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Inledning 

Mumintrollets skapare Tove Jansson 

Tove Janssons (1914-2001) författar- och konstnärskap är speciellt, i och med att de 

framgångsrika berättelserna om mumindalen och den visuella utformningen av karaktärer och 

miljö, härstammar ur en persons samlade idévärld. En fiktionsvärld i både text och bild, som i 

begynnelsen började med mumintrollet, vilken hon med tiden fortsatte att utveckla och bearbeta. 

I en intervju från åttiotalet med Tove Holländer, som i en avhandling har analyserat Janssons 

illustrationer, kan man läsa om hur det som skulle bli mumin först blev till: 

 

Tove Jansson har berättat att det en sommar i början av 30-talet uppstod en tvist om filosofiska 

spörsmål mellan henne och brodern Per-Olov. Tvisten vanns av Per-Olov med ett citat av 

Immanuel Kant. Som svar på citatet ritade Tove Jansson det fulaste djur hon kunde. Resultatet blev 

något som mycket liknade ett mumintroll.1 

 

Det lilla trollet kom senare att användas som hennes signatur i tidskriften Garm, som hon 

tecknade för i drygt femton år i början på sin karriär. Under hösten 1945 utgav hon sin första 

muminbok Småtrollen och den stora översvämningen, vilken dock inte fick något större 

genomslag.2 Erkännandet av hennes författarskap kom istället med de nästföljande två böckerna, 

Kometjakten (1946) och Trollkarlens hatt (1948).  

Från det att Jansson debuterade redan som 14-åring med sina allra första 

tidskriftsillustrationer och under de följande sjuttio år som hon var verksam, producerade hon en 

ofantlig mängd böcker för barn, men även för en vuxen läsekrets.3 Den primära sviten om 

muminuniversumet och dess invånare utgörs av åtta illustrerade prosaberättelser, men även 

novellsamlingen Det osynliga barnet (1962). Utöver dessa skapade Jansson även flera 

bilderböcker, bland annat Hur gick det sen? (1952), Vem skall trösta knyttet? (1960) och Den 

farliga resan (1977). Hon gjorde även muminserier i The Evening News från mitten på 

femtiotalet fram tills hon sju år senare valde att låta brodern ta över arbetet 4. För den vuxna 

publiken skrev hon flertalet novellsamlingar, romaner och dessutom en självbiografisk 

                                                
1 Tove Holländer. Från idyll till avidyll. Tammerfors. Finlands Barnboksinstitut. 1983. s. 13. 
2 Boel Westin.  Tove Jansson: Ord, bild, liv. Stockholm. Albert Bonniers Förlag. 2007. s. 112. 
3 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 19. 
4 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 12. 
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barndomsskildring, Bildhuggarens dotter (1968). Som illustratör blir den sammanlagda 

produktionen ännu större, då hon även illustrerade andra författares böcker.  

I text och bild 

I arbetet med muminböckerna var den berättande texten alltid primär för Jansson, och bilden 

sekundär. Men ändå ackompanjeras texten i alla hennes muminböcker, kapitelböckerna liksom 

bilderböckerna, av illustrationer och bilder. Redan till de tidigaste verken kan man se hur det 

emellanåt förekommer snabba skisser i manusens marginaler, exempelvis då hon velat få ned sina 

idéer om till exempel karaktärernas utseenden och uttryck. Genom muminproduktionen blir 

hennes arbetssätt mer och mer systematiskt, och till de senare verken har hon börjat göra olika 

illustrationsscheman parallellt med sitt skrivande, för allt från vad de skall skildra till vilken 

storlek de kommer att ha på sidan.5  

Det som ligger till grund för den här uppsatsen är just att Jansson verkade som både 

författare och bildskapare, och hennes unika förmåga att sätta text och bild i samspel. “Tove 

Janssons text och bild stöder och kompletterar varandra på ett sätt som gör att det ena vore 

ofullständigt utan det andra. Det är här frågan om växelverkan mellan text och bild.” skriver även 

Tove Holländer om saken.6 Boel Westin, som står för det allra mest omfattande forskningsarbetet 

om Jansson och hennes författarskap, säger detsammma: “Tove Jansson var ett universalgeni med 

överdådig uttryckslängtan, från de första teckningarna till den sista boken. Hon drevs av begäret 

att använda språket och viljan att sätta bilden i rörelse - det fanns hela tiden en hunger efter ny 

estetik.”7  

Mitt personliga intresse för Tove Janssons författarskap började med en tidigare analys av 

titelnovellen ur Det osynliga barnet (1962) där illustrationerna tydligt används som verktyg för 

att utveckla berättelsen. Novellen i fråga handlar om en flicka som blivit så illa behandlad av en 

tidigare vårdnadshavare att hon blivit osynlig. Hon förs till muminfamiljen och deras ombonade 

hem, värme och gemenskap, för att tillfriskna och blir genom novellen gradvis mer och mer 

synlig igen. I novellen illustrerar Jansson exempelvis en scen som inte skildras i texten, i en bild 

där flickan följer muminmamman uppför en trappa till sitt nya rum, medan muminpappan står 

                                                
5 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 50-51. 
6 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 36. 
7 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 23. 
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nedanför och tittar uppgivet upp efter dem.8 I och med detta utvidgas berättandet då pappans 

känslor inför situationen inte skildras i texten. Med illustrationerna lyfter Jansson fram viktiga 

partier i handlingen, men gör intressant nog även tillägg. 

Berättelserna om muminvärlden utgörs därmed inte bara av det som händer i texten, då 

hon aktivt och medvetet använder sig av de båda medierna för att utvidga handlingen. Janssons 

personliga syn på illustrationerna omtalas av bland annat Holländer: “Bilden får inte hämma 

fantasin utan föra den vidare – därför bör illustrationerna innehålla element som inte är klart 

preciserade. Det utelämnade är lika viktigt som det formgivna.”9  

Syfte  

I den här uppsatsen kommer jag att göra en komparativ studie av ikonotexten, det vill säga den 

helhetsbild som uppstår av text och bild i samspel. Jag har valt att jämföra den svenska utgåvan 

av Alice i underlandet (1966) som Jansson fick i uppdrag att illustrera på 60-talet, med det 

samtida verket Pappan och havet (1965) som hon redan hade arbetat med ett par år då hon fick 

erbjudandet om att bildsätta berättelsen om Alice.10 Pappan och havet är den åttonde och näst 

sista boken i muminsviten och här skildras muminfamiljen för allra sista gången. Sent i november 

som utgavs därefter (1970) kom istället att handla om de figurer som huserar i mumintrollens 

hem, medan de själva är ute på havsäventyr.  

Av de böcker som Jansson har illustrerat utöver sina egna utgör Alice i underlandet den 

som idag är absolut lättast att få tag på och som regelbundet kommer i nytt tryck. Jansson har 

även illustrerat översättningarna av såväl Lewis Carrolls tidigare verk The hunting of the snark 

vilken är en slags nonsensdikt på vers, som J.R.R. Tolkiens Bilbo: en hobbits äventyr (1962) samt 

en rad andra barnböcker som inte är lika välkända eller lättillgängliga idag.  

För det här arbetet avser jag alltså att jämföra Janssons verk med Carrolls Alice, vars 

fantastiska magiska världar ligger något närmare varandra stilmässigt och tematiskt i jämförelse 

med Tolkiens Bilbo, där huvudpersonen något motvilligt ger sig iväg på ett klassiskt 

fantasyäventyr med dvärgar, troll och drakar. Carrolls och Janssons verk följer istället 

huvudpersonernas flykt från tristessen i vardagen, till något surrealistiska miljöer, där till 

                                                
8 Nils Svensson. Tove Janssons dubbla språk. Samspelet mellan text och illustration i muminböckerna. 

Magisteruppsats framlagd vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Göteborgs universitet, 

2010. s. 29. 
9 Holländer. Från idyll till avidyll. Intervju med Tove Jansson från 15-11-73. s. 36 
10 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 337, 380. 
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exempel naturen får liv i Pappan och havet och Alice simmar i en sjö av sina egna tårar. 

Dessutom har de en liknande fördelning av text och illustrationer vilket underlättar en analys av 

samspelet. Vidare så kändes det logiskt att jämföra just berättande texter med varandra, därmed 

föll The hunting of the snark bort.  

Frågeställningar 

När Åke Runnquist, som var Tove Janssons förläggare på Bonniers förlag, hade fått ta del av det 

slutgiltiga resultatet av den nya utgåvan av Alice i underlandet telegraferade han henne: 

“Gratulerar till Alice du har gjort ett mästerverk.”11 En kommentar som väcker min nyfikenhet – 

vilka var de kvalitéer som han hade uppmärksammat?  

Genom att jämföra de här två verken vill jag undersöka hur en framställning där Tove 

Jansson både skrivit och illustrerat boken förhåller sig till ett verk där hon enbart varit illustratör. 

Har det någon påverkan på ikonotexten? På vilka olika sätt använder sig Jansson av samspelet 

mellan text och bild för att utvidga berättelserna? Vad lyckas ikonotexten att förmedla i vardera 

verken? Utvidgas underlandet i Alice genom illustrationerna eller visar sig dessa vara överflödiga 

– fyller de någon faktisk funktion eller utgör de endast utsmyckning på uppslaget?  

Teori och metod 

Ikonotext är ett begrepp och teoretiskt analysverktyg för text- och bildrelation som först myntades 

av litteraturforskaren Kristin Hallberg på åttiotalet i artikeln “Litteraturvetenskapen och 

bilderboksforskningen”. Begreppet bygger på semiotiken, det vill säga läran om tecken, där text 

och bild utgör två olika teckensystem som vi läser av på olika sätt. Bilder tillhör ett ikoniskt 

system och texter å andra sidan det konventionella teckensystemet. I korta drag är ikoniska 

tecken beskrivande och konventionella berättande.12 

I "Bildens retorik", en svensk översättning av essän ”Rhetoric of the Image”, av 

litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes, diskuteras just relationen mellan text och 

bild. Barthes understryker här bildens mångtydighet och hur läsaren eller betraktaren kan välja att 

uttolka olika aspekter av den. I ett verk där två olika teckensystem som text och bild förekommer 

menar Barthes att de konventionella tecknen, det vill säga texten, kan förankra det som framställs 

i bild och även dess betydelse. En fristående bild kan alltså tolkas på många olika sätt medan en 

                                                
11 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 338. 
12 Maria Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. Lund. Studentlitteratur. 2000. s. 37. 



