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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att lyfta fram förfadern i Tove Janssons böcker Trollvinter (1957) 

och Sent i november (1970) via en i första hand tematisk och i andra hand komparativ analys. 

Via närläsning av texterna undersöks de utmärkande dragen för Mumintrollets respektive 

Onkelskruttets sökande efter och möte med förfadern samt den betydelse som förfadern har 

för dessa två romanfigurer. Texterna tolkas med hjälp av Sigmund Freuds teorier om 

fantiserande och lekande respektive det kusliga.  

Resultatet i studien visar bland annat att båda romanfigurerna styrs av önsketänkande och 

gör sig illusioner om vem förfadern är och vad han vill. De är båda nyfikna på förfadern, men 

deras drivkrafter till att söka efter honom skiljer sig åt. Deras respektive möte med honom har 

flera gemensamma nämnare såsom beundran och avståndstagande. Förfaderns betydelse för 

såväl Mumintrollet i Trollvinter som Onkelskruttet i Sent i november hänger samman med 

identifikation och behovet av att känna samhörighet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den nionde augusti 2014 skulle Tove Jansson ha firat sin 100-årsdag och på flera platser i 

världen hyllades författaren och konstnärinnan under jubileumsåret. Medan somliga författare 

faller i glömska för att i bästa fall återupptäckas tycks Tove Jansson och den muminvärld som 

hon skapade ständigt vara aktuella. Grunden till hennes popularitet kan vara att hennes böcker 

är tidlösa då de handlar om olika situationer i livet vilka är angelägna för människor i alla 

åldrar. De kan därför, enligt min mening, med fördel användas i litteraturundervisningen.  

Enligt Skolverkets kommentarmaterial till svenskämnet syftar undervisningen i gymnasiet 

bland annat till att ge elever insikter om ”att likheterna mellan människor är större än 

skillnaderna”.1 Genom att undersöka allmänmänskliga förhållanden kan eleverna få en 

fördjupad förståelse av frågor som behandlar existentiella ämnen av olika slag.2 Ett exempel 

på ett sådant ämne är hur barns tillvaro präglas av såväl trygghet som skräck. Tove Jansson 

beskriver sin uppfattning om detta i sitt tacktal vid emottagandet av H.C. Andersen-medaljen 

1966:  

 
Där finns plats för vad som helst, allt  
är möjligt. Det irrationella blandas helt  
lugnt med en mycket klar logik. Där  
finns nånting av drömmens surrealism,  
det realistiskt vardagliga insatt i fantas- 
tiska sammanhang. Mardrömsödslighet  
som gapar mot tomma horisonter och  
samtidigt vardagens välkända rekvisita  
i ett minutiöst och vänligt detaljbroderi.3 
  

Samma resonemang går att finna i hennes essä ”Den lömska barnboksförfattaren”, i vilken 

hon ger uttryck åt sin syn på drivkrafterna för att skriva för barn. Barnet är, enligt hennes 

uppfattning, i stånd att hålla ytterligheterna mellan det vardagliga och det skrämmande i 

jämvikt och hon håller för sannolikt att även barnboksförfattare strävar efter att nå samma 

                                                        
1 Skolverket, Begrepp i ämnets syfte och mål, (2011) 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261641!/SVE-Kommentarer.pdf (Hämtad 2018-06-01) 
2 Ibid. 
3 Tove Jansson, ”Trygghet och skräck i barnets värld”, Skolbiblioteket, 1967:3, s. 102. 
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slags balans i sitt skrivande.4 Det främmande, såsom ”hotet utan namn”5, skapar en kontrast 

till den trygga vardagen och ger den mening. Att hotet är namnlöst innebär att det inte är 

bestämt och konkret. Det är snarare någonting som kan vara svårt att komma underfund med: 

”jag tror att den minderårige läsaren ofta blir förtrollad av det outtalade och förklädda.”6 Tove 

Jansson menar att äventyret i berättelsen får nya dimensioner när läsaren på ett oväntat sätt får 

”en svart bottenglimt av något främmande och obegripligt”7 och det är detta som avses med 

det namnlösa hotet.  

En anledning till att hennes författarskap är intressant att undersöka ligger, enligt min 

mening, i just det faktum att hennes texter tenderar att vara gåtfulla då vissa företeelser inte 

alltid får sin förklaring. De små, gråaktiga förfäderna som mumintrollen i Tove Janssons 

muminböcker härstammar från är ett exempel på ett sådant mysterium och deras direkta 

koppling till Mumintrollet och hans familj är okänt.8 Det är oklart huruvida härstamningen i 

Mumintrollets fall är matrilinjär eller patrilinjär. Möjligen hade Tove Jansson en avsikt med 

att låta somliga händelser vara oförklarade. I den tidigare nämnda essän av Tove Jansson 

vänder sig författaren mot idén om att berättelser ska vara klargörande och ge tydliga svar, 

istället förfäktar hon tvetydighet inom såväl barn- som vuxenlitteraturen: ”det är antagligt att 

barn blir lika irriterade som fullvuxna av att få allt förklarat och utrett.”9 En flertydig text ger 

större utrymme för olika slags tolkningar än en text som bara kan tolkas på ett enda sätt. På så 

sätt uppmuntrar en dubbelbottnad text läsaren till att använda sin fantasi. 

I muminsviten är förfadern mest central i Trollvinter och Sent i november och analysen är 

av det skälet inriktad på dessa på böcker, även om mumintrollens förfäder i viss mån 

omnämns i andra av Tove Janssons muminböcker.10 Det är med anledning av förfadern som 

jag bland annat vill undersöka vilken betydelse han har och varför. Jag har valt att via en 

tematisk analys närmare studera sökandet efter och mötet med förfadern samt förfaderns 

                                                        
4 Tove Jansson, "Den lömska barnboksförfattaren", Horisont, 1961:2, s. 10.  
5 Ibid. 
6 Ibid., s. 9. 
7 Ibid. 
8 Att mumintrollen kom att bli stora och vita är någonting som bara omnämns i böckerna, däremot skildras 

inte denna övergång i någon egentlig bemärkelse. 
9 Jansson, 1961, s. 9.  
10 Exempelvis förekommer det förfäder i en av hennes berättelser i serieform, nämligen ”Den ensliga ön” 

av Tove Jansson och Lars Jansson, Mumin. 1, (Stockholm, 1977). Denna undersökning fokuserar 
emellertid på två av romanerna i Janssons muminsvit och inte på hennes serieböcker. För referenser till 
förfäder i hennes romaner, se exempelvis Tove Jansson, Småtrollen och den stora översvämningen, 
faksimil (Stockholm 1991[1945]) s. 16f. ; Tove Jansson, Pappan och havet, första pocketupplagan 
(Stockholm 1992 [1965]) s. 25. 
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betydelse i Trollvinter (1957) och Sent i november (1970) med hjälp av Freuds teorier om 

fantiserande och lekande respektive det kusliga. Dessa två teorier har jag valt då jag finner 

dem användbara för min läsning av böckerna via de teman som jag undersöker. Det har 

tidigare gjorts analyser av Tove Janssons muminböcker med utgångspunkt i teorin om det 

kusliga, dock utan särskilt fokus på förfadern. Någon studie av fantiserande och lek i 

muminböckerna tycks däremot inte ha gjorts. Tove Janssons verk har tidigare11 undersökts ur 

olika synvinklar, ofta med en inriktning mot existentiella frågor inom psykologin och 

filosofin, dock tycks det ännu inte finnas någon mer grundlig analys av förfaderns roll i 

hennes böcker. 

1.2 Syfte och frågeställning 

I denna studie kommer jag att undersöka varför förfadern är viktig för Mumintrollet i Tove 

Janssons Trollvinter (1957) respektive Onkelskruttet i Sent i november (1970). Detta görs via 

en huvudsakligen tematisk och till viss del komparativ analys av texterna med utgångspunkt i 

sökande respektive möte samt förfaderns betydelse. Med möte avses även romanfigurernas 

fortsatta bekantskap med förfadern. De frågeställningar som jag vill besvara är: 

 

- Vad utmärker sökandet efter och mötet med förfadern för Mumintrollet respektive 

Onkelskruttet?  

 

- Hur kan dessa teman förstås med hjälp av Freuds teorier om fantiserande och 

lekande respektive det kusliga? 

 

- Vilken betydelse har förfadern för Mumintrollet respektive Onkelskruttet? 

 

1.3 Teori och metod 

Boel Westin framhåller i sin avhandling att muminböckerna är olikartade och de teoretiska 

antaganden som hon utgår från skiftar med anledning av att hon vill lyfta fram det som är 

utmärkande för de respektive böckernas struktur.12 Hennes metod har perspektivisering som 

                                                        
11 Se avsnittet ”1.4 Tidigare forskning”. 
12 Boel Westin, Familjen i dalen (diss. Stockholm 1988), s. 17. 
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grund, vilket innebär att de komplexa texterna konkretiseras ur synvinklar av varierande 

slag.13 Då denna studie är en tematisk analys är mitt tillvägagångssätt i analogi med Westins.  

I uppsatsen utgår jag från två av Sigmund Freuds essäer: dels ”Der Dichter und das 

Phantasieren” (1908) som handlar om lek och fantasi, dels ”Das Unheimliche” (1919) som 

behandlar det kusliga. Texterna presenteras i samlingen Psychoanalytische Studien an Werken 

der Dichtung und Kunst (1924). Freud skrev åtskilliga texter i vilka han analyserar litteratur i 

förhållande till psykoanalytisk teori och i detta samlingsverk ingår dessa två essäer. Även om 

den förstnämnda essän främst syftar till att redogöra för skaldens estetiska skapandeprocess är 

fantasins roll, i form av önsketänkande och dagdrömmande, bärande tankegångar i texten. 

