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Abstract 

Uppsatsen undersöker bilden av Muminpappan ur ett manlighetsperspektiv. Efter en teoretisk 

grund i maskulinitetsteori och en bakgrund till Tove Janssons skapande av Muminpappan går 

uppsatsen igenom muminsviten bok för bok och analyser görs av pappans beteende, hans 

manlighet, hans papparoll och slitningen mellan familj och äventyr. Denna slitning visas ha 

samband med pappans slitning mellan två maskulinitetstyper, den hegemoniska maskulinite-

ten och den moderna, ömsinta maskuliniteten. 
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2 Inledning 

Då jag började göra efterforskningar kring Muminpappan (mitt syfte var ursprungligen ett an-

nat) slogs jag av att jag inte kände igen mig i den bild av pappan som jag mötte i den teoretis-

ka litteraturen. Han framställdes ofta som en kall, instängd och grubblande man som inte tog 

någon vidare hänsyn till sin familj och deras intressen utan var väldigt självcentrerad och 

brydde sig bara om sig själv och sina egna projekt. Han negligerade sin familj å de grövsta 

genom att gång på gång välja att lämna dem för att ge sig ut på äventyr. Den bild jag själv 

hade fått av pappan, då jag tidigare hade läst muminböckerna, var däremot den av en kärleks-

full och beskyddande, om än något inbunden och fundersam, man. Dessa två kontrasterande 

bilder gjorde att jag ville undersöka Muminpappan närmare. 

 

2.1 Syfte  

Mitt syfte är att undersöka bilden av pappan och hans manlighet med grund i maskulinitetste-

ori och maskulinitetstyper. Jag vill visa på hur Muminpappan slits emellan två olika maskuli-

nitetstyper, hur han försöker visa sig som en traditionell machoman men att han egentligen är 

en modernare, mer ömsint man. Jag kommer att koncentrera mig på hans roll som familjefar 

och pappa och hans äventyr för att undersöka slitningen mellan familjen och äventyren. Sam-

bandet mellan denna slitning och slitningen mellan de två maskulinitetstyperna kommer också 

att studeras. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur framställs Muminpappans manlighet och hur visar sig slitningen mellan de två 

maskulinitetstyperna? 

 

Hur påverkar Muminpappans äventyrslusta hans roll som familjefar och pappa, alltså hur ser 

slitningen mellan äventyr och familj ut? 

 

Hur ser Muminpappans papparoll ut och hur klarar han av den? 
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2.3 Urval 

Jag har valt att studera muminsviten som den ser ut efter de olika revisionerna. Detta eftersom 

jag anser det vara Tove Janssons slutgiltiga mening med böckerna, då de har skrivits om och 

anpassats för att fungera som en sammanhållen svit. Sviten är den slutliga gestaltningen av 

muminvärldens konturer, dess figurer, intriger, strukturer och utveckling. De böcker där Mu-

minpappans medverkande är begränsat, främst Trollvinter och Sent i november har jag ända 

valt att inkludera, även om de ges litet utrymme, eftersom jag anser att det finns företeelser av 

intresse och för att täcka in hela sviten. I novellsamlingen Det osynliga barnet och andra be-

rättelser har jag studerat alla noveller och valt att ta med de som jag anser vara intressanta för 

min analys. 

 

2.4 Tidigare forskning 

De verk som har haft störst betydelse för mitt arbete är Boel Westins avhandling Familjen i 

dalen: Tove Janssons muminvärld (1988), som, enligt mig, är den viktigaste undersökningen 

av muminverken, och Agneta Rehal-Johanssons dito Den lömska barnboksförfattaren: Tove 

Jansson och muminverkets metamorfoser (2006), som även den är mycket genomgående och 

omfångsrik. Westin analyserar originalutgåvorna, med tyngdpunkten på böckerna fram till 