 

 

 

 

6 

bild till en berättande text får ett ramverk att förhålla sig till. “Texten dirigerar läsaren bland 

bildens olika betydelseinnehåll, ser till att han undviker vissa och öppnar sig mot andra…”13 

Barthes menar även att text och bild kan stå i ett komplementärt förhållande och genom “avbyte”, 

det vill säga växelverkan, leda mot tolkningar som bara framträder dem emellan.14  

Hallbergs artikel behandlar endast bilderboken. Hon inleder med att konstatera att det, 

trots ett engagerat och stort intresse för forskningsområdet, ändå saknas metodisk och teoretisk 

problematisering. I artikeln reder hon även ut själva termen bilderbok, vilket i korta ordalag är ett 

verk där det finns minst en eller flera bilder på varje uppslag, till skillnad mot de illustrerade 

barnböcker som jag har valt att arbeta med.15 När det gäller just det teoretiska verktyget menar 

hon att: “Ikonotextbegreppet har den fördelen att det inte utgår från något som helst 

primärförhållande bild/text, utan hänsyftar på den helhet som uppstår vid läsning av bild och text. 

Härav följer att alla typer av illustrerade texter har en ikonotext som kan vara av intresse att 

beakta vid en analys.”16 Jag kommer med utgångspunkt i Hallbergs definition, att använda mig av 

begreppet trots att det primärt brukar appliceras på just rena bilderböcker där fördelningen mellan 

text och bild onekligen är jämnare fördelad.  

Jag avser även att använda mig av Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar (2000) 

som också hanterar ikonotextbegreppet och dessutom förmedlar redskap för att undersöka olika 

aspekter av den; miljöskildring, personskildring, berättarperspektiv, temporalitet och modalitet. 

Nikolajeva menar vidare att: “Det är inte bildtätheten, utan förhållandet mellan bild och text, som 

bör vara avgörande.”17 Si och så många bilder avgör således inte vidden eller betydelsen av 

samspelet mellan text och bild, utan det som är av vikt är hur samspelet ser ut. Det har av flera 

forskare såsom Kristin Hallberg, Ulla Rhedin, Joanne Golden och även Nikolajeva själv gjorts 

försök till kategoriseringar utifrån fördelning av text och bild. Nikolajeva understryker dock att 

det är fråga om ett brett spektrum där kategoriseringar kan bli problematiska då de inte täcker alla 

aspekter. Ord och bild, och förhållandet dem emellan, kan ju ha olika betydelse beroende på 

användningsområde, exempelvis i hur handling gestaltas gentemot hur karaktärer och miljö 

                                                
13 Roland Barthes. “Bildens retorik”. Tecken och tydning. Till konsternas semiotik, red. Kurt Aspelin & 

Bengt A. Lundberg. Stockholm. PAN/Norstedts. 1976. s. 121 
14 Ibid., s. 122.  
15 Kristin Hallberg. “Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen.” Tidskrift för litteraturvetenskap 

(1988). Lund. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap. 1982: 3-4. s. 163-165. 
16 Ibid., s. 165. 
17 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s. 16. 
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beskrivs för läsaren.18 Hennes indelning görs således utifrån ikonotextens varierande funktioner 

och hon menar att samspelet i bilderböcker grovt skulle kunna delas in i; symmetriskt, 

kompletterande, expanderande/förstärkande, kontrapunktiskt eller motstridigt/ambivalent.19 Den 

växelverkan som Barthes benämnde som avbyte kallas i bilderboksteoretiska sammanhang för 

kontrapunkt, och kan enligt Nikolajeva utläsas på flera olika plan: i tilltalet, personskildringen, i 

perspektiv, tid och rum, i genren och modaliteten.20 

Med själva begreppet illustration avser jag det David Bland framlägger i inledningen till 

Illustrering av böcker (1958), nämligen att det är en bild som både smyckar och anknyter till 

texten. För att variera språket i mitt arbete kommer jag dock att använda mig av både illustration 

och bild, men syftar då till samma sak.21 

Tidigare Mumin-studier  

Inom Jansson-forskningen har det mest omfattande arbetet gjorts av Boel Westin som sedan 

åttiotalet har skrivit ett flertal böcker om författarskapet och även en biografi. Åren innan Westins 

doktorsavhandling Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld utkom 1988 skrev hon flera 

artiklar om Tove Jansson, däribland “Det flerdimensionella samspelet. En modell för 

interaktionsanalys av muminböckernas text och bild.” i Tidskrift för litteraturvetenskap (1982). I 

artikeln understryker hon betydelsen av Jansson som både författare och konstnär – och väljer att 

behandla text- och bildsamspelet i Solveig von Shoultz Nalleresan (1944) vilket var ett verk som 

gavs ut året innan den första muminboken och som Jansson illustrerade. Därefter presenterar 

Westin även en modell för fortsatta studier av text och bild i muminsviten. Hennes poäng är att 

förmedla hur interaktionen mellan texten och bilderna utgör “den fullständiga utsagan” av 

Janssons verk och att man således alltid måste ta hänsyn till samspelet, för att göra analysen 

rättvisa.22 Även i doktorsavhandlingen skriver hon om text- och bildsamspelet under kapitlet “Det 

                                                
18 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s. 22. 
19 Ibid., s. 22. “Symmetrisk” där både text/bild säger samma sak, “kompletterande” ord och bild fyller i 

varandra, “expanderande” där det ena mediet stödjer eller är starkt beroende av det andra, 

“kontrapunktisk” där text/bild ifrågasätter varandra och skapar en utvidgad mening, “ambivalent” där 

ord/bild inte samspelar och ger upphov till ovisshet om vad som stämmer.  
20 Ibid., s. 37. 
21 David Bland. Illustrering av böcker. Stockholm. Almqvist & Wiksell/Gebers. 1958. s. 5-6. 
22 Westin. 'Det flerdimensionella samspelet. En modell för interaktionsanalys av muminböckernas text och 

bild.', Tidskrift för litteraturvetenskap. (1988) Föreningen för utgivande av Tidskrift för 

litteraturvetenskap, Lund. 1982: 3-4. s. 153. 
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visuella” där hon väljer att analysera Trollvinter (1957).23 Westin är den enda forskare som har 

fått fri tillgång till hela Janssons personliga arkivmaterial och år 2007 utgav hon en omfattande 

biografi över Tove Jansson med titeln Ord, bild, liv.  

 På åttiotalet gavs även Tove Holländers Från idyll till avidyll (1983) ut, som är en 

omarbetad version av hennes pro gradu-avhandling i konstvetenskap från Åbo universitet. 

Skriften är utgiven av Finlands barnboksinstitut och är uppdelad i två delar, varav den första 

bland annat behandlar illustrationernas form och utveckling från skiss till tryck, och de tekniker 

som Jansson använde sig av. Studien innehåller även referenser till ett par intervjuer med Jansson 

där hon har berättat om sitt skapande. Den andra delen däremot fördjupar sig i just sambandet 

mellan text och bild, där Holländer undersöker Janssons arbetssätt och hur samspelet mellan text 

och illustration används. Holländer nämner mycket kortfattat bilderböckerna eftersom hennes 

fokus ligger på de nio prosaböckerna.  

1994 utkom undersökningen Livsvandring i tre akter: en analys av Tove Janssons 

bilderböcker Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet?, Den farliga resan av Lena Kåreland och 

Barbro Werkmäster som behandlar just barnböckernas form. 

 Ytterligare en forskare med stort inflytande är Agneta Rehal-Johansson vars 

doktorsavhandling Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och muminverkets 

metamorfoser publicerades 2006. Hennes utgångspunkt är psykoanalytisk teori och hon fokuserar 

således inte specifikt på text- och bildrelation men kommer ändå in på det visuella. Hon pekar 

exempelvis på muminmammans förtjusning i snäckor i Pappan och havet och hur de återkommer 

i bild och på hur muminmamman avbildar muminpappan på en väggmålning hållandes ett äpple. 

Båda bilderna utgör symboliska motiv som återkommer genom konsthistorien och utvidgar 

förståelsen för karaktärerna och relationerna dem emellan.24 

 Året 2007 utgavs Catherine Mary McLoughlin och Malin Lidström Brocks antologi Tove 

Jansson rediscovered där text/bild-relation ur muminsviten behandlas av två forskare: Sirke 

Happonen med essän “The fillyjonk at the window. Aestethics of Movement and Gaze in Tove 

Jansson’s Illustrations and Texts” och Elina Drukers i “Staging the Illusive. Self Reflective 

Images in Tove Jansson’s Novels.” Samma år utkom även Sirke Happonens doktorsavhandling 

Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike (2007), som i likhet med 

                                                
23 Boel Westin. Familjen vid havet: Tove Janssons muminvärld. Diss., Stockholms Universitet.. Bonnier. 

1988. s. 249-274. 
24 Agneta Rehal-Johansson. Den lömska barnboksförfattaren. Diss., Göteborgs Universitet. Makadam. 

2006. s. 151-152. 
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essän på svenska heter ungefär ‘Filifjonkan i fönstret. Tove Janssons muminverks bild, ord och 

rörelse.’ Dessvärre är mina kunskaper i finska inte tillräckliga för att fullt kunna återge hennes 

resonemang och i dagsläget finns ingen översättning.  

 Antologin Tove Jansson rediscovered innehåller även artikeln “Tove Jansson’s Alice 

Illustrations” av Mikiko Chimori. I artikeln jämför Chimori Tove Janssons gestaltning av flickan 

Alice med två andra illustratörers bilder: den japanske Takashi Saida och den franska 

illustratören Marie Laurencin, och sätter bilderna i relation till en historisk kontext. Chimori berör 

även bild- och textsamspelet, vilket är relevant för mitt arbete. 