Freud resonerar således inte enbart kring hur diktaren arbetar, utan även hur människor 

fungerar generellt. Enligt Freud är barn kapabla att göra en distinktion mellan det som är på 

låtsas respektive på riktigt och i leken införlivar barnet element från sinnevärlden.14 Den 

avgörande skillnaden mellan fantiserande och lekande ligger just i det faktum att barnet har 

förmåga att anknyta ”sina låtsade saker och förhållanden till påtagliga och synliga ting i den 

verkliga världen”.15 När barnet har vuxit upp övergår denna sysselsättning till att bli en annan: 

”Den fullvuxne som slutat att leka och spela ger sålunda inte upp något annat än anknytningen 

till verkliga ting; i stället för att leka, så fantiserar han nu.”16 En annan skillnad är att barn inte 

känner skam över sitt lekande och därför inte försöker att hålla det hemligt för andra. Även 

om det är vanligt att fantisera om annan verklighet än den rådande försöker den fullvuxne 

dölja sina dagdrömmar då denna aktivitet uppfattas som otillåten.17 Med anledning av de 

skamkänslor som den vuxne förknippar med sina fantasier är det svårare att observera vuxnas 

fantiserande än barns lekande.18  

Barn imiterar gärna vuxna och deras lekar hänger ofta samman med en önskan om att bli 

stor, medan de drivkrafter som ligger bakom de vuxnas fantasier exempelvis är önskningar 

som ännu inte blivit tillfredsställda. Fantiserandet syftar därmed till att få kontroll över en 

verklighet som uppfattas som bristfällig.19 Vidare betonar Freud tidens betydelse för den 

vuxnes fantasier då han menar att önskningarna verkar parallellt med det förflutna, den 

                                                        
13 Ibid., s. 16f. 
14 Sigmund Freud, ”Diktaren och fantiserandet” (1908), övers. Clarence Crafoord, Konst och litteratur 

(Stockholm 2009 [2007]). s. 126. 
15 Ibid. 
16 Ibid., s. 127. 
17 Ibid., s. 128. 
18 Ibid. 
19 Ibid., s. 128f. 
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rådande situationen och framtiden.20 Med utgångspunkt i den önskan som är aktuell för 

stunden skisseras ”en framtidsbild efter mönster av det förgångna”.21 För att förtydliga hur 

detta konkret kan gestalta sig lyfter Freud fram ett exempel i vilket en föräldralös och fattig 

ung man ska gå på en arbetsintervju: 

 
På vägen dit skulle han kunna gå in i en dagdröm, som passande fram- 
springer ur hans situation. Innehållet i denna fantasi skulle ungefär  
vara att han blir anställd, gillas av sin nya chef, gör sig oumbärlig i  
företaget, dras in i herrns familj, gifter sig med husets förtjusande  
lilla dotter och därefter själv leder företaget […] Och därvid har drömmaren substitue- 
rat det som han hade ägt i sin lyckliga barndom: det skyddande  
hemmet, de älskande föräldrarna och de första objekten för hans  
ömsinta böjelse.22 
 

Denna berättelse visar hur den fullvuxne individens nuvarande önskningar bottnar i 

barndomen och hur dessa drömmar är riktade mot den tid som komma skall.  

I den andra essän, ”Das Unheimliche” (1919), resonerar Freud kring begreppet das 

Unheimliche, vilket på svenska betyder det kusliga. Detta begrepp kan enligt Freud förstås 

som två olika processer: den ena implicerar en närvaro av främmande element i vardagen 

medan den andra betecknar en främmande situation som innehåller familjära element. I det 

första fallet väcks obehagskänslor inför någonting som en gång har varit mycket bekant, men 

som nu upplevs som skrämmande.23 Det andra fallet avser en situation som uppfattas som 

bekant, trots att den egentligen inte är det.24 Detta kan jämföras med fenomenet déjà vu, vilket 

innebär ett ogrundat och plötsligt igenkännande av någonting som sker i en ny situation.  

Heimlich betecknar bland annat det som är trivsamt och välbekant, men ordet har en 

betydelsenyans som sammanfaller med sitt motsatsord. Genom att semantiskt bena ut och 

härleda ursprunget till begreppen heimlich och unheimlich och deras respektive innebörd drar 

Freud slutsatsen att de uppvisar ett gemensamt drag, nämligen att båda innebär att någonting 

är hemligt.25 Vidare understryker Freud att ”det kusliga” har två olika betydelser, det kan 

antingen betyda att någonting är mycket bekant eller dolt och undangömt.26 Begreppet är 

                                                        
20 Ibid., s. 130. 
21 Ibid. 
22 Ibid., s. 130. 
23 Sigmund Freud, ”Det kusliga” (1919), övers. Ingrid Wikén Bonde, Konst och litteratur (Stockholm 2009 

[2007]). s. 323. 
24 Ibid., s. 338. 
25 Ibid., s. 327. 
26 Ibid. 
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således tvetydigt och det som är unheimlich är enligt Freud en form av heimlich.27 Ett svenskt 

begrepp som svarar mot detta tyska ord med dubbel innebörd saknas emellertid och i denna 

undersökning kommer jag att använda mig av begreppen kuslig och det kusliga. 

I sina essäer resonerar Freud kring psykoanalytiska begrepp såsom bortträngning, 

kastrationskomplex och infantila komplex. Då avsikten med denna undersökning inte är att 

göra en klinisk analys, utan att undersöka fantiserande och rörelsen mellan det kusliga och det 

bekanta i två specifika verk lämnas dessa teorier obeaktade. Det centrala är att studera hur 

fantiserandets drivkrafter respektive det kusliga yttrar sig. Freuds teori om fantiserande 

kommer i denna undersökning att användas på båda texterna. Teorin om det kusliga är 

däremot mer lämplig för att analysera Mumintrollets bekantskap med sin förfader än vad den 

är för att uttolka Onkelskruttets relation till den som han uppfattar som förfadern. Till 

exempel uppfattar inte Onkelskruttet situationer där förfadern figurerar som obehagliga, vilket 

Mumintrollet gör vid några tillfällen då han grips av panik i samband med sökandet efter och 

mötet med det gamla trollet. Förfadern har således inte samma betydelse för Mumintrollet 

som han har för Onkelskruttet. Av den anledningen kommer båda böckerna analyseras och 

jämföras med varandra via teorin om fantiserande, medan enbart Trollvinter tolkas med 

utgångspunkt i Freuds begrepp om det kusliga.  

1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om Tove Janssons författarskap är omfattande. Jag använder mig av 

den forskning som jag anser är relevant för min studie. Glyn W. Jones undersöker i Vägen 

från Mumindalen: en bok om Tove Janssons författarskap (1984) utvecklingslinjer och teman 

i Janssons verk. I såväl sin omfångsrika biografi Tove Jansson: ord, bild, liv (2007) som i 

avhandlingen Familjen i dalen (1988) redogör Boel Westin för både Janssons liv och 

muminvärlden. Hon behandlar muminböckerna från olika teman och de teoretiska strategier 

som används varierar. En annan biografi, vars intention bland annat är att skildra författarens 

personliga upplevelser av Janssons verk, är Tove Jansson: mycket mer än Mumin (2003), 

skriven av Christina Björk. Tuula Karjalainens Tove Jansson: arbeta och älska (2013) är 

ytterligare en biografi om Tove Jansson, vilken i stor utsträckning syftar till att koppla 

Janssons verk till sin samtid. 

                                                        
27 Ibid., s. 329. 
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Vidare har även psykologiska och filosofiska tolkningar av muminböckerna gjorts. Den 

jungianska analytikern Irma Müller-Nienstedt (1997) har tolkat ett urval av Janssons skrifter 

med hjälp av Carl Gustav Jungs teori om individuationsprocessen i Farväl till Mumindalen 

och i synnerhet hur denna yttrar sig i Trollvinter, Pappan och havet och Sent i november. 

Även Agneta Rehal-Johansson har psykoanalysen som utgångspunkt när hon i sin avhandling 

Den lömska barnboksförfattaren. Tove Jansson och muminverkets metamorfoser (2006) 

undersöker Janssons drivkrafter för skapandet av muminsviten. Utan att behandla begreppet 

det kusliga i någon vidare mening nämner Rehal-Johansson Freuds essä ”Das Unheimliche” i 

sin analys av det första kapitlet i Trollvinter, då hon konstaterar att detta textavsnitt gör 

innebörden i det kusliga konkret.28 Jukka Laajarinne utgår i sin analys av muminböckerna 

från olika filosofiska frågor i Mumin och tillvarons gåta (2009). 

Det finns åtskilliga uppsatser om muminböckerna, men de som har varit av störst intresse 

för denna undersökning är en masteruppsats av Marie Alming (2008) och en magisteruppsats 

av Svenja Stein (2012), vilka båda behandlar teorin om det kusliga. Alming utforskar 

Muminhuset efter dess olika egenskaper, såsom det hemliga, det osynliga och ”det 

uhyggelige” (det kusliga) rummet. I sin analys berör Alming ett fåtal av de partier där 

förfadern nämns. I Steins magisteruppsats, i vilken berättartekniken i Trollvinter analyseras 

med hjälp av Freuds teori, undersöks bland annat den passus där Mumintrollet möter sin 

förfader, men i likhet med Alming ligger inte Steins fokus på denne och dennes betydelse. 

Således saknas studier med en mer fördjupad analys av förfadern, vilket är ambitionen med 

denna undersökning. 

2. Analys 

I följande analys kommer Trollvinter respektive Sent i november att undersökas med 

utgångspunkt i de tidigare presenterade frågeställningarna med stöd av Freuds teorier om 

fantiserande respektive det kusliga. Som redan berörts ovan analyseras båda böckerna med 

hjälp av teorin om fantiserande, medan Trollvinter även tolkas med hjälp av teorin om det 

kusliga. Före analysen redogör jag för handlingen i berättelserna, därefter analyserar jag 

verken var för sig utifrån de teman som jag vill undersöka, det vill säga sökandet efter 
                                                        
28 Agneta Rehal-Johansson, Den lömska barnboksförfattaren. Tove Jansson och muminverkets 

metamorfoser (diss. Göteborg 2006), s. 118. 
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respektive mötet med förfadern och förfaderns betydelse. Efter detta jämför jag texterna med 

varandra för att slutligen lyfta fram några övriga likheter mellan de två böckerna. 

2.1 Trollvinter 
I Trollvinter vaknar Mumintrollet ur sin vintersömn och lyckas inte somna om. Det gör 

honom till ”det första mumintrollet som har levat ett helt år”29, någonting som ”aldrig hänt 

sen det första mumintrollet gick i ide”.30 Berättelsen skildrar Mumintrollets hantering av de 

rädslor som denna nya, till en början ensamma, tillvaro innebär. Hela Muminhuset har i 

Mumintrollets ögon förändrats: ”Han gick ut i köket. Det […] var kusligt välstädat och tomt. 

