 Boel Westin refererar till ett föredrag Tove Jansson höll år 1983 om 

”drömmen om friheten”, där Jansson säger att Snusmumriken har begåvats med ”ett samvete 

som är svårt att manövrera”. Med detta kommer att han i de senare böckerna börjar grämas över 

sin ensamhet, och att han till sist behöver närheten för att till fullo kunna utnyttja sin skaparkraft. 

Ensamheten blir inte längre en fristad, utan han fängslas istället av medlidandet då han söker 

den.
 97
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     Som redan påpekats så har Mumintrollet och Snusmumriken ett speciellt vänskapsband, som 

inte de andra i böckerna kan komma i närheten av. Detta blir tydligt i Trollkarlens hatt, där de 

båda till och med lärt sig att avläsa varandras rörelser och kan genom dessa samtala med 

varandra. ”Vill du? frågade Snusmumriken med ögonbrynen. Om! svarade Mumintrollet med en 

liten öronviftning”.
98

 Denna relation skriver W. Glyn Jones är en vänskap som kan liknas vid 

vänskapen mellan ett barn och en klok, erfaren, auktoritär vuxen person utan en anhörigs 

egentliga ansvar.
99

 Genom att ansvaret inte finns med i relationen så kan den bli jämlik. 

Mumintrollet ser upp till den intelligenta Snusmumriken som bejakar livets goda, och han 

värderar denna vänskap mycket högt. Det är också detta som gör att trollet när Snusmumriken i 

Trollkarlens hatt lämnar dalen blir ledsnare än alla de andra vännerna. Mumintrollet förstår att 

Snusmumriken behöver ge sig ut på egna äventyr, men han förstår inte varför inte han kan få 

följa med och söka reda på dem.    

”Jaget” och ”De andra” 

”Vari består ensamhetens kärna?” frågar sig Emmanuel Levinas i Tiden och den andre som är en 

existentialistisk studie om varandet, döden och tiden där emellan.
100

 Existensen blir enligt 

Levinas den eviga ensamheten, eftersom att varandet inte är någonting vi någonsin kommer att 

kunna dela med oss av. Det är någonting i det inre, någonting som bara vi själva kan känna och 

veta om. Vi kan med våra sinnen se, känna och höra andra varelser och ting, men vi kommer 

aldrig att kunna förändra eller känna deras existens eftersom ”det är rotat i mitt vara, som är det 

mest privata inom mig”.
101

 Den som existerar ”svär sig fri från varje relation och från varje 

mångfald” och den finns till i alla avseenden.
102

 Till och med i frånvaron av existensen visar den 

sig som någonting som blir en opersonlig närvaro. Det blir ”ett existerande som återvänder 

oavsett vilken negation man försöker avlägsna det med” och ”[d]et finns något sådant som det 

rena existerandets ofrånkomlighet”.
103

 ”De andra” kommer aldrig att fullt kunna förstå ”Jaget”, 

och därför är ”Jaget” alltid ensam.  
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     Förklaringen av den ensamma existensen går väl ihop med den bild som ges av Mårran i de 

första muminböckerna. Hon är ständigt utanför samhörigheten, hon är isolerad och ensam. Det 

enda hon söker är en värmande gemenskap som kan värma hennes ensamma kyla. Hon blir 

”Jaget” och är dömd till ensamheten så länge hon existerar, och ingenting kan komma henne in 

på livet. ”De andra” ser henne och hör henne, men kan inte känna henne. Orsaken till att hon 

hamnar utanför direkt kan vara att hennes rykte föregår henne. Muminfamiljen har redan en bild 

av henne då hon uppenbarar sig i deras trädgård, och kylan och mörkret hon för med sig 

förstärker denna bild. Mårran blir den läskiga varelsen som figurerar i Mumintrollets 

mardrömmar, och får småningom även ge namn åt en rad skällsord.   