 Under 2010 skrevs en magisteruppsats av Nils Svensson, på Göteborgs universitet, som 

heter Tove Janssons dubbla språk: Samspelet mellan text och bild i muminböckerna (2010). 

Svensson arbetar utifrån hela muminsviten och kommer i likhet med Westin fram till att 

tolkningar av muminböckerna bör ta hänsyn till både text och bild för att ge en korrekt 

helhetsbild. Svensson pekar bland annat på hur de båda medierna fungerar som två olika sätt att 

se på berättelsen, som kan motsäga varandra för att skapa effekt eller tillsammans expandera 

olika aspekter av berättelsen.25 Svensson tar upp några exempel ur Pappan och havet gällande 

bland annat illustrationernas funktion som förmedlare av känslor, som även jag behandlar i den 

här uppsatsen.  

Alltsedan Westins analys av Nalleresan och senare artikeln av Chimori i Tove Jansson 

rediscovered, om Alice i underlandet, har analyser som behandlar relationen mellan text och bild 

således primärt fokuserat på Janssons egna verk och inte de som hon illustrerade åt andra.  

Disposition 

I uppsatsens analys kommer jag att behandla Pappan och havet och Alice i underlandet var för 

sig, för att sedan göra en jämförelse av de resultat jag nått fram till. För att strukturera analyserna 

ytterligare kommer jag att använda mig av Nikolajevas indelning och primärt granska vardera 

verkens person- och miljöskildringar, men även beröra berättarperspektiv som temporaliet och 

modalitet.   

                                                
25 Svensson. Tove Janssons dubbla språk. s. 36. 
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Analyser 

Pappan och havet 

1965 gavs Pappan och havet ut, vilken är den sista muminboken som följer själva 

muminfamiljen. Verket utgör på sätt och vis även den brytpunkt i Janssons karriär då hon gick 

över från att skriva barnböcker till att författa vuxenböcker.26 Här lämnar familjen mumindalens 

trygga sfär och bosätter sig ute till havs, vilket för familjen blir en utmanande och hård verklighet 

– något som även sätter sina spår i verkets ton och tydliggör Janssons längtan bort från det 

barninriktade tilltalet. 

Sammanfattning av handlingen 

Berättelsen inleds i mumindalen där muminpappan planlöst går runt i trädgården och känner sig 

överflödig, då det inte finns någonting för honom att göra. Han sätter sig på verandan och slumrar 

till, men blir väckt av mumintrollet som berättar att de just har släckt en liten brand som pyrt i 

mossan i närheten. Något som ju vore en uppgift för en muminpappa! När Mårran senare under 

kvällen skrämmer upp hela familjen genom att kika in på dem genom fönstret och pappan inget 

kan göra, så blir det tydligt även för muminmamman att det måste göras något för att han skall 

känna sig behövd igen. Muminpappan har pratat om ön och sin fyr hela sommaren och nu är det 

på tiden att flytta dit. På havet möter de en fiskare som råder dem att vända tillbaka och väl 

framme på ön är fyren förargligt nog låst, och när pappan har hittat dörrnyckeln och de till slut 

kommer in går den inte ens att tända. Mamman känner sig vilsen på ön och börjar längta hem till 

sin lummiga trädgård i mumindalen. Muminpappan donar som bäst han förmår, fiskar och 

undersöker omgivningen. Han försöker desperat hitta sin roll som familjens överhuvud trots att 

han inte får fyren att lysa. Mumintrollet bekantar sig med ett par underliga sjöhästar, blir 

förälskad i den ena och möter Mårran om nätterna för att hon skall hålla sig på stranden och inte 

ha ihjäl mammans planteringar med sin kyla. Den karga och ogästvänliga ön påverkar alla. Som 

om den vore levande tränger sig den närmare och närmare inpå. Lilla My är den enda som lyckas 

hålla modet uppe och slutligen visar sig fiskaren som bor på en av öns uddar vara den gamla 

fyrvaktaren. Bitarna faller sakta på plats och fyren tänds till slut igen.  

                                                
26 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 380. 
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Illustrationer: antal och utformning 

Pappan och havet består utöver omslagsbilden i färg, föreställande muminpappan i en båt på 

havet, av ett drygt sjuttiotal svartvita tuschillustrationer av varierande karaktär och storlek. 

Jansson arbetar här med tredjedelar vilket skapar harmoni på siduppslaget, i enlighet med det 

gyllene snittet. Bilderna delar Holländer upp i kategorierna rektangulära illustrationer, som 

varierar i storlek från ⅓, ⅔ till helsidesillustrationer, och detaljillustrationer vilka ofta är små 

figurer eller ting på sidan som är oregelbundna till sin form och ofta saknar ram.27 I Pappan och 

havet förekommer dock även undantag med halvsidesbilder.28  

Miljön som stämningsskapare och kartor för trovärdighet  

Nedan kommer jag att lyfta fram hur läsaren redan genom Pappan och havets paratext och vidare 

i bland annat kapitlens vinjettillustrationer ges ingångar till verkets handling, men även hur dessa 

är relevanta i Janssons framställning av stämningen som råder på ön. 

Då man inledningsvis slår upp verket och tar en titt på titelsidan ser man under 

författarens namn och titel, en petroleumlykta på en bit strand med snäckor utspridda 

runtomkring och på nästföljande uppslag, bredvid tryckortsbladet, en liten illustration i höger 

nederkant föreställande en dekorativ gren från en rosenbuske med en utslagen ros, taggar och 

orden “Till en pappa” skrivet i skrivstil undertill.29 På ytterligare ett uppslag i bokens slut finns en 

innehållssida med kapitelindelningen, där även de övriga böckerna i muminsviten listas på det 

högra bladet, med en tillhörande illustration av Lilla My som grimaserar. Just dessa små 

detaljillustrationer har i senare upplagor kastats om något, men de sätter dock en inramande ton 

för verket, med lyktan som används för att leda vägen i mörkret och rosengrenen med sina nakna 

vassa kvistar och en ensam blomma som lyckas slå ut trots den karga och ofruktsamma miljön 

som gestaltas i boken.  

Varje enskilt kapitel inleds dessutom med en vinjettillustration och avsnittets titel. Dessa 

vinjetter är uteslutande distanserade vyer och sammanfattar på sätt och vis vad som skall ske i 

handlingen. I första kapitlet “Familjen i glaskulan” syns till exempel en miniatyr av 

muminpappan under trädkronorna i trädgården, just där berättelsen inleds med att han vandrar 

omkring med sina melankoliska tankar och senare söker tillflykt till glaskulan som ju också finns 

                                                
27 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 25. 
28 Tove Jansson. Pappan och havet. Helsingfors. Gebers. 1965. s 134.  
29 Jansson. Pappan och havet. Lyktan nämns i text: s. 14. 
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i trädgården. I det tredje kapitlet “Västanvind” visas en horisont av snårskog, där mumintrollet i 

berättelsen kryper in och hittar en glänta som han också flyttar in i. Ett annat exempel är det sjätte 

kapitlet “Månen i nedan” där muminpappan uppmärksammar tidvattnet, men som illustreras med 

fyren på avstånd, då muminmamman i kapitlet sysslar med att måla dess väggar. Bilden till det 

sjunde kapitlet “Sydvästen” är en nästan abstrakt illustration av havets vågor som skummar och 

en fågel som seglar ovanför, vilket redan i kapitlets första rad knyts till fiskaren som älskar just 

vågorna och som börjar få en större roll i handlingen i den här delen av boken. Vi kan således se 

hur Jansson tänkt igenom var och en av vinjetterna, och att dessa tillsammans med 

kapitelrubrikerna används som för att ge små ledtrådar till handlingens fortsättning.  

Något som särskiljer Pappan och havet från övriga muminböcker är dock att det redan på 

försättsbladet finns en karta som föreställer den ö som familjen bosätter sig på. Sedd snett 

ovanifrån syns fyren, en båt i en vik på andra sidan ön och två sjöhästar i förgrunden. I vänster 

nederkant finns en kompasstjärna där norr pekar in mot ön och i höger överkant, i nivå med 

havets horisont, finns en banderoll med öns koordinater. Under bilden får läsaren veta vart 

koordinaterna pekar med orden “Finska Viken” i dekorativa versaler. Med kartan förtydligas 

därmed också att ön är en kartlagd plats och inte en helt okänd destination. Tillsammans med 

skildringen av familjens färd, och en illustration av muminpappans egen fyrmodell, har Jansson 

alltså redan gett läsaren en bild av vad som väntar. 

 Det är dock inte den enda kartläggningen av ön som Jansson lägger fram just visuellt. 

Läsaren får senare i verket även ta del av resultatet av muminpappans ingående undersökningar 

av den nya omgivningen, vilket bland annat leder till en illustration av insjön det “svarta gloet”, i 

genomskärning. Vilken han har skissat i en anteckningsbok, som han tidigare har hittat i fyren 

och som tillhört den förra fyrvaktaren.30 Elina Druker menar i sin essä “Staging the Illusive. Self 

Reflective Images in Tove Jansson’s Novels” att dessa kartläggningar skapar trovärdighet, vilket 

genererar en läsning där man nästan kan bortse från berättelsen som påhittad och som istället 

fixerar författarens konstruerade världsbild som verklig, inom fiktionen. 

 

Like maps, cross-section images can have a purely instructive purpose in children’s literature. 

They are also used to give credibility to the fictional worlds through detailed technical descriptions 

and to establish and fix the fantasy landscape and its borders. Recalling scientific technical 

                                                
30 Jansson. Pappan och havet. s. 139. 
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drawings or dissection images within geology, biology and architecture, they rationalise and 

specify in order to create credibility.31 

 

Trots att Jansson tagit familjen bort från idyllen är det därmed fortfarande viktigt för henne att 

gestalta omgivningen, lika detaljerat som den ursprungliga hemmiljön. Här är fyren i likhet med 

det blå huset i mumindalen visserligen hemmet på ön, men det är i mötet med miljön runtomkring 

som stämningar uppstår, när familjemedlemmarna kommer i kontakt med den och utforskar den. 