Skafferiet var lika ödsligt.”31 Även familjens badhus är annorlunda: ”Allt var likadant som i 

somras. Men ändå var rummet förändrat på ett hemlighetsfullt sätt.”32  

Mumintrollet bekantar sig med de varelser som till skillnad från honom är vakna under 

vintern. Bland dessa ingår Too-ticki som under vintern bor i familjens badhus och hon får en 

avgörande betydelse för Mumintrollet. Tidigt i berättelsen lär de känna varandra och under 

vintern blir hon Mumintrollets ledsagare och en trygg punkt i hans tillvaro. Övriga personer i 

berättelsen är en skidåkande hemul, det lilla knyttet Salome, hunden Ynk, ett argt litet djur 

som bor under diskbänken och en brokig skara av gäster som flyttar in i Mumindalen. Även 

figurer som ofta brukar förekomma i andra muminböcker såsom lilla My, Snusmumriken, 

Snorkfröken, Muminmamman och Mårran ingår i persongalleriet i Trollvinter.  

2.1.1 Sökandet efter förfadern 
Mumintrollet försöker bekanta sig med vintern och dess främmande natur, men kan varken 

förstå eller vänja sig vid att solen inte visar sig. En kort stund föreställer han sig att det är på 

grund av tiotusen Mårror som det har blivit vinter. Mårran är en stor och kall varelse som 

Mumintrollet har sett vid endast ett tillfälle och där hon sitter fryser marken till is. Lika lite 

som han kan tyda vintern kan han komma underfund med det ”farliga”33 som döljer sig 

bakom badkapporna i garderoben i badhuset. Under sitt första möte med Too-ticki blir 

Mumintrollet uppmanad att inte öppna garderoben i badhuset och genast är ingenting mer 

                                                        
29 Tove Jansson, Trollvinter (Stockholm 1957), s. 122. 
30 Ibid., s. 8. 
31 Ibid., s. 10. 
32 Ibid., s. 25. 
33 Ibid., s. 34. 
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angeläget för honom än att undersöka om hans badkappa ännu hänger kvar i garderoben. 

Eftersom han inte får lov att öppna garderobsdörren tror han att det är någonting farligt som 

gömmer sig där. I det välbekanta badhuset gömmer sig någonting kusligt, vilket skrämmer 

Mumintrollet. Han är rädd, men samtidigt nyfiken.  

När han upptäcker att en silverbricka, ”en släktklenod”34, är försvunnen misstänker han 

varelsen i badhusgarderoben som skyldig till detta brott. Mumintrollet har således skapat en 

bild av att den som gömmer sig i garderoben både är opålitlig och farlig. Den som han är 

förbjuden att träffa får därmed bära skulden för att föremål försvinner. Eftersom andra lagar 

gäller och ingenting är i sin vanliga ordning försöker Mumintrollet skapa en strategi för att 

kunna hantera den nya situationen. 

En dag berättar Too-ticki för Mumintrollet att ”den stora kölden”35 är på väg och att den är 

i form av en isfru. Hon varnar Mumintrollet för isfruns förmåga att kunna utplåna allt som 

lever: ”om du ser henne rakt i ansiktet fryser du till is”36. Mumintrollet påpekar för Too-ticki, 

i väntan på att få se den vackra och dödligt farliga isfrun, att han känner större oro för den 

som bor i garderoben än för isfrun. Han lyder fortfarande Too-ticki och låter henne hämta en 

badkappa när han fryser i och med att han själv inte får öppna garderobsdörren. Lite senare i 

berättelsen förbereder Too-ticki en brasa och förklarar för Mumintrollet att den kommer att 

göra så att solen kommer tillbaka. Efter att ha beskådat Too-tickis vinterbål fylls Mumintrollet 

av förhoppningar då elden påminner honom om solen. Dess värme och ljus är ett bekant 

element i allt det nya och hemlighetsfulla och på så sätt skänker brasan honom en viss 

trygghet. Han begär att få träffa varelsen i garderoben och vädjar till Too-ticki, men hon 

svarar honom att denne inte får bli utsläppt. ”Man vet aldrig vad en sån kan hitta på”37, 

konstaterar Too-Ticki. Att Too-ticki varnar Mumintrollet för den okände i badhusgarderoben 

bekräftar Mumintrollets uppfattning om att varelsen i badhusgarderoben är oberäknelig. 

Varningen kan innebära att han i högre grad än tidigare tolkar den främmande varelsen som 

kuslig.  

Just när Mumintrollet efter en lång väntan äntligen få se solen och tror att det ska bli vår 

skiftar vädret och det blir genast mörkt igen. Från att se någonting som är bekant och 

betryggande får han återigen uppleva det som han ännu inte kan förstå, det vill säga mörkret. 

På samma sätt som han vid åsynen av vinterbålet går från en sinnesstämning till annan 

                                                        
34 Ibid., s. 35. 
35 Ibid., s. 43. 
36 Ibid. 
37 Ibid., s. 62. 
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innebär denna väderskiftning en skiftning i Mumintrollets humör. Han blir genast upprörd och 

känner att oron bara kan stillas om han gör någonting otillåtet och hemskt. Därför beger han 

sig till badhuset, men när han öppnar garderoben vet han inte riktigt vad som väntar honom 

därinne. Denna otillåtna handling tyder, enligt Glyn W. Jones, på Mumintrollets utveckling 

från att foga sig efter andras viljor till att fatta egna, självständiga beslut.38 Jag ansluter mig 

till denna uppfattning då Mumintrollets agerande är ett uttryck för hans första steg till att bli 

mer autonom. 

2.1.2 Mötet med förfadern 
Det rum som tidigare varit bekant för Mumintrollet visar sig dölja någonting som är 

främmande för honom. Detta förändrade rum är ett kusligt rum i och med att Mumintrollet på 

en och samma gång känner igen sig samtidigt som han inte gör det. Badhuset får därmed en 

dold undermening och detta kan förstås med utgångspunkt i den dubbeltydiga innebörden av 

begreppet kuslig, vilket som tidigare nämnts både betyder hemlig och bekant. Först ser 

Mumintrollet allt som han känner igen sedan tidigare såsom en uppblåsbar badleksak i form 

av en hemul och familjens badkappor: ”Men på golvet satt nånting smått och stirrade på 

honom, långludet och grått och med stor nos.”39 Detta kan kopplas till Freuds teori om det 

kusliga. Mitt i allt det som är bekant för honom finns ett främmande element, en varelse som 

han aldrig tidigare har sett. 

När varelsen har sprungit ut kommer Too-ticki in och förklarar för Mumintrollet, som tror 

att den flyende varelsen är en råtta, att det han såg var ett ”sånt troll som du var innan du blev 

ett mumintroll. Så där såg du ut för tusen år sen”.40 Förbryllad och mållös av denna 

upplysning går Mumintrollet hem till salongen för att begrunda det han har fått höra. Att 

Mumintrollet till en början antar att det han har sett är en råtta är rimligt då det till utseendet 

möjligtvis liknar något slags råttdjur (se appendix, bild 1). Detta kan tolkas som ett sätt att 

lösa mysteriet då det ännu inte finns någon anledning att tro att det rör sig om en förfader. 

Innebörden i Too-Tickis yttrande gör honom villrådig: ”Mumintrollet hittade ingenting att 

säga.”41 

                                                        
38 Glyn W. Jones, Vägen från Mumindalen: en bok om Tove Janssons författarskap (1984), övers. Thomas 

Warburton (Stockholm 1984), s. 67. 
39 Jansson, 1957, s. 71. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Den bitska och skarpsinniga lilla My vaknar liksom Mumintrollet ur sin vintersömn 

tidigare än vad hon brukar. När hon behöver låna socker och stearinljus kommer hon till 

Muminhuset och passar på att retas lite med Mumintrollet: ”Jag hör hemska saker om dej, sa 

hon förtjust. Du lär ha släppt ut din egen förfader ur garderoben. Det påstås att ni liknar 

varann.”42 Mumintrollet blir stött av hennes kommentar och ber henne att vara tyst. Han 

bestämmer sig ändå för att utreda om det verkligen var sin riktige förfader som han såg och 

därmed börjar ett nytt sökande efter förfadern. Från att inte riktigt veta vad han letar efter har 

Mumintrollet nu någonting konkret att söka, det vill säga sina rötter. Uppe på vinden hittar 

han familjealbumet som han bläddrar i, utan att bli klokare då dessa avbildade mumintroll inte 

liknar varelsen som han har sett. Han jämför sin pappas utseende med förfaderns utan att 

kunna hitta fler likheter än nosen. Han tänker att det rör sig om en förväxling av något slag, 

men när det plötsligt börjar rassla till i kristallkronan ser han någonting ”ludet och smått [och 

med] en lång svart svans”.43 

Mumintrollet blir dock till en början inte rädd, utan försöker att ta kontakt med varelsen 

och ber denne att hantera kristallkronan varsamt då det är ”ett släktarv”44. Att Mumintrollet 

inte ryggar tillbaka inför åsynen av förfadern kan förklaras i att vetskapen om deras släktskap 

ger honom anledning att tro att en släkting inte kan vara farlig. Det kan även vara ett tecken 

på att det som är främmande och kusligt börjar bli någonting bekant. Mumintrollet accepterar 

i större utsträckning än tidigare allt som är främmande och gåtfullt nu när han ”börjat vänja 

sig vid den förtrollade vintern”.45 

Medan han väntar på att förfadern ska svara honom blir han orolig. Han föreställer sig ett 

scenario där de inte förstår varandra på grund av att de inte talar samma språk och att detta 

skulle kunna leda till att förfadern blir förargad. Detta, tror Mumintrollet, skulle innebära att 

de aldrig får tillfälle att lära känna varandra. Därför ber han sin förfader att vara tyst trots att 

denne ännu inte har sagt någonting utan enbart manifesterar sig med skakande rörelser uppe i 

lampan. Salongen som de befinner sig i är, menar Westin, en rituell plats med kopplingar till 

det förflutna.46 Platsen där mötet äger rum har således betydelse för de intryck som 

Mumintrollet får och de slutsatser som han drar.  