     Snusmumriken befinner sig också utanför gemenskapen, då hans hjärta för evigt slår för resor 

och nya upptäckter. Han nöjer sig inte med ett tryggt liv i en dal med varelser han älskar, utan 

han vill se var bäckarna övergår i floder och vad som finns på andra sidan bergen. Detta gör att 

även han blir ensam, ett ”Jag” som svurit sig fri från gemenskapen. Snusmumriken är den 

typiska konstnärssjälen som är friheten personifierad. Han är dock aldrig fri från sig själv, vilket 

också ger honom bekymmer i senare böcker då hans medlidande och samvete berövar honom sitt 

största nöje – att ensam vandra mot okända skogar och länder.     

     Utanförskapet och ensamheten blir på detta sätt en avskärmning från ”De andra”. I Janssons 

berättelser om muminfamiljen hamnar de nämnda karaktärerna direkt i utanförskapen, utan en 

riktig chans att ta sig in i ”innanförskapet”. Mårran söker någons värme och kärlek, och hittar i 

Pappan och havet Mumintrollet som ställer upp som hennes räddare. Snusmumriken däremot har 

från första stund Mumintrollets vänskap, vilken han värderar högt, men ändock söker han sig 

från trygghetens alla band. Dessa band utgör en skillnad mellan Mårran och Snusmumriken. Den 

ena vill knyta dem och den andra vill lossa dem. Deras utanförskap blir med detta inte likvärdig, 

då det i det ena fallet handlar om ett aktivt val av och i det andra om att bli dömd till ensamheten. 

Levinas skulle förmodligen inte hålla med mig om detta, eftersom det i hans teori endast finns ett 

sätt att leva, och det är i ensamheten. Denna teori, att man alltid är ensam och att ”Jaget” aldrig 

kan riktigt förstås av ”De andra”, kan bli både ledsam och skrämmande. Hoppet om att någon 

gång finna en vän som kan förstå ens minsta vink, om det så bara är med öronen eller 

ögonbrynen, brinner ständigt inom de flesta. Tove Jansson skriver i essän ”Den lömska 

barnboksförfattaren” om varför man skriver böcker som riktar sig till barn och uttrycker att 
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”[k]anske är det som med vanskliga egenskaper i allmänhet, att det är medvetenheten = 

skuldkänslan som inför det negativa”.
104

 Med detta menar Jansson att medvetenheten infinner sig 

när vi blir äldre, och att ett barns sinne ännu inte är befläckat med denna egenskap, vilket i sig 

gör att barnet kan acceptera det skrämmande utan att fullt förstå det. Sedan går barnet vidare, 

utan att få varken skuldkänsla eller att vidare reflektera över det som skrämde det, och upptäcker 

snart nya möjligheter och äventyr. Kanske är det såhär vi också måste göra för att kunna leva 

med vetskapen om att vi alla enligt Levinas, så länge vi existerar, lever i ensamhet.  

     Jag skulle dock vilja påstå att denna filosofi inte går att tillämpa på de sista av Tove Janssons 

böcker. Snusmumrikens längtan efter ensamhet blir hämmad av hans ännu starkare känsla av 

medlidande för de han lämnar bakom sig. Vänskapen och gemenskapen vinner över ensamheten, 

och hans innersta bultar nu istället för mer än äventyr och skapande. I likhet med detta finner 

Mårran en vän i Mumintrollet, som trots mörker och kyla sträcker ut en hand till den ensamma 

varelsen. Hon blir inte längre ensam, utan får tillhöra en gemenskap med jämlik acceptans. 

Mumintrollet rör vid Mårrans innersta, vilket visas i både hennes dans för livet och i hennes 

upptinande. Hon är inte längre ensam, inte ens i hennes innersta kärna.”Jaget” har också tinat, 

precis som Snusmumrikens ”Jag” nu slår för vänskapen.  
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Sammanfattande slutdiskussion: Att välja ensamhet eller att 

vara dömd till den 

Eftersom Tove Jansson växte upp under Finlands självständighetskamp präglas hennes verk 

mycket av denna tid. Janssons, och hela det finska folkets, upplevelser under dessa år har gett 

avtryck som format dem för resten av deras liv. Många som har forskat om Janssons verk tar upp 

alla katastrofer som präglar de första av hennes muminböcker, och låter dessa katastrofer stå för 

den kaosartade situation som hemsökt författarens hemland. Känslan av att vara liten i universum 