Trovärdighetsaspekten som Druker framhåller påverkar helhetsuppfattningen av verket, där 

familjen inte bara utforskar ett fantasilandskap, utan något som läsaren uppfattar som mer 

verklighetstroget, vilket också betonar resans spänningsfaktor.  

Trots att uppdraget är att få igång ljuset i fyren spenderar pappan och resten av familjen 

större delen av sin tid utomhus, och vi får ta del av hur de från att de först sätter ned sina tassar på 

ön märker av öns egendomliga natur, ön som blir mer och mer levande. Redan när de vaknar den 

första morgonen tänker muminmamman på det: “Ön var annorlunda idag, den var bortvänd och 

likgiltig.”32 Och när mumintrollet träffar Mårran en natt reagerar naturen starkt på hennes kyliga 

närvaro: “Och ön blev mer och mer orolig. Träden viskade och skälvde, över kråkriset flög långa 

rysningar som havsvågor. Strandhavren rasslade och lade sig platt, den försökte rycka upp sig 

själv och fly undan.”33 I takt med att tiden går beter sig naturen mer och mer absurt, och en natt 

när mumintrollet sovit i sin glänta i snårskogen får träden liv: “Nu såg han stormlyktan. Den 

hängde som den skulle i sitt träd men trädet hade gått sin väg.”34  

Illustrationerna däremot kan förstås inte riktigt skildra trädens förflyttning och rörelse, 

men tar ändå upp naturtemat på andra sätt. Holländer har pekat på hur Jansson bland annat ställer 

karaktärerna i relation/kontrast till den: “Mot fonden av natur framställs figurerna som mycket 

små och medan de i de tidigare romanerna har relaterats till varandra, ställs de nu i relation till 

den omgivande miljön.”35 Naturen tränger sig verkligen på individen här och de många 

distanserade bilderna och vinjetterna i Pappan och havet påverkar i hög grad också den 

förmedlade stämningen. Den avskalade naturframställningen och hårda tillvaron på ön gör att 

verket får en dyster ton och nästan drar mot ett vuxentilltal: “Bilderna visar ön ur olika 

                                                
31 Elina Druker. “Staging the illusive. Self Reflective Images in Tove Jansson’s Novels.”, Tove Jansson 

Rediscovered. Newcastle. Cambridge Scholars Publishing. 2007. s. 77. 
32 Jansson. Pappan och havet. s. 33. 
33 Jansson. Pappan och havet. s. 117-118 
34 Jansson. Pappan och havet. s. 136. 
35 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 27. 
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synvinklar, – öns karghet beskrivs av de många stenillustrationerna.”36 Men även hur Jansson 

framställer det lynniga och varierande havsvädret, med exempelvis tidvatten och 

sydvästanvindar, bidrar till stämningen. Redan i hennes tidiga textskisser till verket finns det 

anteckningar om just väderleken, för varje enskilt kapitel till Pappan och havet.37  

Den lummiga mumindalen är ett minne blott, för läsare såväl som för familjen, och 

kanske framför allt för muminmamman som längtar hem. Inte förrän i bokens sista kapitel hittar 

man en illustrerad sol som dyker upp då havet äntligen är medgörligt igen. Fyrens rättmätiga 

ägare har hittat tillbaka och havet spolar då upp plankor mot stranden, som för att tala om för 

familjen att det är okej att fortsätta bygga där och göra sig hemmastadda.38 När den svåra tiden är 

över, utgör Janssons bilder således inte bara en återgivning av handlingen, utan de fördjupar den 

stämning som texten förmedlar, när familjen står tillsammans vid vattnet och drar in plankor. 

“[...] fortfarande gnistrade en himmel utan moln [...] noterar muminpappan, men Jansson 

förstärker kommentaren med att illustrera rent solsken och Lilla My som dansar på stranden.39  

Karaktärernas framställning, känsloliv och relationer 

Här följer ett avsnitt där jag behandlar vad som sker mellan text och bild i fråga om 

framställningen av karaktärerna, och hur samspelet förstärker de intryck vi får av figurerna och 

deras känslor i situationen som de befinner sig i, således en utvidgad förståelse som inte texten 

kan ge fullt ut. 

Flera forskare har tidigare uppmärksammat hur illustrationerna i muminböckerna är 

förmedlare av karaktärernas inre känsloliv, däribland Svensson, men även Nikolajeva har 

diskuterat förhållandet mellan illustrationerna och karaktärernas känslor.40 I Janssons tidigare 

bilderböcker har illustrationer av känslor inte förekommit i särskilt hög grad, men i de illustrerade 

prosaberättelserna ges det betydligt större utrymme, vilket Holländer uppmärksammat i de senare 

böckerna i sviten: “Oftare än tidigare illustreras textavsnitt som har form av tankar, känslor och 

stämningar. Miljö- och person-karakteriseringen är även mer ingående än förut.”41  

Janssons förmedling av stämningar och inre känsloliv i Pappan och havet kan man se 

exempel på redan i paratexten, på omslaget, där pappan avbildas ensam i en båt, trots att familjen 

                                                
36 Jansson. Pappan och havet. Stämningsexempel: s. 58, 62, 87, 121. 
37 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 51. 
38 Jansson. Pappan och havet. s. 163. 
39 Jansson. Pappan och havet. s. 163. 
40 Svensson. Tove Janssons dubbla språk. s. 25; Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s. 151-153. 
41 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 55. 
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ju reser tillsammans till ön. Omslagsbilden går i blåa dämpade toner och där svävar även en 

ensam fågel i det övre vänstra hörnet. Muminpappans blick är fixerad med ett tomt uttryck, där 

han sitter med ena tassen på knät och årorna bakom sig. Här avbildas ingen aktiv handling, utan 

pappan sitter helt sonika passiv i sin lilla båt. Även Westin har noterat den här framsidans säregna 

utformning: “Omslagets bild av muminpappan visar att det är en muminbok, men annars ger 

utformningen inga barnbokssignaler. [...] Tove ville undvika en utgivning som barnbok, men hon 

kom inte undan. Det svenska förlaget ville inte göra några förändringar i förhållande till tidigare 

böcker, utöver baksidetext och omslag.”42 Relativt snart därpå byttes omslaget också ut, till en 

nyare upplaga, och den nya illustrationen har hängt med sedan dess. Båten är istället färgad röd 

och i bakgrunden syns öns fyr. Muminpappan har dock flyttats längre in i bilden och havet har 

fått större utrymme. Hur det gör bilden mer tilltalande för barn kan man kanske fundera över, 

oavsett så finns det distanserade och passiva elementet kvar. “Pappan och havet” som titel ger ju 

inga direkta indikationer på det psykologiska temat som präglar boken, det kunde lika gärna vara 

en resa med uteslutande yttre hot mot familjen. I samspel med omslaget utvidgas dock förståelsen 

och vi kan utläsa att den melankoli pappan utstrålar kommer att återfinnas i handlingen.  

Det är muminpappans beteende som styr familjens öde, därmed blir han även 

huvudperson, trots att handlingen genom skiftande fokalisation egentligen skildrar var och en i 

familjens personliga upplevelse av flytten. I det första kapitlet illustreras hans vemod återigen, 

med honom stående vid glaskulan i trädgården, en plats som skänker sinnesro och där kulan 

speglar familjen som far omkring och gör sina sysslor. “Men inne i sin spegelbild blev de 

allesammans otroligt små och glaskulan gjorde deras rörelser vilsna och planlösa [...] Det gav 

honom en känsla av att de behövde beskyddas, att de sjönk djupt i ett hav som bara han kände 

till.” Den illustration som återkopplas till scenen kanske inte tillägger något om hans längtan bort 

från dalen, men förstärker den. Där står pappan bland träden med nosen i sin tass, betraktar kulan 

i stillhet, med familjen som rör sig längre in i bakgrunden.43 Medan texten förmedlar melankolisk 

frustration, uppstår empati hos läsaren genom bilden, som tillägger en viss uppgivenhet inför 

situationen. 

Holländer menar att när pappan därefter undersöker öns miljö och försöker att komma 

underfund med “havets gåta”, kan det läsas som en symbol för hur han vill komma underfund 

                                                
42 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 383. 
43 Jansson. Pappan och havet. s. 13-14. 
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med livet.44 “Ni förstår, jag vill komma underfund med om havet har något s y s t e m eller om 

det bär sig åt precis hur som helst… det är viktigt.”45 Frågan är varför det är så viktigt. Naturens 

irrationella beteende får honom dock till slut att inse att det inte finns något system, och då har 

han även kommit till insikt om att fyrvaktarrollen inte heller är hans. Jansson illustrerar pappan 

genom en rad symmetriska bilder, som gestaltar de arbetsuppgifter han tar på sig i den berättande 

texten. Där är han dessutom iförd fiskarens slokiga hatt som han hittat och övertagit. Pappans 

egen hatt däremot är en symbol som läsaren har lärt sig att känna igen, då den följt med genom 

hela muminsviten. Det blir därmed extra tydligt att han inte riktigt är eller ser ut som sig själv, 

vilket förstärker uppfattningen om hur vilsen pappan verkligen känner sig i sin roll.  

Väl ute på ön har pappans melankoli förbytts mot en slags strävan efter 

självförverkligande. Ett självförverkligande uppdrag som dessutom påverkar hans beteende 

gentemot de övriga, och gör hans ton något aggressiv: 

 

Pappan steg upp från bordet och ropade, men begriper du inte, jag är fyrvaktare nu! Fyren måste 

brinna! Det är hela idén, tycker du man kan bo i en fyr som inte brinner?! Och hur går det med alla 

båtar som är ute om far i mörkret och kan gå på grund närsomhelst och sjunka mitt framför ögonen 

på oss… Det stämmer sa lilla My. Och på morgonen är hela stranden fyll av drunknande filifjonkor 

och mymlor och homsor och alla är lika bleka och gröna av sjögräs… 46 

 

Aggressivitet påverkar enligt min mening också den förmedlade stämningen och samspelar med 

miljöframställningen karghet och dunkel. Det blir nästan övertydligt hur olycklig muminpappan 

är. Pappans inledande melankoli överförs dock på sätt och vis på muminmamman, som senare tar 

till verklighetsflykt in i sina väggmålningar. Boel Westin beskriver muminmamman med orden: 

“Hon är förbunden med jorden, växandet, livet.”47 Vilket stämmer, för oavsett hur mycket tång 

mamman än släpar upp från stranden, och envist försöker odla i, så är det inte samma sak som 

den frodiga jorden hemma i mumindalen. Det enda hon kommer på är att försöka återskapa 

trädgården tvådimensionellt.  