                                                        
42 Ibid., s. 71f. 
43 Ibid., s. 73. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Boel Westin, Tove Jansson: ord, bild, liv (Stockholm 2007), s. 324. 
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Han börjar alltmer förlika sig med tanken på att varelsen i salongslampan faktiskt är hans 

förfader:  

 
Kanske de ändå var släkt. Och släktingar som  
kommer för att hälsa på kan stanna länge. Är  
det en förfader kan han stanna för alltid. Vem  
vet. Om man inte var försiktig kunde han miss- 
förstå och bli arg. Och så skulle de få leva med en  
arg förfader hela sitt liv.47 
 

Mumintrollet avfärdar inte längre tanken på släktskap, utan är snarare inställd på att detta kan 

innebära en längre samvaro med någon som inte längre kommer att vara främmande för 

honom. En eventuell osämja är således en skrämmande tanke, då det som borde vara tryggt 

plötsligt blir någonting obehagligt. I tidigare nämnda essä av Tove Jansson betonas vikten av 

att kontrastera det trygga med det farliga och att leka med dessa två motpoler. Mumintrollets 

naiva reaktion, vilken uttrycks i rädsla, kan förstås som ett narrativt grepp som författaren 

använder i syfte att skapa en spänning i berättelsen genom att sammanfoga bekanta element 

med främmande och skrämmande inslag. 

Utifrån vad han tror att hans mamma skulle ha gjort i en liknande situation bestämmer han 

sig för att visa huset för sin förfader, vilken med undrande blick iakttar Mumintrollets 

demonstrationer av olika möbler och föremål i huset. Just när Mumintrollet ska ge upp och 

resignerat ställer ifrån sig den petroleumlampa som han har använt för att rikta mot 

muminfamiljens ägodelar väcks det andra trollets intresse på allvar. Då Mumintrollet har 

placerat lampan på frisen till kakelugnen hoppar förfadern ned från takkronan och skyndar sig 

för att inspektera kakelugnen och utrymmet bakom den, vilket föranleder Mumintrollet att dra 

slutsatsen att förfadern faktiskt är hans släkting. Detta får honom att känna sig trygg i och med 

att han vet att mumintroll brukade bo antingen bakom eller i kakelugnar. När han stiftar 

bekantskap med förfadern är mötet till en början kusligt, men blir sedan trivsamt. 

Förfadern blir skrämd av en ringande väckarklocka vilken får honom att gömma sig i 

kakelugnen. Mumintrollet stänger av klockan och går ut på verandan där han träffar lilla My 

som återigen retas med honom genom att fråga om han har funnit sig väl tillrätta med sin 

”farfar”.48 Mumintrollet svarar henne: ”Utmärkt […] I en gammal släkt som vår vet man hur 

man ska uppföra sig”.49 Insikten om att han har en förfader fyller honom med stolthet och en 

                                                        
47 Jansson, 1957, s. 73. 
48 Ibid., s. 76. 
49 Ibid. 
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triumferande känsla av att ha någonting som lilla My inte har, nämligen ett släktträd.50 Detta 

ger honom således en känsla av att ha ett övertag gentemot lilla My. Han har blivit mer 

självsäker nu när han inte längre betraktar förfadern som farlig. Det har snarare övergått till 

att bli en lek i vilken Mumintrollet högaktar förfadern mer än vad han i verkligheten gör och 

på så sätt skyddar leken honom från att vara rädd för förfadern.  

Förfadern flyttar under den följande natten om möblerna i huset genom att placera såväl 

salongsmöbler som vindsbråten kring kakelugnen. När Too-ticki kommer på besök 

konstaterar hon att förfadern har gjort det ombonat för att han vill vara ostörd. Mumintrollet 

tar sig krypande in i den snåriga röran och inser där att han, liksom förfadern enligt Too-tickis 

utsaga, trivs med den nya möbleringen. Inte heller känner han sig längre övergiven: 

”Egentligen hade han aldrig känt sig riktigt säker i den halvmörka salongen med sina tomma 

fönster. Och den sovande familjen gjorde honom melankolisk.”51 Förfaderns levnadssätt har 

kommit att bli mer begripligt och adekvat än det liv som Mumintrollet brukade leva. Det som 

egentligen är obekant och nytt för Mumintrollet har blivit det som han nu förknippar med 

välbehag, medan det bekanta känns främmande, kusligt och ödsligt.  

Från sin nya sovplats i salongen kan han höra sin förfadern åstadkomma prasslande ljud 

ifrån sig, men är noga med att lämna honom ifred. Mumintrollet är på gott humör och tänker: 

”Så här bodde jag kanske för tusen år sen”52. Han får en plötslig ingivelse att ropa någonting 

genom skorstenen som skulle kunna ge uttryck åt den ömsesidiga förståelsen mellan honom 

och förfadern, men hejdar sig. Han vill fortfarande inte störa sin förfader. Att han bestämmer 

sig för att sova i salongen kan tolkas som att Mumintrollet leker då han tar efter det som 

förfadern gör. Han känner samhörighet och vill vara nära denne. Hans imitation av att bo som 

förfadern är ett sätt att manifestera sin självständighet på. Under vintern har han tvingats att 

bli självrådande i och med att han har kunnat förlita sig på någon annans omsorg. Denna lek 

kan därför förstås som en längtan vilken Mumintrollet inte är medveten om, det vill säga en 

önskan om att växa upp.  

När Mumintrollet öppnar huset för de hungriga gäster som har kommit till Mumindalen 

sökande efter proviant är han noga med att förklara för dem att de inte får störa den sovande 

familjen och hans förfader. En skidåkande och vinterälskande hemul kommer till dalen och 

förfadern förargas över hemulens gälla hornblåsande. Även Mumintrollet retar sig på 
                                                        
50 Vilket hon emellertid har. Lilla My har flera syskon och Snusmumriken är ett av dem vilket konstateras 

i: Tove Jansson, Muminpappans bravader: berättade av honom själv, andra upplagan (Stockholm, 1956) 
s. 128.  

51 Jansson, 1957, s. 78. 
52 Ibid. 
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hemulen, men kan inte riktigt komma underfund med varför han inte gillar den nya glada och 

livliga gästen. Efter en misslyckad skidtur, föranledd av hemulens påtryckningar, söker 

Mumintrollet upp sin förfader: ”Mumintrollet stack in huvudet i kakelugnen och viskade: Jag 

tycker inte heller om honom. Förfadern slängde ner lite sot, kanske för att visa sin sympati.”53 

Innebörden i denna gest kan tolkas som önsketänkande från Mumintrollets sida och på så sätt 

blir förfadern en projektionsyta för Mumintrollets tankar och inställning till det som sker 

omkring honom. Han behöver få stöd i den situation som han befinner sig i, men vågar inte 

yttra sitt missnöje över hemulen inför de andra gästerna i dalen. Genom att föreställa sig att 

förfadern står på Mumintrollets sida upplever Mumintrollet att han har någon som tar hans 

parti. Att ha fientliga känslor för en annan person skapar otrygghet. Förfaderns presumtiva 

uttryck för sin sympati med Mumintrollet framhålls via berättarens perspektiv och således kan 

detta vara ett berättartekniskt grepp som syftar till att återställa en balans mellan det 

obehagliga och det trygga. 

Efter att ha försökt lura iväg hemulen till de Ensliga bergen i löfte om dess förträffliga 

skidbackar blir Mumintrollet ångerfull, då det är riskabelt att åka skidor där. Han försöker att 

hindra hemulen från att åka, vilket Jones tolkar som ett tecken på att hans själviskhet ger vika 

för en tilltagande ansvarskänsla.54 Han vet inte hur han ska förhålla sig till hemulen och i sin 

ambivalens till denne uppsöker Mumintrollet återigen sin förfader. Detta kan tolkas som att 

förfadern har en vägledande betydelse för Mumintrollet. Försiktigt lockar han på sin förfader, 

men när denne inte svarar på hans lockrop bedömer han tystnaden som en förebråelse och 

tänker att han inte har visat honom tillräckligt mycket uppmärksamhet. Han konstaterar: ”Men 

det som händer just nu är faktiskt mer intressant än det som hände för tusen år sen.”55 Då 

Mumintrollet inte får någon tröst i form av ett gensvar från förfadern tycks han förlora sitt 

intresse för honom och istället för att ha dåligt samvete försöker han bortförklara sitt bristande 

engagemang. 

När alla gäster bestämmer sig för att lämna Mumindalen har det hunnit bli vår och 

Mumintrollet, Too-ticki och lilla My är ensamma kvar. När Mumintrollet betraktar oredan i 

salongen uppfattar han inte rummet som lika hemtrevligt som tidigare. Då förfadern inte 

längre gör något väsen av sig tänker Mumintrollet att han ”kanske dragit sig tusen år tillbaka 

igen”56 och att förfadern således trivs i kakelugnen. Ännu en gång rationaliserar Mumintrollet 

                                                        
53 Ibid., s. 93. 
54 Jones, s. 69. 
55 Jansson, 1957, s. 114. 
56 Ibid., s. 128. 
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förfaderns beteende och orsakerna till hans frånvaro. Mumintrollet börjar återigen sova i sin 

vanliga säng istället för i sin sovplats i salongen vilket kan bero på att han inte har haft någon 

kontakt med sin förfader på länge och inte längre känner att han har samma starka band till 

honom som tidigare. En annan tolkning är att Mumintrollet under den tid som gått har blivit 

mer självständig och att han nu känner sig trygg trots vinterns hemliga mysterier. 

Även om Muminmamman varit fysiskt närvarande under vintern har Mumintrollet varit 

utan sin mamma i och med att hon sover. När hon slutligen vaknar är det för att Mumintrollet 

har blivit förkyld, efter att ha hoppat på isflak och trillat ned i det kalla vattnet, och hon väcks 

av hans nysningar:  

 
Hon hade inte hört islossningens kanonskott 
och snöstormen som tjöt i kakelugnen, hon hade  
haft huset fullt av oroliga gäster och väckar- 
klockorna hade ringt genom hela vintern utan 
att väcka henne. 
 Nu slog hon upp ögonen och stirrade klarvaken 
i taket. 57  

 

Muminmamman ger medicin till sin son och vill att han ska sova. Innan Mumintrollet somnar 

ber han henne att inte elda i kakelugnen då deras förfader bor där. Av alla märkliga 

upplevelser han har upplevt under vintern väljer han att berätta om just detta för sin mamma. 

Detta kan tolkas som att förfadern, enligt Mumintrollet, är angelägen för hela muminfamiljen. 