blir tydlig när kometer, översvämningar och vulkanutbrott hotar den lilla dal där muminfamiljen 

slagit sig ner och kallar sitt hem.
105

 Denna känsla av att vara lämnad åt sitt öde genomsyrar dessa 

verk och familjens kärna blir viktig för överlevnaden. Tove Jansson och Mumintrollet var både 

mycket fästade vid sina mödrar, någonting som hör barndomens lycka till. På samma sätt som 

trollet växer upp och börjar reda sig själv, gör även Jansson.
106

 De båda väljer att ensamma trotsa 

livets svårigheter, och får genom detta en chans att utvecklas. Krigstidens hägrande oroskänsla 

fick människorna att känna sig små, precis som trollen då kometen kommer. Den kollektiva 

känslan av ensamhet och utsatthet var hela tiden närvarande, och denna känsla försvann inte 

förrän kriget till sist var över. Som tidigare nämnts så svor Jansson på att hon aldrig skulle 

glömma kriget och känslorna som det hade vållat. Och glömde, det gjorde hon aldrig, vilket 

muminböckerna enligt min tolkning blev ett bevis på. Utsattheten och hotet i de första böckerna 

förändras i de senare böckerna, och fokuset lades istället på utanförskap och själslig utveckling. 

Jansson skriver i Horisont 1961:2 hur hon tror att barnboksförfattare tänker då de skriver sina 

böcker. Enligt henne är kontrasterna mellan tryggheten och katastrofer mycket viktiga för 

barnets intresse för boken:  

Hursomhelst, barn tycks ha en utpräglad katastrofkänsla och den är avgjort lustbetonad. Jag tror att varenda 

människa kan komma ihåg extasen inför sitt första åskväder. [---] Allt har ett nytt utseende och katastrofens 
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ansikte sticket upp bakom horisonten. Mörkrädslan och spökhistorierna och hotet utan namn som hängde som 

en praktfull fond bakom tryggheten och gav den mening och kontrastverkan.
107

  

Dessa kontraster kanske är just vad Tove Jansson vill få fram då hon skriver sina muminböcker. 

En kontrast till det trygga och varma som triggar barnets (och den vuxnes) åtrå för det okända 

och ensamma. I denna ensamhet framkommer Mårran, den ensammaste på jorden, och får 

fungera som en länk mellan den otrygga världens mörker och hoppet om räddningens ljus. 

     Snusmumriken är också ensam, vilket framkommer i analysen av honom ovan. Men hans 

ensamhet skiljer sig från Mårrans. Skillnaden mellan de båda karaktärernas ensamhet är valet till 

den eller att vara dömd till den. Detta blir också skillnaden mellan de båda sätten att vara ensam 

på. Snusmumrikens val att lämna familjen i dalen och söka nya äventyr ger honom styrka och 

mod, det är ett val han förberett och som han själv längtar efter att få göra. Han kan ge sig av 

med vetskapen om att han alltid har någonting att återvända till, någon som väntar på honom. 

Mårran har däremot ingen som väntar på henne (i de första böckerna), åtminstone inte utan att 

vara beväpnade med glåpord eller tillhyggen. Hon söker ljuset och värmen, men blir alltid 

tillbakaföst ut i skuggorna igen. På detta sätt skiljer sig alltså deras ensamhet åt och det är denna 

motsättning som gör att de båda blir varandras motsatser. Den ena står för livet, den andra för 

döden. Den ena kommer med ljuset om våren och den andra har en självklar plats under vintern 

och i mörkret. Hur kommer det sig då att två karaktärer, som båda står utanför gemenskapen, 

bemöts och accepteras på så vitt skilda sätt? Mumintrollet får svaret på denna fråga i detta citat, 

då han frågar sin mamma om Mårrans situation: 

Mamma, viskade Mumintrollet. Vad hände med henne så att hon blev så där elak?  

Vem då? 

Mårran. Var det nån som gjorde nånting åt henne så att hon blev så där? 