För muminmamman blir måleriet därmed en syssla som är hennes egen, nu när hon annars 

är något sysslolös: “Får jag måla en igelkott! ropade lilla My. Men mamman skakade på huvudet. 

                                                
44 Holländer. Från idyll till avidyll. s. 31. 
45 Jansson. Pappan och havet. s. 124. 
46 Jansson. Pappan och havet. s. 50. 
47 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 395. 
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Nej, dethär är mitt.” 48 Hennes skapande illustreras i flera bilder, som är fyllda av symboliska 

motiv; stora blommor och annan växtlighet, hennes handväska, snäckor och vackra möbler 

hemifrån huset i dalen.49 I den första illustrationen syns bara hennes ryggtavla under arbetet, i en 

annan har hon stigit in i målningens värld och vilar mot ett äppelträd, i den tredje står My och 

betraktar henne medan hon koncentrerar sig på att måla flera versioner av sig själv. Att hon bara 

avbildar sig själv upprör dessutom Lilla My: “Detdär [sic!] är ju rena medelpunktsvansinnet, 

tyckte lilla My. Kunde du inte måla oss också och inte bara dig själv? Ni finns ju på ön, sa 

mamman.”50 Målningarna förstärker enligt min mening hur hon med hjälp av kreativiteten står ut 

med tillvaron, trots hemlängtan. Hon saknar ju inte familjen, utan dalens trygga sfär, därmed 

avbildas de heller inte. Även Holländer har kommenterat mammans upprepning av sig själv: “I 

muminmammans målning av mumindalen konkretiseras hennes dialog med sig själv.”51 Hon 

menar även på hur karaktärerna i kontrast till det stränga landskapet, kan sägas stå i dialog med 

sig själva. 52 Vilket jag håller med om, i och med Janssons genomgående skildring av den 

enskilde individen mot naturens makter, för att försöka hitta sin egen väg. Illustrationerna 

används som vi ser gång på gång för att fördjupa förståelsen för karaktärernas känslor i 

situationen. 

Flytten från dalen tär lika mycket på relationen föräldrarna emellan, som på 

muminmamman själv. “Pappan kom in och tittade. Gör du inga berg, frågade han. Det finns inga 

berg svarade mamman frånvarande. Hon höll på med räcket, det var mycket svårt att få det rakt. 

Är detdär horisonten, fortsatte pappan. Mamman tittade upp. Nej, det ska bli den blå verandan, sa 

hon. Här finns inget hav alls.”53 Hon säger aldrig rakt ut hur hon känner, men kommer emellanåt 

med kommentarer som denna. En tidigare illustration som lyfter fram mammans känsla av 

ensamhet, och där hon börjar hitta sin inre kreativitet, är när hon står framåtlutad mot sin 

egengjorda sågbock, som hon har byggt av ihopsamlad drivved. Hennes öron pekar framåt och 

ögonen är slutna. I texten försöker hon hålla humöret uppe, men i bild skildrar Jansson hur 

mamman verkligen känner. Genom sysslorna hittar hon sitt egenvärde, vilket verkar vara 

gemensamt för alla familjemedlemmar.  

 

                                                
48 Jansson. Pappan och havet. s. 123. 
49 Jansson. Pappan och havet. s. 123, 129, 141. 
50 Ibid.,. s. 141. 
51 Holländer. Från Idyll till Avidyll. s. 57. 
52 Holländer. Från Idyll till Avidyll. s. 57. 
53 Jansson. Pappan och havet. s. 127. 
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En yxa och en såg som korsats är bokens slutvinjett. Det är ett emblem för berättelsen. Pappan 

har försökt ta plats på mammans vedbacke, där hon sågar sina vackra träfynd, men då blir det 

strid. Men de kan dela den och arbeta var och en med sitt. I manus finns en anvisning om den 

samhörighetsbilden: ‘låt pappan och mamman dela vedbacken. Det är viktigt. Viktigare än att 

fyren brinner. Pointera det i slutvign.’ 54  

 

Precis som Westin pekar på här ovan används illustrationerna ibland även subtilt för att 

understryka sådant som Jansson tycker är viktigt, men som uttalat i texten skulle bli för 

övertydligt.  

 

Minerna och gesterna, samt figurernas ställning och placering på bilderna, är medel som 

uttrycker dialogen i texten. Av figurernas placering, av deras kroppsställning och riktning på 

blicken kan man avläsa till vem eller vad dialogen riktar sig. Minerna och gesterna förstärker 

samtalet och är uttryck för känslor, som inte alltid tydligt framgår av texten. 55  

 

Just ögonen är något som Jansson generellt sett lägger fokus på för att visa vad karaktärerna 

känner. De är expressiva och ofta uppspärrade. I dialogbilder tittar karaktärerna, liksom 

Holländer framhåller, på varandra eller inte, för att markera hållningen. Ett exempel på detta är 

när muminmamman har kommit tillbaka efter sin tillflykt in i sin väggmålning och pappan vill 

veta vart hon hållit hus. I illustrationen visar Jansson en mamma som ser finurlig ut, med 

färgburkarna under bordet framför sig, och mamman tittar litet snett åt pappans håll. I texten får 

vi dock bara veta så mycket som att hon sitter vid bordet och syr en handduk. Därmed kan vi se 

hur det här uppstår en kontrapunkt, som förmedlar en utvidgad förståelse av händelsen. Genom 

bilden förstår läsaren att mamman är lite nöjd med sig själv.56  

Svensson understryker i sin uppsats hur det förstås är genom illustrationerna som läsaren 

får en uppfattning om hur karaktärerna ser ut. Att “Illustrationerna konkretiserar en fantasivärld 

genom att upprätta ett referentiellt förhållande mellan ordet ‘mumintroll’ och bilden av ett 

mumintroll [...]”57 De två sjöhästarna som mumintrollet stöter på i Pappan och havet är dock 

särskilt intressanta i det avseende att Jansson här istället transformerar det vi förmodar att 

varelserna skall se ut som, både i text och bild. Detta i motsats till hur hon hanterar 

                                                
54 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 395. 
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mumintrollens framställning. Svensson menar dock att sjöhästarna mer eller mindre avbildas 

bokstavligt, men har inte tagit alla illustrationer av dem i beräkning. 58 Först ger Jansson i text 

intryck av att det skulle röra sig om vanliga hästar då mumintrollet hittar en hästsko på stranden, 

och senare hör dem: “Det avlägsna dunkandet av snabba fötter, ett plaskande i vattnet...” Men när 

mumintrollet följer ljudet stöter han på vad som visar sig vara ett par märkliga blommönstrade 

havsvarelser istället, varken riktiga hästar eller av fiskarten sjöhäst.59 De galopperar i bild så vi 

kan se att de är hästliknande, men i försättsbladets illustration över ön är de betydligt mer lika 

sjöhästar med uppåtnos och vågig kroppsform.60 Kanske är det heller inte så noga i och med att 

de utgör något som mumintrollet suktar efter, en slags fantasi. Och därmed inte något som inte 

behöver en verklighetstrogen återgivning, som till exempel öns miljö. 

 Samspelet används som vi kan se på flera olika vis för att utvidga karaktärsskildringen, 

främst i fråga om karaktärernas känsloliv. Jansson laborerar med alltifrån attribut, som att plocka 

bort muminpappans hatt vilket bidrar till hur läsaren uppfattar pappans vilsenhet, till att genom 

paratextens ikonotext, med det avskalade omslaget och vinjetterna, ge indikationer om pappans 

melankoli, trots att titeln i sig själv är något tvetydig.   

Perspektiv, fantasier och drömmar 

I det följande kommer jag att ta upp olika berättarperspektiv som skapar kontrapunkt i mötet med 

bildperspektivet. 

Jansson laborerar på flera ställen i verket med berättelsens struktur genom att skriva in 

drömtillstånd och fantasier, som med muminmamman i målningen eller pappans mardröm som 

triggas fram av hans misslyckande med att få fyren att brinna: “Pappan drömde att han sprang 

uppför en oändlig trappa. [..] Han måste upp och tända fyren innan det var för sent, det var 

oerhört viktigt att han fick den att brinna.” Ett annat exempel är paralepsen eller 

sekundärhistorien som mumintrollet fantiserar ihop vid läggdags, där han räddar en av 

sjöhästarna som han har förälskat sig i.61 “Han blundade och gjorde huvudet tomt. Sen tog han 

fram en storm. Å, det blåste Fruktansvärt på en öde, klippig kust som ganska mycket liknande ön. 

Man sprang omkring på stranden och vred sina tassar – någon var i sjönöd därute…” Liksom 

mammans insteg i väggmålningen illustreras den här scenen, där mumintrollet ställs mot naturen, 

                                                
58 Svensson. Tove Janssons dubbla språk. s. 23. 
59 Jansson. Pappan och havet. s. 66. 
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men i form av en pytteliten version av sig själv som heroiskt ror mitt bland klippor och svallande 

jättevågor. Apropå det perspektiv som Jansson använder sig av poängterar Happonen: “In many 

of Jansson’s illustrations the idea of frontal perspective and vanishing point serves to create 

excitement and horror within the scene.”62 Återigen framhålls miljöns och omgivningens hotfulla 

natur, men läsaren ges även en inblick i mumintrollets fantasi, ett skräckscenario som sätter 

övriga incidenter på ön i perspektiv men som framförallt ger handlingen lite extra spänning. 