Medan Mumintrollet sover samtalar Muminmamman med Too-Ticki och lilla My. Lilla 

My berättar för Muminmamman med stor entusiasm om hur modig Mumintrollet var när han 

hoppade på isflak, men med nedlåtande ton om hur han i övrigt har betett sig under vintern: 

”Sen gick han och hittade nånslags gammal förfader”.58 Muminmamman vill att hennes son 

ska få redogöra för detta själv, men gör först en skylt som hon placerar i högarna intill 

kakelugnen där texten lyder: ”Får inte röras.”59 När Mumintrollet har visat henne dalen och 

skildrat sin vinter för henne ber hon honom berätta om ett ämne som han inte tycks ha berört 

ännu: ”Och nu vill jag äntligen höra lite mera om vår förfader.”60 Denna berättelse får inte 

läsaren ta del av och inte heller nämns förfadern därefter i berättelsen.  

                                                        
57 Ibid., s. 135. 
58 Ibid., s. 138. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s. 142. 
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2.1.3 Förfaderns betydelse för Mumintrollet 
Till en början har Mumintrollet svårt att begripa vinterns mysterier. Det är ur Mumintrollets 

perspektiv som den främmande interiören i bokens första kapitel skildras, vilket enligt Rehal-

Johansson bidrar till den kusliga stämningen.61 Vidare menar Rehal-Johansson att Trollvinter 

inte utvecklar sig till att bli en skräckberättelse då Tove Jansson använder sig av hemtrevliga 

element för att dämpa sina läsares oro.62 Enligt min mening försöker Tove Jansson inte enbart 

tona ned det som är obehagligt, utan snarare är hon skicklig på att använda det kusliga för att 

göra berättelsen mer spännande. Essän Den lömska barnboksförfattaren, vilken jag tidigare 

har refererat till, visar att Tove Jansson var medveten om detta narrativa grepp och i 

Trollvinter finns det åtskilliga exempel på hur hon använder sig av denna metod för att 

ömsom skapa spänning, ömsom ge lindring. 

Att undersöka vem som gömmer sig i garderoben blir någonting konkret som Mumintrollet 

kan reda ut när allting runtomkring honom uppfattas som obegripligt och främmande. Att han 

vänder sig till förfadern i hopp om råd och tar efter dennes levnadsvanor tyder på 

identifikation och samförstånd. Mumintrollet går från att uppfatta förfadern som någon som är 

mer farlig än den fatala isfrun till att känna stolthet över släktskapet. Bekantskapen med 

förfadern innebär, enligt Müller-Nienstedt, att Mumintrollet kommer underfund med en del av 

sig själv som han tidigare varit omedveten om.63 Det omedvetna är liktydigt med det som 

inom Freuds terminologi har benämningen detet, vilket är den del som styrs av drifter. 

Laajarinne menar att förfadern representerar de drifter, det vill säga den djuriska sidan av oss 

själva, vilka vi är tvungna att förhålla oss till.64 Detta är en intressant analys och med hjälp av 

den kan Mumintrollets ingivelse att vilja sova på ett mindre konventionellt sätt än vad han är 

van vid få ytterligare en förklaring. 

Till skillnad från Mumintrollet verkar inte förfadern vara särskilt intresserad av eller 

nyfiken på sin släkting. Således förefaller det snarare vara frågan om en projektion från 

Mumintrollets sida då han söker efter någon att ty sig till, någon som inte ger honom 

tvetydiga svar såsom Too-ticki. Han flyr inte längre nuet, utan låter sig istället uppfyllas av 

det och finner det förflutna vara av mindre intresse än det som pågår i stunden. Under vintern 

utvecklas han och blir mer trygg i sig själv från att ha varit tillbakablickande och ängslig.  

                                                        
61 Rehal-Johansson, s. 134. 
62 Ibid., s. 119. 
63 Irma Müller-Nienstedt, Farväl till Mumindalen (1994) övers. Harriette Söderblom (Solna 1997), s. 38. 
64 Jukka Laajarinne, Mumin och tillvarons gåta (2009), övers. Janina Orlov (Stockholm 2011), s. 42ff. 
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Enligt Westin infaller peripetin i Trollvinter när Mumintrollet möter sin förfader då det har 

betydelse för hans utforskande av vem han är, medan Rehal-Johansson menar att vändpunkten 

snarare är hans bekantskap med Too-ticki då hon är den som ingjuter mod i Mumintrollet.65 

Rehal-Johansson konstaterar att: ”Från och med denna punkt i berättelsen framställs 

mumintrollets fortsatta möten med den okända vintern inte längre som skrämmande.”66 Även 

om Mumintrollet lär känna Too-ticki tar det lång tid för honom att inte låta sig skrämmas av 

den främmande och skrämmande vintern. Dessutom är han till en början rädd för den gömda 

varelsen i badhusgarderoben. Av den anledningen, utan att förringa Too-tickis betydelse för 

Mumintrollet, är detta enligt min mening inte den tydligaste vändpunkten i berättelsen och jag 

ansluter mig således till Westins analys: ”Nu möter mumintrollet historiens urmateria och 

därmed också sig själv. […] Mumintrollet ser sig själv i en levande urtid.”67 I analogi med 

Westin menar Laajarinne att Mumintrollet känner ett släktskap med sin förfader på samma 

sätt som nutida människor kan relatera till urtidsmänniskorna.68  

Värt att nämna i sammanhanget är Tove Janssons egen längtan efter ”det primitiva 

’ursprungliga’ livet som en Robinson på sin ö”.69 I flera av hennes tidiga böcker förekommer 

djungelmotivet, vilket kan vara ett uttryck för författarens frihetslängtan. Med undantag för 

debutboken70 Småtrollen och den stora översvämningen (1945) gavs de dittills skrivna 

muminböckerna ut i ett nytt format mellan åren 1968-69. Vid bearbetningen inför detta 

utgivande ströks delar av de exotiska inslagen i muminböckerna för att ersättas med mer 

nordiska motsvarigheter.71 Att djungeldjur och liknande motiv försvinner i revideringen av 

böckerna kan, enligt Westin, bero på att Tove Jansson eftersträvade enhetlighet i sin 

muminsvit.72 I Tove Janssons författarskap har Trollvinter uppfattats som en vändpunkt där 

böckerna gradvis övergår till att orientera sig mot det psykologiska från ha varit mer 

äventyrliga.73 Med utgångspunkt i detta kan förfadern, enligt min mening, i en existentiell 

bemärkelse förstås som ett uttryck för bejakandet av det ursprungliga. 

                                                        
65 Westin, 2007, s. 323f. ; Rehal-Johansson, s. 120. 
66 Rehal-Johansson, s. 120. 
67 Westin, 2007, s. 324. 
68 Laajarinne, s. 42. 
69 Christina Björk, Tove Jansson: mycket mer än Mumin (Stockholm 2003), s. 44. 
70 Vilken Tove Jansson skämdes för. Se Westin, 2007, s. 401. 
71 Björk. s. 79. ; Westin, 2007, s. 401. 
72 Westin, 1988, s. 13. 
73 Ibid. 
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2.2 Sent i november 
Sent i november utspelar sig samtidigt som boken Pappan och havet (1965) i vilken 

muminfamiljen och lilla My på Muminpappans initiativ har rest till en ö. Detta vet inte den 

frihetsälskande och inåtvände Snusmumriken, den överspända och kontrollerande Filifjonkan, 

den drömmande och poetiske hemulen, den modersbundne och tystlåtne homsan Toft, det 

glömske och gamle Onkelskruttet och den obekymrade och spirituella Mymlan då de av olika 

anledningar beger sig mot dalen. Väl framme inser de att huset är tomt och i väntan på 

familjens ankomst får den brokiga skaran hantera denna nya, ovanliga situation. Enligt Westin 

kan Sent i november tolkas på två olika plan; dels skildrar berättelsen identitetsutveckling, 

dels Tove Janssons egen strävan efter att ”demontera, liksom stryka ut”74 sin muminvärld. 

Den handlar om ett sökande och en längtan efter en bekymmersfri tillvaro med familjen i 

dalen och via homsan Toft ger Tove Jansson uttryck för denna saknad.75 Vidare hänvisar 

Westin till manuskriptet till Sent i november i vilket Tove Jansson skriver att hon vill berätta 

att ”drömmen är viktigare än verkligheten”.76 Onkelskruttets fantiserande om förfadern kan 

förstås i förhållande till denna tes. 

Med undantag för Onkelskruttet har samtliga av besökarna ett ärende till antingen 

Mumindalen eller någon i muminfamiljen. Snusmumriken har lämnat familjen sedan dess 

medlemmar gick i ide och när han en kväll vill komponera visor inser att han måste tillbaka 

till dalen då han har glömt några takter där. Liksom homsan Toft vill Filifjonkan träffa 

mamman, medan hemulen vill samtala med pappan vilken han beundrar. Mymlan får i sin tur 

lust att besöka sin lillasyster My. Onkelskruttet är inte lika intresserad av familjen som de 

andra, utan tycks snarare vilja resa till själva Mumindalen: ”Och nångång i morgonmörkret 

visste han att han ville fara till en dal där han hade varit för mycket länge sen.”77 Han är dock 

osäker på om han ens varit där, det är möjligt att han enbart har läst eller hört talas om den. 

Det som har störst betydelse för Onkelskruttet är Mumindalens bäck, som kanske är en flod. 

Onkelskruttet vet inte så noga då han är ”hemskt gammal och hade lätt för att glömma”.78  

Han är trött på sina släktingar, vilket enligt Rehal-Johansson beror på att de är en ständig 

påminnelse om att Onkelskruttet inte längre är ung.79 Dessutom leds Onkelskruttet av att 

                                                        
74 Westin, 1988, s. 277. 
75 Ibid., s. 279. 
76 Westin, 2007, s. 424. 
77 Tove Jansson, Sent i november (Stockholm 1970), s. 40. 
78 Ibid., s. 39. 
79 Rehal-Johansson, s. 337. 
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behöva vistas bland folk som stör honom med sitt ideliga festande under nattens småtimmar. 

Samtidigt erinrar han sig Mumindalen som ”en plats där man spelade och sjöng hela natten 

och där Onkelskruttet var den sista som gick hem i gryningen”.80 Han vill egentligen festa och 

ha roligt, men har förmodligen inte samma energi att göra det som när han var ung, och blir 

avundsjuk på de andra när de roar sig vilket uttrycks i irritation. I sina summariska 

redogörelser för persongalleriet i Sent i november skriver Tove Jansson i sitt manuskript att 

Onkelskruttet ”drömmer om dem [muminfamiljen] som frihetens och förenklingens idé, en 

äventyrlig utfärd till det barnsliga ursprunget”.81 Denna nostalgi kan förstås i ljuset av det som 

enligt Freud är utmärkande för fantiserandets drivkrafter, det vill säga den vuxnes strävan att 

tillrättalägga en verklighet som inte uppfattas som tillfredsställande.  