Det vet ingen, sa mamman och drog upp svansen ur kölvattnet. Snarare var det väl så att ingen brydde sig 

om. Och knappast kommer hon ihåg det eller går omkring och funderar på saken. Hon är som regnet eller 

mörkret eller en sten som man måste gå runt för att komma vidare.
108
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Svaret är att ingen brytt sig om, och att ingen lagt ner tid på att försöka att förstå Mårran eller 

hennes situation. Hon är dömd att vandra ensam, utan vare sig vänner eller värme. Mumintrollets 

utveckling medför att han börjar känna empati, och denna empati riktar sig först och främst till 

Mårran, som han slutligen inleder en gryende vänskap med. På detta sätt blir Mårrans dom hävd, 

hon behöver inte längre vara ensam. Snusmumriken blir däremot direkt accepterad och älskad, 

vilket visas i den självklara vänskap som han och Mumintrollet direkt inleder.   

     Liknelsen med årstidernas cykliska gång och återfödelsen blir viktig i jämförelsen mellan 

Mårran och Snusmumriken, och då i jämförelsen mellan deras individuella ensamheter. 

Snusmumriken liknas vid, som redan nämnts, våren, ljuset och livet. Hans karaktärsdrag är 

präglade av vishet och blomstrande hopp. Detta medför att han ofta väldigt snabbt blir omtyckt 

och medräknad i innanförskapet. All denna kärlek blir besvarad, trots en varning om att han 

småningom kommer att ge sig av. Genom att detta är Mårrans svagaste punkt, just att ingen 

tycker om henne, blir skillnaderna mellan dessa båda karaktärers ensamhet ännu ett faktum. Som 

Levinas beskriver det så är de alltid ensamma, vare sig de har en plats i gemenskapen eller inte. 

Trots detta blir Mårrans roll i muminböckerna sorglig, och i de senare i böckerna växer 

medlidandet i Mumintrollet liksom hos läsaren. Det inger en känsla av hopp och lättnad att trollet 

till sist får sin vän att tina. 

     I denna uppsats har jag försökt att svara på frågorna om hur varelserna i utanförskapet 

porträtteras, hur innanförskapet och utanförskapet kontrasterar varandra och vem det egentligen 

är som kan välja ensamheten. Mårran och Snusmumriken porträtteras som varandras motsatser, 

vilket genererar till svaret på vem som kan välja ensamheten. Det är endast den varelse som 

direkt blivit älskad och accepterad som har ett val, inte den som liknas vid döden. Kontrasterna 

blir viktiga i böckerna eftersom att vi genom dessa får en inblick i våra egna liv. Ingenting är 

svart och vitt, vilket Mumintrollet bevisar eftersom han trots Muminmammans förvarningar 

inleder ett vänskapsförhållande till Mårran. Kontrasterna gör att läsaren kan känna igen sig i 

karaktärerna och ger en bild av hur verkligheten i dalen ser ut, där innanförskapet innebär 

äventyr grundade i tryggheten medan utanförskapet innebär ensamhet.  

     Kanske är det om just detta vi behöver läsa och känna igen oss i. Boel Westin skriver i 

Familjen i dalen – Tove Janssons muminvärld att karaktärerna i Tove Janssons fantastiska 

berättelser om Mumindalen ”på ett plan är typer, vars huvuddrag kan appliceras i vår egen 
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omgivande verklighet”.
109

 Inom karaktärerna kan Jansson gömma det mänskliga och plocka fram 

vissa utmärkande beteenden, och renodla dessa. Hon kan även förstora och förminska, laborera 

med och bena ut karaktärsdrag till det yttersta, för att både främmandegöra och för att kunna 

identifiera sig med. Karaktärerna ”kan frigöra det fantastiska”.
110

 Med detta följer, som Tove 

Jansson skriver i citatet ovan som är hämtat ur Horisont, 1961:2, även kontrasternas påverkan på 

läsningen. För att man som läsare ska kunna identifiera sig med karaktärerna i berättelsen så 

måste det finnas motpoler som repellerar varandra, så som tryggheten och det okända. Detta blir 

en av anledningarna till att Mårran och Snusmumriken finns med i berättelserna om 

Mumindalen, och att det är huvudpersonen Mumintrollet som blir deras förankring i dalens 

gemenskap. Genom att belysa ensamheten, och genom dessa karaktärers utveckling, blir på detta 

sätt även tryggheten förklarad.  
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