Karaktärernas förhållande till omgivningen och varandra, med blickar, kroppshållning och rörelse 

återkommer som vi kan se genom analysen. 

Vidare menar Nikolajeva att illustrationerna vid första anblick kan te sig vara 

“allvetande”, i och med att vi som läsare står utanför berättelsen. Perspektiven i text och bild 

överensstämmer dock inte alltid och kan ibland ge upphov till kontrapunkt.63  I Pappan och havet 

är perspektiven för det mesta symmetriska. I parallellhandlingen, som följer Mårrans resa i 

familjens fotspår, uppstår dock kontrapunkt genom olika perspektiv. När Mårran introduceras i 

berättelsen, med att hon skrämmer familjen genom att smygkika in i muminhuset, ser vi det 

nämligen inte ur familjens synvinkel, vi läsare “står” istället utanför i trädgårdsmörkret 

tillsammans med Mårran och betraktar ljuset som strömmar ut genom fönstret, både i text och 

bild. När mamman senare kommenterar Mårrans kalla natur i ett samtal med mumintrollet 

uppstår kontrapunkten: “Nu ska du inte börja tycka synd om Mårran. Du tror att hon längtar efter 

det som brinner, men hon vill bara sätta sig på det så det slocknar och aldrig kan brinna mer.”64 I 

texten dehumaniseras hon av muminmamman, som en känslokall varelse man bara ska låta vara 

ifred, men mumintrollets nyfikenhet och igenkänning med Mårrans ensamhet, kombinerat med 

att läsaren får uppleva utanförperspektivet, skapar sympati. När Mårran sedan vid flera tillfällen 

illustreras som en avlägsen och hotfull siluett på horisonten, förstår läsaren ändå varför hon följer 

efter, vilket ju som det visar sig i slutet inte bara har med ljuset att göra. 

Avslutningsvis kan ytterligare en funktion i samspelet mellan text och bild ses i den 

intraikoniska text, det vill säga den text som finns i en bild och som kommenterar eller motsätter 

sig den narrativa texten. Ett exempel på detta förekommer i muminpappans illustration av det 

svarta gloet. 65 I bilden har pappan nämligen gjort en rad olika noteringar, varav en lyder 

“Utslocknad krater?” med en pil ned i gloets djup. Strax nedanför kommer dock ett tillägg, med 
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ett litet “nä.”, något som ger bilden en humoristisk touch. Holländer har i sin studie 

uppmärksammat Janssons balansgång mellan det läskiga och trygga, där just humor ibland 

används för att lätta upp tyngre partier. I Janssons tidiga produktion har det till exempel varit 

väldigt vanligt med liknande partier i text (ofta bitska kommentarer av Lilla My) såväl som bild, 

vilka förmildrar och skapar trygghet i scener som kan uppfattas som läskiga eller hotfulla.66 

Dessa är avsevärt färre i de senare muminböckerna, där illustrationerna som sagt har blivit mer 

och mer avskalade och fokuserar på andra detaljer, primärt perspektiv. Strax innan avsnittet med 

pappans reflektioner över illustrationen av svarta gloet, har dock mumintrollet blivit instängd i 

sin glänta, när växtligheten gjort uppror och börjat röra sig under natten, av rädsla över Mårrans 

närvaro på ön. I kontrast till den här scenen och kanske verkets råa ton överlag så gör 

förmildrande kommentarer att stämningen lättas något. Jansson skyggar inte för det mörka eller 

läskiga, då hon med andra verktyg, likt detta, kan upprätthålla en balans mellan ljus och mörker. 

Alice i underlandet 

Berättelsen om Alice, matematikprofessorn Charles Lutwidge Dodgsons älskade klassiker, har 

sedan den utgavs 1865, med John Tenniels illustrationer, översatts och illustrerats på nytt ett 

oräkneligt antal gånger. Även Tove Jansson hade sedan barndomen älskar berättelsen och kunde 

således absolut inte tacka nej när erbjudandet kom, att illustrera den nyutgåva som förläggaren 

Åke Runnquist översatt till svenska under sexiotalets mitt. Jansson drogs framförallt till 

berättelsens surrealistiska inslag och ville helst illustrera verket i skräck-stil, vilket dock inte fick 

genomföras.67 Hennes framställning av den sjuåriga Alice äventyr säger emellertid något om 

hennes intentioner, då de fortfarande bär drag av hennes säregna stil, men är betydligt mer vuxna 

i sin framtoning.  

Sammanfattning av handlingen 

Berättelsen inleds med att den uttråkade flickan Alice sitter utomhus med sin syster en varm 

sommardag och plötsligt får syn på en vit kanin som skyndar förbi dem – en kanin som både talar 

för sig själv och bär på ett fickur. Den försvinner sedan ned i ett kaninhål och utan att reflektera 

över konsekvenserna störtar hon efter. Därefter faller hon ned genom hålet, som tycks vara 

milsdjupt, tills hon hamnar i en sal full med dörrar och hittar en guldnyckel som bara passar i en 

                                                
66 Holländer. Från Idyll till avidyll. s. 39. 
67 Westin. Tove Jansson: Ord, bild, liv. s. 338. 



 

 

 

 

22 

pytteliten dörr, som gömts bakom ett draperi. Sedan fortsätter äventyret med att försöka ta sig 

genom dörren, hon smakar på både dryck och en kaka som får henne att växa och krympa, 

hamnar i en sjö av sina egna tårar och hittar tillslut kaninens hus, men misstas för hans städerska. 

Återigen dricker hon ur en flaska hon hittar och blir så stor att hon fyller upp hela huset, men 

lyckas krympa ännu en gång genom att äta av en bit kaka. Sedan träffar hon en vattenpipsrökande 

kållarv, hamnar på tekalas med en Hattmakare och Marsharen, hon hittar till en slottsträdgård och 

får senare närvara på rättegång i Hjärter Dams hov. I slutet av berättelsen blir Alice attackerad av 

soldater i form av spelkort och vaknar då upp ur vad som varit en dröm, med huvudet i sin systers 

knä, just som systern sveper undan några löv som dalat ned från ett träd på henne.  

Illustrationer: antal och utformning 

Till skillnad från Pappan och havet är inte alla illustrationer i svart tusch. Omslaget är dock även 

här i färg, liksom cirka en sjättedel av bilderna som finns innanför bokens pärmar. 

Illustrationernas format är även desamma som i föregående verk, med undantagen att det 

förekommer en marginalillustration (som löper vid sidan av texten, något som Jansson använt sig 

av i tidigare muminböcker) och att ett par uppslag har illustrationer på båda sidbladen, vilket ger 

intrycket av en stor bild som fyller upp halva uppslaget. 68  

Karaktärernas framställning 

I det här avsnittet kommer jag att se närmare på vilken uppfattning läsaren får av karaktärernas 

inre och yttre egenskaper genom ikonotexten, samt hur samspelet mellan text och bild ser ut, och 

hur det används av Jansson för att gestalta Carrolls karaktärer. 

Då Alice i underlandet är en relativt handlingsorienterad historia ges ytterst få 

beskrivningar av karaktärernas utseenden. Carroll beskriver inte ens Alice egna yttre 

karaktärsdrag. Däremot får läsaren en uppfattning av bokens karaktärer genom deras beteenden 

och egenskaper. Därmed uppstår en lucka som bilden kan fylla, och det blir relativt fritt för 

illustratören att göra sin egen tolkning av hur karaktärerna ser ut och hur den visuella 

gestaltningen presenteras för läsaren. I och med att Tove Janssons illustrationer inte bara är 

utförda i svartvitt kan vi bland annat se hur hon potentiellt har influerats av den version av Alice 

som Walt Disney Productions skapade, med filmatiseringen av verket från 1951, där Alice 

                                                
68 Carroll, Lewis. Alice i underlandet. Stockholm. Bonnier Carlsen Bokförlag. 2016. s. 24-25, 47, 110-
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framställs med blont hår och blå ögon. De ursprungliga illustrationerna av John Tenniel är 

uteslutande i svartvitt och förtäljer därmed heller ingenting om någon tänkt färgskala. I dennes 

bilder bär Alice klänning med förkläde, har stora ögon och är något robust byggd, i jämförelse 

med Janssons nättare version av flickan. Janssons Alice bär istället en enkel vit långärmad 

känning, i sann sextiotalsanda, som nästan ser ut som ett nattlinne och lyfter därmed fram 

berättelsens drömtema långt innan det avslöjas i slutet. 

 “Genom att välja en viss stil, miljö, personernas utseende och kläder kan konstnären inte 

bara sätta sagan i ett bestämt historiskt, socialt och litterärt sammanhang utan i högsta grad 

föreslå oss att uppfatta berättelsen på ett visst sätt.” understryker Nikolajeva apropå 

personskildringen.69 Klädseln är en aspekt, en annan är huruvida Janssons Alice verkligen ser ut 

att vara sju år gammal, vilket man kan förmoda att hon är, då hon i uppföljaren Alice i 

spegellandet säger sig vara sju och ett halvt. Det varierar visserligen från bild till bild, men i 

exempelvis illustrationen där Alice går på en blomsteräng med katten Dinah (eller Missan i 

svensk översättning) ser hon något äldre ut än så. Ett annat exempel är senare i illustrationen till 

scenen där hon sitter med gripen och den falska sköldpaddan; händerna vilar elegant i knät och 

hennes ansiktsuttryck gör att hon snarare ser ut att vara i tonåren.70 Just dessa visar Alice i profil. 

Medan de där hon ser något yngre ut i tenderar att visa ansiktet framifrån, som i bilden där hon 

faller genom kaninhålet.71 Oavsett påverkar detta intrycket som läsaren får och man föreställer 

sig kanske Alice som något äldre än vad författaren avsåg. Men då Carrolls narrativ hoppar över 

sådana detaljer, och fokus istället ligger på handling och en psykologisk persongestaltning utifrån 

beteenden, tillåter texten på sätt och vis dessa kompletterande illustrationer, som påverkar hur 

ikonotexten uppfattas.  