2.2.1 Sökandet efter förfadern 
När Onkelskruttet gör entré i huset snubblar han in i salongen och beter sig något 

hemlighetsfullt. På hemulens fråga om vem han är svarar han: ”Det tänker jag inte tala om för 

dig!”82 Innan Onkelskuttet har hunnit installera sig i huset nämns förfadern i en passus där 

homsan Toft, drickande sitt morgonkaffe i salongen med hemulen, får syn på ett porträtt som 

föreställer förfadern (se appendix, bild 2): ”Det framställde någon som var helt och hållet 

gråluden och hade arga tättsittande ögon och svans. Nosen var ovanligt stor.”83 Enligt 

beskrivningen av detta porträtt liknar det inte ett vanligt vitt mumintroll och har därför inga 

likheter med de bilder som Mumintrollet i Trollvinter hittar i familjealbumet. Det är snarare 

identiskt med det troll som visade sig vara Mumintrollets förfader, han som Mumintrollet 

först inte trodde sig vara besläktad med. Själva illustrationen av porträttet på förfadern i Sent i 

november är inte i anslutning till den text där homsan Toft uppmärksammar den inramade 

bilden på förfadern, istället har den placerats i samband med den passus där Onkelskruttet 

kommer in i salongen. Då förfadern senare i berättelsen får stor betydelse för Onkelskruttet 

kan valet av bildplacering tolkas som ett förebud om den kommande förbindelsen mellan de 

två romanfigurerna.  

Till en början är Onkelskruttet mest intresserad av bäcken och han blir besviken över att 

dess vatten inte är klart och välförsedd med fisk, utan brunt och skräpigt. Senare förklarar 

Mymlan för honom att den i själva verket är en å och således varken är en flod eller en bäck, 
                                                        
80 Jansson, 1970, s. 40. 
81 Westin, 2007, s. 424. 
82 Jansson, 1970, s. 38. 
83 Ibid., s. 34. 



 20 

dock kallas den för flod av familjen. Onkelskruttet, som känner sig sårad, förklarar för 

Mymlan att hon ska ”sluta upp med att tala om hur allting är och låta mig tro på trevliga 

saker”.84 Onkelskruttet tycks vara medveten om att verkligheten är en annan än den som han 

fantiserar om. Likt ett barn som leker hittar han på saker som han lever sig in i och dessa 

fantasier väcker inte skamkänslor hos Onkelskruttet. Han försöker inte dölja sina önskningar, 

utan är tydlig med att visa vad han tänker och tror på. Detta kan bero på hans höga och 

respektabla ålder. Freuds teori om fantiserande är förmodligen avsedd att gälla vuxna som 

inte har börjat bli ålderssvaga och förvirrade. 

När Onkelskruttet vid ett annat tillfälle möter Mymlan i skafferiet får han i förbifarten höra 

talas om förfaderns existens. Mymlan berättar att granbarren i soppskålen tycks vara uppätna 

av den trehundraåriga förfadern som bor i kakelugnen. Det Mymlan berättar om förfadern 

väcker Onkelskruttets intresse då han inte kan få klart för sig huruvida vetskapen om en 

person som är äldre än han själv är något som får honom på dåligt eller gott humör. Han 

bestämmer sig för att söka upp förfadern i kakelugnen i salongen, men där är tomt med 

undantag för ett brev som han inte kan läsa då han inte hittar sina glasögon. Han gömmer 

lappen, men sedan glömmer han bort var han har lagt den. Det visar sig senare att brevet är en 

uppmaning till att inte elda i kakelugnen eftersom förfadern bor där. 

Den frysande Filifjonkan bestämmer sig för elda i kakelugnen, vilket Onkelskruttet hindrar 

henne från att göra då han tror att det är där som förfadern finns. Han vill få sina känslor och 

tankar bekräftade av andra och söker därför upp både Snusmumriken och Mymlan för att 

vinna deras sympatier och känna sig uppskattad, men ingen av dem verkar vara särskilt 

imponerad eller intresserad av att ta ställning i frågan. Detta kan jämföras med Onkelskruttets 

föreställning om att ån är en bäck. Han ser det han vill se och vill inte att de andra ska förklara 

för honom om vad som är verkligt och vad som är sant. I hans fantasi är han tapper då han 

tycker sig ha räddat förfadern från att brinna upp och när de andra inte bekräftar denna 

uppfattning hindrar det honom från att känna sig tillfreds.  

2.2.2 Mötet med förfadern 
När det visar sig att det finns något i klädskåpet som Filifjonkan är rädd för får Onkelskruttet 

för sig att det är där förfadern som gömmer sig. Han går dit för att försöka ta kontakt och när 

han öppnar klädskåpets dörr tror han sig stå ansikte mot ansikte med förfadern, men i själva 

verket är det bara den egna spegelbilden som han ser. ”Förfadern” svarar inte på hans ord, 

                                                        
84 Ibid., s. 73. 
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men följer med i de rörelser som Onkelskruttet gör. Även om Onkelskruttet inte får något svar 

på de frågor som han ställer till förfadern tycks han vara nöjd med sitt möte. Han konstaterar: 

”det är i alla fall trevligt att träffa nån som begriper hur det känns att vara gammal”.85  

När Filifjonkan förargar sig över att muminfamiljen inte har lämnat något meddelande 

efter sig kommer Onkelskruttet ihåg att han har hittat ett brev, men kan inte erinra sig om var 

han kan ha gömt det. Han har åkt till dalen för att glömma bort ”alla familjer i hela världen”86 

och vill därför inte hjälpa till i sökandet. Trött på Snusmumrikens och hemulens försök att få 

honom minnas platsen där han lade brevet bestämmer han sig för att bege sig till förfadern. 

Innan han går framhåller han följande:  

 
Jag är på semester, sa Onkelskruttet trumpet. Jag får  
glömma vad jag vill. Det är fint att glömma. Jag tänker  
glömma allting utom några små trevliga saker som är  
viktiga. Och nu går jag och pratar med min vän för- 
fadern. Han vet. Ni tror bara men vi vet.87  

 

Väl utanför klädskåpet står Onkelskruttet och skakar på huvudet och stampar i golvet. Då 

förfadern gör likadant uppfattar Onkelskruttet det som att förfadern sympatiserar med honom: 

”Du har rätt, sa Onkelskruttet. De har förstört min semester. Här går man och är stolt över allt 

som man har lyckats glömma bort och sen plötsligt måste man minnas!”88 Då Onkelskruttet 

redan har svårt att komma ihåg saker vill han inte påminnas om sina tillkortakommanden och 

hans strategi är att inte minnas alls. Han tycks föredra verklighetsflykt framför de rådande 

omständigheterna. 

Upprörd ligger Onkelskruttet nedbäddad i salongssoffan medan de övriga letar efter brevet. 

När Mymlan påpekar för honom att han egentligen inte är sjuk meddelar han henne att det 

inte är förrän han får ”[e]n väldig fest för mig och förfadern”89 som han tänker stiga upp. Vid 

ett tidigare tillfälle vägrar han att fira fars dag, men nu har han kommit på andra tankar. Det 

kan bero på att han förknippar fars dag med familjesammankomster och han vill som tidigare 

nämnts inte bry sig om någonting som har med familjer att göra. Bekantskapen med förfadern 

förändrar saken då denne inte förknippas med familj utan snarare tycks uppfattas som en vän. 

När Onkelskruttet möter homsan Toft berättar han för honom att festen kommer att bli av och 

att hans bästa vän är förfadern. Han upplyser även homsan Toft om att förfadern kommer att 

                                                        
85 Ibid., s. 100. 
86 Ibid., s. 40. 
87 Ibid., s. 109. 
88 Ibid. 
89 Ibid., s. 111. 
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vara festens hedersgäst. Senare talar han om för Filifjonkan att han har bjudit in förfadern 

med ett inbjudningskort. Festen fungerar som en bekräftelse på hans och förfaderns sanna 

vänskap. 

Hemulen vill under festmiddagen hedra muminfamiljen med en tyst minut. Onkelskruttet 

känner sig illa till mods över detta då han anser att det inte är familjens fest utan hans egen. 

Att förfadern inte kan passa tiden är han även illa tillfreds med. Snart börjar han att ängsla sig 

för förfadern och föreställer sig olika scenarier till varför denne inte kommer ned. Slutligen 

konstaterar han: ”De blir alldeles omöjliga när de är över hundra. Oartiga också . . . ”90 Han 

skäller även ut de andra i sällskapet och anser att de har försummat förfadern då de har hållit 

fest i dennes frånvaro. Han påpekar för de andra att de är ”födda för sent” och ”vet ingenting 

om elegans”.91 Onkelskruttet tar förfaderns parti och tillrättavisar de andra i huset. 

Under kvällen har de tillfälliga gästerna i Muminhuset haft uppvisningar av olika slag, men 

Onkelskruttet är något missnöjd med de andras insatser. Ett program måste innehålla en 

charad, insisterar Onkelskruttet. Vidare handlar ett festprogram om att ”visa det finaste man 

har”92 enligt honom och han förklarar att de ska få träffa och skåla med förfadern, som han 

hävdar är upprörd. Väl utanför klädskåpet kan hemulen inte begripa vad som försiggår. 

Onkelskruttet höjer sitt glas i riktning mot spegeln, men tror att det är förfadern som han 

skålar med. För att inte krossa Onkelskruttets illusion om vem förfadern egentligen är ger 

Mymlan hemulen en stöt på benet. Hemulen börjar liksom de övriga spela med i spelet. När 

Filifjonkan försöker avrunda festen hävdar Onkelskruttet bestämt att det roliga börjar nu när 

förfadern vilar sig. Onkelskruttets dröm om att vara den som sist lämnar festen infrias, vilket 

är en glädjande tanke för honom. 