 Beträffande samspelet mellan text och bild gällande karaktärernas inre, deras känslor och 

reaktioner så kan vi se hur illustrationerna speglar hur Alice känner, i de underliga situationer hon 

hamnar i, men att Jansson emellanåt gör dem lite extra expressiva. Ett exempel är när Alice 

halkar ner i sjön av sina egna tårar och ändå håller sig relativt sansad, i texten: “- Om jag bara 

inte hade gråtit så mycket, sa Alice medan hon simmade omkring och försökte hitta ut. Nu får jag 

väl mitt straff, när jag drunknar i min egen gråt. Det ska verkligen bli konstigt, det.”72 I bild ser 

hon däremot helt panikslagen ut, bara huvudet syns över vattenytan och hennes mun och ögon är 
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vilt uppspärrade. Här ser man kanske spår av skräcktemat som Jansson längtade efter att gestalta. 

Något senare när Alice har hamnat hemma hos en hertiginna, och hennes ursinniga kokerska 

kastar köksredskap och kastruller på denna, som dessutom håller ett barn i sin famn, reagerar 

Alice starkt: “Snälla du, se dej för! Skrek Alice som hoppade upp och ner av ren förtvivlan.”73 

Illustrationen däremot skildrar Alice som står med händerna för ansiktet och mest ser chockad ut. 

Jansson lägger in ett drag av nästan skräckblandad förtjusning i flickans utstrålning, vilket 

Chimori också noterar: “In Jansson’s illustration of ‘Alice in the Kitchen” [...] Alice looks 

surprised amid the mad figures of the Duchess, the cook, the Cheshire Cat and the baby turning 

into a pig, but still she peeps into the turmoil intensively through her fingers, with wide-open 

eyes.”74 En reaktion som inte går att finna i texten. Jansson använder sin kreativa frihet och ger 

situationen fler dimensioner, förståelsen för Alice känsla i situationen utvidgas och ikonotexten 

blir något mer än bara reaktionen i texten.  

 Utöver Alice som skildras i drygt hälften av berättelsens illustrationer, framställs även de 

karaktärer som hon möter på äventyret. Och i likhet med Pappan och havet förekommer här 

vinjettillustrationer till varje kapitel, vilka knyter an till handlingen på olika vis. Somliga är bara 

dekorativa, men flera av dem visar figurerna hon möter i det kommande avsnittet. Första kapitlets 

vinjett är till exempel en till texten symmetrisk och rent dekorativ illustration, av knippen med 

blommor som Alice funderar på att binda till en krans, och intill dessa syns en siluett av kaninen 

på språng. Det andra kapitlets illustration är däremot intressant och påvisar hur Jansson kan 

arbeta med samspelet. Där syns nämligen en katt, troligtvis Dinah, som sticker upp huvudet ur 

‘Dammen av tårar’ och spanar ut ur bild rakt mot läsaren. I kapitlet konverserar Alice med en 

mus medan hon hamnat i vattnet, som hon lyckas skrämma upp ordentligt genom att prata om sin 

katt. Där förekommer dock ingen katt. I kapitlets sista stycke beskrivs vidare hur det är dags att 

bege sig mot land igen, då vattnet blivit fullt av olika smådjur och varelser, men inga katter.75 

Genom att visa musens faktiska rädsla i bild utvecklar Jansson scenariot och lyfter något diskret 

skräcktematiken ännu en gång.  

Även en mängd av smådjur som egentligen inte direkt bidrar till handlingen, illustreras i 

flertalet bilder, till exempel i vattenscenen, ofta med expressiva uttryck och blickar. Små söta djur 

syns även i paratexten, på bland annat framsidan. Men även i slutvinjetten som föreställer en hel 
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drös av de viktigaste karaktärerna, stående bakom en banderoll med ordet “Finis”. Även i 

titelillustrationen, som upprepar en av kapitelvinjetterna, syns en liten mus som fastnat i en 

tekanna där bara bakben och svans sticker upp. Dessa gör ikonotexten väldigt lekfull och mjukar 

upp verkets surrealistiska toner. Janssons tillvägagångssätt att balansera humor och trygghet med 

allvar i muminsviten, upprepas som vi kan se även i arbetet med det här verket. 

 I övrigt gestaltas bipersoner som larven, hattmakaren och övriga relativt symmetriskt med 

texten, med blickar, placering och gester. När hattmakaren suckar i texten över att hans urverk 

går fel, ser han ut att sucka även i bild.76 Ett annat exempel kan ses i krocketspelscenens slut där 

det pågår en hetsig diskussion, och karaktärerna skildras i grupp med expressiva blickar och 

handgester. Något tidigare när Alice stöter på den rökande kållarven så är dennes blick 

frånvarande och riktad mot himlen medan hen tar ett bloss, medan Alice själv vemodigt betraktar 

larven.77 Det händer inget här som expanderar det texten redan har lagt fram. Just illustrationerna 

med diskussionen och kållarven är dock i färg och bidrar istället till verkets förmedlade stämning, 

genom färgskalan som används, vilket jag återkommer till.  

Beroende på karaktärens betydelse tar därmed Jansson olika angreppssätt, fokus ligger i 

hög grad på Alice som huvudperson, som blir betydligt mer varierad i uttryck än de övriga.  

Underlandets miljöskildring: perspektiv och färger 

Utmärkande för Carrolls berättelse är förstås Alice skiftande storlek, med ätande-temat där hon 

gång på gång testar kakor, dryck och svamp för att antingen växa eller krympa. Tematiken lyfter 

även fram av Jansson, som i likhet med John Tenniel, använder sig av det grepp som Nikolajeva 

kallar för “‘Specialeffekter’ i den visuella miljöskildringen”. Det innebär att illustratören 

använder sig av olika perspektivvinklar för att fånga en scen, med till exempel in- och 

utzoomning och panorama som ses från olika håll.78  

 Samspelet mellan text och bild är i de flesta av dessa fall symmetriska: när vi ser Alice i 

en utzoomad bild, där hon i miniatyrformat står under glasbordet i början av berättelsen, och på 

nästa uppslag skildras genom samma synvinkel, är hon betydligt större i förhållande till salen hon 

befinner sig i. När Alice senare råkar växa alldeles för mycket i kaninens hus, fyller hon upp 

majoriteten av illustrationen, som om hon vore fast i en låda. I nästa sticker hennes enorma arm 
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ut ur det lilla huset, vilket till skillnad mot övriga illustrationer överdriver situationen något. Med 

de proportionerna skulle Alice nämligen omöjligt få plats däri. Samspelet är därmed fortfarande 

relativt symmetriskt, men Jansson kompletterar scenen med ett komiskt tillägg. Kanske är det ett 

liknande förmildrande drag som används i muminböckerna, då kaninen sedan säger: “Vi måste 

sätta eld på huset [...]” vilket är litet makabert för en barnbok och gynnas av Janssons 

förmildrande komiska twist, som tar udden av det läskiga.79 

 Miljöskildringarna används även som stämningsskapare i många fall, vilket den senare 

anhalten vid Marsharens hus är ett exempel på: “Hon gissade att hon hade gått till rätt hus, 

eftersom skorstenarna såg ut som öron och taket var klätt med päls.” 80 Så ser huset även ut i bild, 

med tillägget att dess fönster som ser ut som ögon, vilket betonar verkets fantasy- och drömtema. 

Scenen där huset betraktar sin omgivning, med siluetten av Alice i Hattmakarens och Marsharens 

sällskap bredvid, är inte hotfull men den skapar snarare en känsla av att underlandets väsen är 

närvarande under tebjudningen.  

I bilden ger dessutom färgskalan med dämpade orangea och beiga toner intrycket av att 

det är skymning, vilket texten däremot inte säger någonting om. Och i nästföljande färglagda 

illustration, där spelkorten målar vita rosor röda, så är himlen plötsligt ljusblå. Det surrealistiska 

och ologiska i texten kompletteras således även i bilderna, där himlens och dygnets skiftningar 

inte heller är logiska, precis som det irrationella flödet i en dröm. I likhet med att Alices klänning 

kan uppfattas som ett nattlinne, kan man här ana att Jansson vill poängtera drömtemat, vilket 

dock sker diskret och kanske inte uppmärksammas såvida läsaren inte reflekterar över det.   

Åter till illustrationen av Alice möte med kållarven. Chimori menar att Janssons förkärlek 

till naturen går att utläsa ur bilden, genom sättet hon skildrar den på. Med en dämpad grå 

bakgrund och beigt högt gräs som nästan ser torrt ut, den centrerade piprökande larven i blått och 

lila, på en gulfläckig svamp omgiven av röda blommor, har jag dock en annan uppfattning. Den 

dämpade färgskalan med några få valda färgklickar (vilket varierar något i ton beroende på 

upplaga och tryck) speglar enligt min mening främst stämningen i det spända mötet mellan 

karaktärerna: “Alice teg. Hon hade aldrig blivit så mycket motsagd i sitt liv förut och hon kände 

att hon höll på att bli arg.”81 De klara färgerna är nämligen samlade runt den rökande larven, som 

en antydan till svampens hallucinatoriska egenskaper, i övrigt är både Alice själv och 

                                                
79 Carroll. Alice i underlandet. s. 41. 
80 Carroll. Alice i underlandet. s. 64. 
81 Ibid., s. 49. 
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omgivningen nedtonad. Till skillnad mot de harmoniska skymningstonerna i illustrationen av 

Marsharens hus, är dessa toner inte alls lika muntra. Naturtematiken går genom hela Janssons 

produktion, som vi sett i Pappan och havet, och att anse att den här bilden enbart belyser den är 

en förenkling. Bilden visar, liksom texten, stämningen under mötet.  