Så småningom börjar gästerna i dalen hitta tillbaka till och acceptera sig själva. Filifjonkan 

som kom till dalen efter en traumatisk städupplevelse, vilken ledde till att hon bestämde sig 

för att aldrig mer städa, rengör med stor frenesi hela huset. Hon låter klädskåpets spegel få 

fortsätta vara immig, men gör rent skåpet mer noggrant än huset i övrigt. Denna gest tyder på 

att hon vill låta Onkelskruttet få fortsätta leva med illusionen att förfadern bor där. 

Onkelskruttet ogillar denna storstädning skarpt och undrar om inte någon har bett henne att 

låta klädskåpet vara. Han känner inte till Filifjonkans goda gärning. 

När snön kommer ligger Onkelskruttet på soffan i salongen och reflekterar över sina nya 

insikter om hur livets gång och årstiderna förändras. Tänkande på sin ungdom och på andra 

                                                        
90 Ibid., s. 127. 
91 Ibid., s. 128. 
92 Jansson, 1970, s. 129. 
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ting beslutar han sig för att vända sig till förfadern, men när denne inte svarar honom blir han 

först uppgiven och sedan arg. Han ber förfadern att komma ut för att skåda hur allt har 

förändrats och hur ingenting är som förr. När han tar sin käpp för att röra vid förfaderns mage 

går spegeln i kras och inte ens då inser Onkelskruttet att det rör sig om en missuppfattning och 

att han har förväxlat sin egen spegelbild med förfadern: ”Jasså, sa Onkelskruttet. Han gick. 

Han blev arg och gick sin väg.”93 Han får för sig att förfadern har gått i ide och bestämmer sig 

för att göra samma sak själv genom att hämta granbarr i skafferiet och lägga sig i klädskåpet. 

Onkelskruttet tycks identifiera sig med förfadern och imiterar honom. Han har gått i barndom 

och likt ett barn vill han göra samma sak som någon som är äldre än han själv gör. 

Müller-Nienstedt tolkar Onkelskruttets agerande efter att spegeln har gått sönder som att 

han inte bara går i ide utan att han i själva verket beslutar sig för att lämna jordelivet.94 Jones 

analys av samma passus ligger i linje med Müller-Nienstedts tolkning då han menar att 

Onkelskruttet har tagit ”ett steg mot att acceptera sin verklighet”.95 Hans resonemang om att 

detta skulle bero på att Onkelskruttets insikt om att förfadern i klädskåpet enbart är en illusion 

kan emellertid diskuteras då Onkelskruttet tolkar förfaderns försvinnande efter sin 

fattningsförmåga, vilken onekligen är förvirrad. Likväl kan förfaderns funktion för honom 

vara att han lättare accepterar såväl åldrandet som döden. 

2.2.3 Förfaderns betydelse för Onkelskruttet 
I jämförelse med de övriga besökarna i Muminhuset är förfadern en person som Onkelskruttet 

uppfattar sig ha någonting gemensamt med och han är, enligt Jones, ”Onkelskruttets tigande 

idealversion”96. Onkelskruttet reagerar starkt på hur de andra i huset uppför sig då han anser 

att de varken är förfinade eller hänsynstagande och han drömmer sig tillbaka till en tid där han 

kände sig mer tillfreds med tillvaron. Förfadern fyller en viktig funktion för Onkelskruttets 

fantiserande. Även om förfadern enbart är en fantasi är han någon som Onkelskruttet kan 

identifiera sig med, samtidigt som han får Onkelskruttet att känna sig mindre gammal och mer 

vital. Således har förfadern två olika slags betydelser för Onkelskruttet.  

Hos förfadern söker Onkelskruttet bekräftelse för hur han tolkar och bedömer sin 

omgivning. Han är till en början nyfiken då han inte vet hur han ska förhålla sig till någon 

som är äldre än han själv då han på äldre dagar inte tycks ha erfarenhet av det. Han tycks 

                                                        
93 Ibid., s. 145. 
94 Müller-Nienstedt, s. 132.  
95 Jones, s. 110. 
96 Ibid. 
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länge ha varit den som är äldst. Förfadern blir i hans ögon en lojal vän då Onkelskruttet inte 

förstår att det är sin egen spegelbild han ser och därför uppfattar han det som att förfadern är 

av samma mening som han själv. De andra i sällskapet kan inte förmå sig till att avslöja de 

faktiska sakförhållandena och låter honom hållas. I och med att alla andra spelar med i spelet 

skäms inte Onkelskruttet för sina fantasier utan bejakar dem snarare. De andra i huset verkar 

vara fullt sysselsatta av sina egna bekymmer och engagerar sig inte i någon större 

utsträckning i Onkelskruttet. 

2.3 Jämförelse – Trollvinter och Sent i november 
De frågeställningar som denna studie syftar till att besvara har behandlats i föregående avsnitt, 

dock inte i en jämförande analys av de två böckerna. Den första delen, 2.3.1, är en kortfattad 

komparativ och tematisk analys. De två första frågeställningarna, där jag fokuserar på 

sökande och möte, har en tematisk och teoretisk inriktning medan den tredje frågeställningen 

om förfaderns betydelse är något mer övergripande. Då frågeställningarna till viss del 

överlappar varandra avhandlar jag dem tillsammans. Dessutom kommer även andra 

beröringspunkter mellan böckerna att lyftas fram i 2.3.2. 

2.3.1 Tematisk jämförelse 
Som tidigare nämnts menar Freud att den vuxnes fantiserande fyller samma funktion som det 

leken har för barnet. En skillnad mellan dessa två aktiviteter är hur tiden förhåller sig till 

fantasierna; medan barnet leker att det är vuxet anknyter den vuxnes fantasier till förfluten, 

nuvarande respektive framtida tid. I Trollvinter yttrar sig detta i hur Mumintrollet, genom 

leken, tar efter förfaderns sätt att leva på. Via fantiserande skapar sig Onkelskruttet i Sent i 

november en bild av förfadern som ett slags generationskamrat som han har mycket 

gemensamt med. Liksom Mumintrollet imiterar Onkelskruttet förfadern och detta gör han 

genom att gå i ide i klädskåpet. Orsakerna till Onkelskruttets beteende och infall kan vara att 

hans tillvaro inte uppfattas som tillräckligt tillfredsställande och via fantiserandet blir han på 

bättre humör.  

Hans fantiserande bottnar i de minnen han har från en förgången tid och när han erinrar sig 

dessa tillfällen då han kände sig uppsluppen vill han uppleva samma känsla på nytt. Vidare är 

den vuxnes fantiserande kopplat till skam och hemlighållande. Freuds teori om fantiserande 

kan, som tidigare nämnts, inte fullt ut tillämpas på Onkelskruttet i och med att han inte skäms 

för sitt fantiserande. Onkelskruttet känner sig förvisso förödmjukad när de andra talar om för 
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honom att hans uppfattningar inte stämmer överens med verkligheten, vilket tyder på en 

medvetenhet om vad som bara är hans fantasier. När Mymlan uppmanas till att inte berätta för 

honom hur saker och ting egentligen förhåller sig kommer hon till insikt om hur viktiga 

fantasierna är för Onkelskruttet. Idén om förfadern är en av dessa fantasier och därför hindrar 

Mymlan hemulen från att avslöja för Onkelskruttet att förfadern i klädskåpet bara är 

Onkelskruttets egen spegelbild.  

En gemensam nämnare för Mumintrollet och Onkelskruttet är att de båda ihärdigt försöker 

finna förfadern då de är nyfikna på och intresserade av honom. Mumintrollets sökande hänger 

samman med att han inte kan motstå frestelsen i att göra någonting förbjudet. Han är besviken 

på vinterns ideliga nyckfullhet och behöver få utlopp för sina känslor av vrede och frustration. 

Onkelskruttet är tillbakablickande och drivkrafterna bakom hans letande efter förfadern kan 

bottna i en önskan om att hitta någonting som påminner honom om en svunnen tid. Fylld av 

denna längtan stärks hans viljekraft och förfadern symboliserar således en mer fullkomlig 

tidsålder.  

Det som Freud i sin andra teori betecknar som kusligt är situationer där någonting som 

tidigare har varit bekant uppfattas som skrämmande och vice versa. I Trollvinter är 

Mumintrollet till en början rädd för vintern och varelsen i garderoben. Till skillnad från 

Onkelskruttet betraktar Mumintrollet förfadern som farlig då han inte känner till sitt släktskap 

med denne utan främst uppfattar honom som en hemlig och opålitlig varelse som gömmer sig 

i en garderob. Även de rum som förfadern befinner sig i förknippar han inledningsvis med 

obehagskänslor. I och med att trygga och bekanta platser innehåller obekanta element 

upplever han dem som otäcka och kusliga. När Mumintrollet väl börjar att identifiera sig med 

sin äldre släkting blir det som tidigare var hans naturliga sätt att leva på främmande för 

honom.  

Både Mumintrollets sökande efter och möte med förfadern präglas delvis av att han 

uppfattar situationen som skrämmande. När han inser att det mycket väl kan vara en riktig 

förfader som gömmer sig i kakelugnen blir han ängslig och uppfattar situationen som kuslig. 

Han är till en början skeptisk då han är osäker på huruvida förfadern verkligen är den som 

Too-ticki påstår honom för att vara och hans osäkerhet står i bjärt kontrast till hur 

Onkelskruttet förhåller sig till förfadern. Onkelskruttet tvivlar inte det minsta på att han har 

gjort bekantskap med denne, trots att detta inte stämmer överens med verkligheten.  

Utmärkande för både Onkelskruttets och Mumintrollets relation till förfadern är att de visar 

sin respekt för honom, men emellanåt ger de även uttryck åt att vara av en annan åsikt än den 

som de antar att förfadern har. Ingen av dem får något verbalt gensvar från förfadern, vilket 
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tycks leda till att de tolkar in sådant som gör förfaderns beteende begripligt för dem. 

Förfadern har inflytande på såväl Mumintrollet som Onkelskruttet då de behöver någon som 

kan ge dem medhåll och bekräftelse. Även om de har andra personer omkring sig saknar de 

någon som delar deras åsikter och uppfattningar och därför tolkar de förfadern som någon 

som står på deras sida. Båda tycks således identifiera sig med förfadern och de ser upp till 

honom. För dem båda kan förfaderns symboliska funktion vara gemenskap och identitet. När 

de uppfattar det som att de blir svikna av förfadern rationaliserar de hans beteende. 

Mumintrollet tror att förfaderns tystnad beror på att han har försummat honom, men 

konstaterar samtidigt att det som pågår för stunden är viktigare än det som har skett tidigare. 