Kompletterande samspel  

En illustration som utmärker Janssons bildsättning, och som skiljer sig från till exempel Tenniels, 

är hur hon väljer att illustrera den dröm Alice har under fallet genom kaninhålet: “Hon kände att 

hon höll på att slumra till och hade just börjat drömma att hon gick hand i hand med Missan och 

sa mycket allvarligt till henne: - Hör du Missan, har du någonsin ätit en lapp?”82 Några ytterligare 

detaljer om drömmen förekommer inte i text, men i bild visas en klarblå himmel där 

fladdermössen svävar runt Alice och katten, som vandrar på en grönskande äng fylld av stora 

klarröda blommor. Här ser vi därmed ännu ett exempel på kompletterande samspel, när Jansson 

väljer att framhäva det drömska och övernaturliga i texten. I bild är till och med Missan större än 

Alice själv, utan någon särskild anledning. Vidare så kan man även tolka illustreringen av dem 

gående i höger riktning, som att de är på väg in i berättelsen. Nikolajeva poängterar även: “När 

konstnärer väljer att illustrera vissa episoder i en berättelse betyder det antagligen att de 

tillskriver just dessa episoder en viss tyngd.”83 Med Janssons val av episoder blir drömtematiken 

extra framträdande i den här upplagans ikonotext. Till och med Alices fall ned genom kaninhålet, 

ingången till underlandet, framställs visuellt.  

 I likhet med avstegen från primärberättelsen i Pappan och havet med drömmar och 

fantasier, berättas underliga sidoberättelser i Carrolls text, då Alice konverserar med dem hon 

möter på vägen. Ett exempel är hasselmusens berättelse under tebjudningen som handlar om tre 

systrar som bor på botten av en sirapsbrunn. Musen berättar hur flickorna firar (det vill säga drar 

genom brunnen) allt som börjar på en viss bokstav, vilket i den engelska versionen är M “[...] 

such as mouse-traps, and the moon, and memory, and muchness [...], men i den svenska 

översättningen blivit bokstaven F “[...] till exempel födelsedagar och fåglar och fingrar och 

finesser [...]”.84 Genom Janssons illustration av avsnittet, tillåter sagans dimension henne att 

framställa en bild som nästan ser inklippt ut från muminvärlden, med små rultiga systrar intill en 

                                                
82 Carroll. Alice i underlandet. s. 12. 
83 Nikolajeva. Bilderbokens pusselbitar. s. 96 
84 Carroll. Alice i underlandet. 2016. s. 73; Carroll. Alice’s adventures in wonderland. London. Tate 

Publishing. 2015. s. 65. 
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rund hydda med spetsigt tak (som påminner om byggnaderna i muminvärlden) i botten på 

brunnen. Ovanifrån hänger rep som en av systrarna håller fast i, och på repen hänger både fåglar 

och tillägget frukter. Berättelsen som i text främst är en ordlek, ger i samspelet med bilden 

ytterligare en dimension till fantasivärlden. Här samspelar uppenbart bilderna med den svenska 

översättningen, och små detaljer som frukterna går därmed engelskspråkiga läsare miste om.  

Jämförelse: skillnader och likheter 

Om man inledningsvis jämför miljöskildringarna i de båda verken, ser vi i Pappan och havet, där 

text och bild uppkommit tillsammans i skapandeprocessen, att det uppstår ett tydligt och nära 

samspel mellan de båda medierna. Redan via paratextens ikonotext, det vill säga helhetsbilden av 

text och bild i samspel, kan växelverkan mellan omslag, titlar, vinjetter och kartan över ön, 

urskiljas. En ikonotext som förmedlar verkets stämning och understryker pappans melankoliska 

tillstånd. Vidare genom hela berättelsen fortsätter en intim växelverkan mellan berättelsens och 

illustrationernas framställning av den ogästvänliga miljön, med det karga landskapet och naturens 

irrationella beteende, som påverkar verkets ton och ikonotext. Även i Alice i underlandet 

samspelar miljöskildringarna i text och bild, dock på andra vis. Genom små tillägg som 

exempelvis fönster-ögon på Marsharens hus betonas underlandets surrealism. Och genom att 

Jansson överdriver proportionerna på bilden med Alice, som har fastnat i kaninens hus, uppstår 

en komisk twist i situationens allvar, vilket är ett grepp som Jansson regelbundet tillämpat även i 

sitt arbete med muminsviten. Hon använder humor och olika förmildrande drag, i både text och 

illustrationer, för att bibehålla balansen mellan lättsamt och allvarsammare inslag. 

Vidare är kapitelvinjetterna i Alice i något högre grad av ren dekorativ karaktär, till 

skillnad mot de i Pappan och havet, som tillsammans med rubrikerna tydligt knyter an till 

avsnittens innehåll och stämning, med en konsekvent användning av ett distanserat perspektiv. 

Men den största skillnaden mellan verken är ändå hur det i Alice förekommer både 

tuschillustrationer och färglagda illustrationer. Jansson använder också färgen som ett verktyg, i 

en del av bilderna, som stämningsskapare, vilket görs genom att hon till exempel upptar textens 

drömlika irrationella flöde i illustrationernas skildring av dygnet, men även för att förmedla den 

stämning som råder i vissa scener, med noga utvalda färgtoner, exempelvis i Alice möte med 

kållarven.  

 När det istället gäller skillnader mellan karaktärernas framställning i bilderna, illustreras 

de i Pappan och havet ofta var för sig och vid några tillfällen med kroppshållning och blickar för 
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att utveckla hur de verkligen känner. Karaktärerna ställs också medvetet i kontrast till naturen, 

vilket i växelverkan med texten där de umgås och för dialoger, poängterar den enskilde 

individens erfarenhet och känslor, och därmed även verkets psykologiska tema. I Alice i 

underlandet uppstår istället ett kompletterande samspel i karaktärsframställningen, då Carrolls 

text till skillnad mot Janssons egen, lämnar luckor i karaktärsskildringen som hon kan fylla 

visuellt. Det gäller främst utseenden, men tillägg görs även i exempelvis att bilderna av Alice är 

känslomättade och både visar och överdriver hennes reaktioner. Här fattas dock liknande 

växelverkan mellan text och illustration, som den något ambivalenta karaktärsframställningen av 

sjöhästarna i Pappan och havet, där ord och bild ifrågasätter varandra, och läsaren själv får bilda 

sin uppfattning om varelsens utseende. Eller den komplexa framställningen av Mårran, som i 

texten dehumaniseras av muminmamman, men där det genom mumintrollet och utanförskaps-

perspektivet i bild, av Jansson skapas sympati och igenkänning hos läsaren. 

I båda berättelserna väljer dessutom Jansson att illustrera särskilda episoder för att lyfta 

fram berättandets olika dimensioner, vilket påverkar den förmedlade ikonotexten, som 

förekommande drömmar, fantasier och sagor. I Pappan och havet kopplas detta återigen till 

framställningen av karaktärernas inre känsloliv och samspelet i Alice i underlandet förmedlar 

istället främst verkets drömtematik.  

Vad innebär då skillnaderna och likheterna mellan verken? Janssons teckningsstil 

påminner visserligen om muminböckerna och en van läsare av dem drar förstås paralleller. Men i 

och med att berättarstilen skiljer sig såpass åt, och att Alice i underlandet inte är hennes egen 

berättelse, så blir förhållandet mellan text och bild oundvikligt annorlunda och kreativt på ett 

annat sätt. Förhållningssättet blev – vad kan man göra med texten? – till skillnad mot den 

parallella uppkomsten av medierna i Pappan och havet. Jansson utvecklar istället Carrolls 

klassiska berättelse och illustrerar den för läsaren genom sitt eget perspektiv. Hon lyfter fram de 

klassiska scenerna, men sätter en unik kreativ prägel på dem och skapar även helt nya ingångar, 

till ett verk som många läsare är bekanta med sedan tidigare. Trots att Jansson tonar ner 

skräcktemat, jämfört med det hon egentligen ville förmedla genom sina illustrationer, så lyser det 

fortfarande igenom. Och i likhet med sitt arbete med Pappan och havet förmedlas här en unik 

stämningsfullhet, som inte bara kan utläsas i texten.  



 

 

 

 

30 

Slutsats 

Vid en jämförelse av Pappan och havet med Alice i underlandet finns som vi kan utläsa, flera 

likheter men även skillnader i Janssons hantering av samspelet mellan text och illustration. Det 

intima samspelet i gestaltningen av muminfamiljen i relation till naturen leder till en ikonotext 

som fördjupar förståelsen för karaktärernas resa i sina inre känsloliv, såväl som på den 

outforskade ön. Medan samspelet i Alice i underlandet istället förmedlar en ikonotext där Alices 

yttre karaktärsdrag har förtydligats, och handlingens surrealism och irrationella drömflöde 

betonas.  

 Så på vilka sätt använder sig Jansson av samspelet mellan text och bild för att utvidga 

berättelserna? Det är kanske snarare så att hon allt oftare fördjupar läsförståelsen, än gör en 

faktisk utvidgning av handlingen. Genom att Jansson lyfter fram olika aspekter och specifika 

episoder, ger valen just de avsnitten större fokus. Läsarens fantasi triggas med illustrationer av 

dröm, fantasi eller saga, vilka man kanske annars läser snabbt förbi då man är fokuserad på 

primärhandlingens äventyr. Berättelsernas olika dimensioner lyfts fram.  

I fråga om funktion agerar även illustrationerna i hög grad förmedlare av stämningar i 

båda böckerna, som förstärkare till det som framhålls i texten. Därmed gynnas definitivt 

berättandet även i Alice i underlandet, i en läsning där man beaktar illustrationerna och inte bara 

bläddrar förbi dem. Med sina kreativa tillägg som vinjetten av den lilla musens mentala 

skräckscenario, eller fönster i form av ögon på harens hus och andra textanknutna smådetaljer, så 

kan de heller inte sägas endast utgöra utsmyckning på uppslaget.  

De kvalitéer som förläggaren och översättaren Åke Runnquist uppmärksammade kan 

därmed i min mening förmodas vara Janssons unika förmåga att kombinera utsmyckning med 

faktisk funktion, då Alice i underlandet uppvisar växelverkan mellan de båda medierna, där 

Jansson tydligt har fördjupat sig i berättelsen, dess teman och luckor, och sedan satt sin kreativa 

prägel på den. 
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