Onkelskruttet tar inte själv på sig skulden för att förfadern inte infinner sig på festen utan 

beskyller istället de andra i sällskapet för att ha burit sig illa åt. 

2.3.2 Ytterligare gemensamma beröringspunkter  
Trollvinter och Sent i november har flera gemensamma drag. Muminhuset och Mumindalen 

fylls i båda berättelserna av gäster och med undantag för Mumintrollet i Trollvinter är 

familjen inte närvarande i böckerna. Muminmamman vaknar förvisso så småningom, men det 

är först när boken börjar nå sitt slut som hon får en mer aktiv roll i berättelsen. Likväl skildras 

längtan efter en modersfigur i båda böckerna då både Mumintrollet och homsan Toft påverkas 

av och förhåller sig till att mamman inte är närvarande. Även om båda böckerna behandlar 

svåra ämnen såsom rädslor, känslor av uppgivenhet och vedermödor av olika slag slutar de 

inte med en katastrof. Tove Jansson betonar i sitt tacktal att det är viktigt att ingjuta hopp i det 

barn som läser hennes böcker: ”Innerst inne måste barnet få tro, att det här äventyret är som 

alla andra äventyr; det går bra på sista sidan.”97 

Vidare är tid en viktig variabel som har betydelse i båda böckerna. Både Onkelskruttet och 

Mumintrollet försöker att styra tiden på olika sätt. Mumintrollet drar upp alla klockor i huset i 

tron på att det skulle påskynda vårens ankomst och för att själv inte känna sig ensam. Han är 

till en början tillbakablickande och klistrar upp bokmärken på husets väggar då de får honom 

att minnas ”den värld han förlorat”.98 När förfadern flyttar in i kakelugnen minskar hans 

känsla av att känna sig övergiven. Onkelskruttet längtar också tillbaka till en annan tid och 

försöker liksom Mumintrollet att återskapa en värld som han tycker sig sakna. Förfadern är en 

viktig komponent i hans försök att finna en mening i tillvaron. 

                                                        
97 Jansson, 1967, s. 106. 
98 Jansson, 1957, s. 34. 
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Båda böckerna skildrar övergångar mellan olika årstider. I titlarna anges vilken tid på året 

som berättelsen skildrar.99 Trollvinter utspelar sig under växlingen mellan vinter och vår 

medan Sent i november skildrar hur senhösten övergår till att bli vinter. Årstidernas 

skiftningar kan, enligt min mening, tolkas som en allegori över livets olika faser. Till sin form 

är tiden både cyklisk och linjär i berättelserna. I vissa avseenden slutar berättelsen där den 

tagit sin början och cirkeln sluts. I slutänden är Mumintrollet fortfarande lika beroende av sin 

mamma som han var när han väcktes av den ljusa månstrimman i vintermörkret och 

Onkelskruttet, som bestämmer sig för att ”låta världen ha sin gång”100 medan han sover i 

skafferiet, är densamme som har var när han ”[e]n mörk höstmorgon vaknade […] och hade 

glömt vad han hette”.101 Fortfarande bär Onkelskruttet på en längtan efter en bättre tillvaro än 

den nuvarande. Samtidigt är tiden i berättelserna linjär i och med att romanfigurerna i viss 

mån förändras via sina nya insikter. Mumintrollet upphör att vara rädd för vintern medan 

Onkelskruttet lär sig att acceptera att livet har sin gång. 

Idet är en annan gemensam nämnare för de två böckerna. Trollvinter börjar med att 

Mumintrollet vaknar ur sitt ide medan Sent i november slutar med att Onkelskruttet går i ide. 

Även om några av de andra figurerna i Mumindalen utöver muminfamiljen, såsom lilla My, 

brukar sova hela vintern är denna vinterdvala ett utmärkande drag för just mumintroll. 

Förfadern, som är ett slags urfader till Mumintrollen, har förmodligen gått i ide i badhusets 

garderob innan Mumintrollet råkar skrämma iväg honom. Idet kan tolkas som en symbol för 

trygghet då det är ett skydd mot den främmande vinterns faror. I en dagboksanteckning 

skriver en 16-årig Tove Jansson att hon avskyr vintern.102 Senare i livet lärde hon sig att 

acceptera den via sin livskamrat Tuulikki Pietilä, vars porträtt kan förstås som Too-ticki i 

Trollvinter.103  

Slutligen är förfaderns gömställe i båda berättelserna klädutrymmen av olika slag. Att 

Mumintrollet ”släpper ut det hemlighetsfulla djuret som finns i badhusskåpet […] påminner 

                                                        
99 En intressant detalj i sammanhanget är att november, enligt den finska mytologin, är dödens månad. Det 

finska namnet för november, marraskuu, inbegriper ordet marras vilket är en beteckning för död och 
döende. Se Veikko Anttonen ”Religion in prehistoric Finland”, The handbook of religions in ancient 
Europe, red. Lisbeth Bredholt Christensen, Olav Hammer och David A. Warburton (Durham 2013) s. 378 
; Tuula Karjalainen, Tove Jansson: arbeta och älska (2013), övers. Hanna Lahdenperä (Stockholm 2013), 
s. 246. 

100 Jansson, 1970, s. 146. 
101 Ibid., s. 39. 
102 Björk, s. 43.  
103 Ibid., s. 105f. 
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om öppnandet av ett förbjudet rum i folksagorna”104, menar Müller-Nienstedt. För att kunna 

utvecklas som människa, enligt folksagorna, är en sådan otillåten handling ett ofrånkomligt 

krav.105 Tove Janssons mumintroll har sin upprinnelse i en berättelse som gjorde ett stort 

intryck på henne som barn. Om nätterna brukade den unga Tove Jansson småäta i skafferiet, 

vilket hennes morbror Einar hade blivit uppmärksam på. Han fick henne att tro på att det 

fanns kalla mumintroll som gömde sig i skafferiet och att de blåste kall luft på den som stal 

mat.106 Med utgångspunkt i förfadern i garderoben respektive klädskåpet i de böcker som 

ovan har analyserats visar Tove Jansson, enligt min mening, att det inte är farligt att öppna det 

förbjudna rummet på vid gavel, utan att det snarare kan leda till nya insikter och en 

medvetenhet om det egna jaget.  

I båda böckerna finns det utöver Mumintrollets förfader andra slags förfäder, såsom 

släktfigurer och urdjur, vilka bifigurerna i böckerna identifierar sig med och hämtar styrka 

från. I Trollvinter är hunden Ynk det tydligaste exemplet på detta då han längtar efter en 

gemenskap med de som han tror är sina vargbröder. I början av Sent i november försöker 

homsan Toft via berättelser återskapa en bild om familjen i dalen. När detta inte lyckas väcker 

han urdjuret nummuliten till liv genom att berätta om den. Han beskriver och sätter ord på sin 

längtan och hans inre föreställningar omvandlas till att bli någonting konkret. 

3. Avslutning 

Föresatsen med denna uppsats har varit att med hjälp av Freuds teorier om fantiserande och 

lekande respektive det kusliga analysera Trollvinter och Sent i november. Det som utmärker 

Mumintrollets respektive Onkelskruttets sökande efter förfadern och deras respektive möte 

med honom har varit utgångspunkten i min analys, liksom uttolkandet av förfaderns betydelse 

för dessa två romanfigurer. En slutsats som kan dras är att deras drivkrafter till sökandet efter 

förfadern skiljer sig från varandra då Mumintrollet vill göra någonting förbjudet medan 

Onkelskruttet önskar träffa någon som är äldre än han själv. Att ömsom beundra, ömsom ta 

avstånd från förfadern har romanfigurerna gemensamt med varandra i sina möten med 

förfadern.  
                                                        
104 Müller-Nienstedt, s. 38. 
105 Ibid. 
106 Westin, 2007, s. 167. 
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Mumintrollets bekantskap med förfadern yttrar sig bland annat i lekande genom imitation, 

medan Onkelskruttets relation till förfadern kommer till uttryck via ett fantiserande som 

bottnar i tillbakablickande drömmar och en längtan efter en ny tid. I likhet med Mumintrollet 

tar Onkelskruttet efter förfaderns sätt att leva, men detta sker i slutet av berättelsen. 

Mumintrollet kommer i de avslutande kapitlen fram till att han inte vill bo på samma sätt som 

sin förfader. Såväl identifikation som längtan efter gemenskap hänger samman med den 

betydelse som förfadern har för dem. De fantiserar båda om förfaderns karaktär och 

föresatser, genom att tolka in sådant som egentligen inte har skett, och på så sätt tillgodoses 

deras behov. 

Denna undersökning har föranletts av att förfaderns roll i Tove Janssons böcker har varit 

ett outforskat område och de resultat som jag har lyft kan bidra till att denna lucka har blivit 

något mer ifylld. Då förfadern omnämns i andra böcker än Trollvinter och Sent i november, 

såsom Småtrollen och den stora översvämningen och Pappan och havet, skulle det vara 

intressant att få ett helhetsgrepp om denne hemlighetsfulle figur. Att utreda Mumintrollens 

genealogi är ett annat ämne som kan utforskas närmare. Några andra förslag till vidare 

forskning är att undersöka vilken betydelse ursprung har i muminböckerna och hur 

fantiserande och dess drivkrafter kommer till uttryck för Tove Janssons romanfigurer. Även 

om det kusliga i hennes böcker i viss mån redan har undersökts saknas en mer genomgående 

analys av hur detta återkommande motiv kommer till uttryck i hennes författarskap. Det 

faktum att Tove Jansson själv skriver om trygghet och skräck i en essä gör detta ämne ännu 

mer fascinerande. 

De två böcker som undersöks i denna studie behandlar frågor av existentiell art och de 

motiv och teman som berättelserna kretsar kring är angelägna för alla åldrar. Det som gör 

hennes böcker intressanta och komplexa är att såväl barn som vuxna har behållning av det 

som hon skildrar. I litteraturundervisningen kan de användas som ett underlag för en 

diskussion om identitet, fantasier och drömmar, rädsla och skräck samt behovet av att känna 

tillhörighet och gemenskap. Samtalet skulle även kunna lyfta frågan om vilken betydelse 

ursprung har för eleverna. Vidare kan hennes böcker analyseras från olika infallsvinklar och i 

mötet med texten utvecklas elevernas förståelse för varandra, sig själva och omvärlden. 
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