Det osynliga barnet och andra berättelser. Rehal-Johansson undersöker alla böckerna, både 

före och efter revisionerna, och då jag ämnar undersöka alla böckerna efter revisionerna är 

Rehal-Johanssons bok väl lämpad för mitt arbete. Dessutom är det här som den mest negativa 

bilden av pappan framträder, vilket även det är intressant för mitt arbete. Även om jag har lagt 

tonvikten på den svenska muminforskningen har jag också använt mig av Sonja Hagemanns 

Mumintrollbøkene: En litterær karakteristikk (1967), som lade grunden för muminforskning-

en, och W. Glyn Jones Vägen från Mumindalen: En bok om Tove Janssons författarskap 

(1984), som är en mer populärvetenskaplig presentation. Av de många essäer, kapitel och ar-

tiklar som har skrivits om muminvärlden har Janina Orlovs ”Fragment av en poetik: En läs-

ning av Tove Janssons ’Det osynliga barnet’”
1
 intresserat mig.  

 

                                                   

1 Janina Orlov, ”Fragment av en poetik: En läsning av Tove Janssons ’Det osynliga barnet’”, Medvandrare: 

Festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008, red. Michel Ekman, Julia Tidigs, Clas Zilliacus (Åbo 

2008) 
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3 Bakgrund 

För den kommande analysen krävs det att en teoretisk grund i maskulinitetsteori och maskuli-

nitetstyper etableras. Det som främst är intressant för analysen av Muminpappan är de kon-

trasterande bilderna av den traditionella, hårda mannen och den moderna, mer ömsinta man-

nen. Även om Tove Janssons muminböcker skapades i ett annat samhällsklimat, där bilden av 

mannen inte var lika motsägelsefull som den är idag, så anser jag att slitningen mellan den 

traditionella och den moderna mannen ändå finns där.  

 Efter den teoretiska grunden ges en bakgrund till Tove Janssons skapande av Muminpap-

pan. 

 

3.1 Maskulinitetsteori 

Rolf Romøren och John Stephens har byggt upp scheman med attribut hos manliga karaktärer 

för de två olika maskulinitetstyperna som är intressanta i analysen av Muminpappan.  För den 

traditionella macho-maskuliniteten, den hegemoniska maskuliniteten, har de ett schema de 

kallar HMS (hegemonic masculinity schema) och för den moderna mannen finns schemat 

SNMS (sensitive new man schema). Den hegemoniska maskuliniteten är den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets le-

gitimitet, vilket garanterar (eller förmodas göra det) mäns dominanta position och kvinnornas 

underordnande. Stephens påstår att det finns ett krav i samhället att anpassa sig till den hege-

moniska maskuliniteten, det vill säga den form av maskulinitet som är mest privilegierad och 

önskad. I HMS återfinns följande attribut: att utöva fysisk eller verbal mobbing, att negligera 

utseendet, att hålla på skiljda könsroller och försöka påtvinga dem på andra; att ha klassför-

domar, ett faktiskt eller outtalat kvinnohat; att vara egoistisk, befallande mot kvinnor och 

barn, (över) förtjust i alkohol, våldsam, lättretad, rasistisk, fientlig mot olikheter, sexuellt ex-

ploaterande, generellt främlingsfientlig, sportfokuserad, okänslig, ouppmärksam när andra 

talar, planlös, possessiv. Enligt Stephens och Romøren räcker det med att uppvisa tre, eller 

fyra av dessa ”symptom” för att framkalla de andra. SNMS inkluderar attributen: att bry sig 

om andra, att uppskatta kvinnligt sällskap, att respektera turtagandet i samtal med kvinnor, att 

visa hänsyn och ha respekt för andras (främst kvinnors) känslor och personliga sfär; att vara 

välvårdad men inte självmedveten om utseendet, tillgiven, lugn, behärskad men tillmötesgå-
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ende, äkta, artig, omtänksam, uppmärksam, stödjande, lekfull (bland jämlikar), artis-

tisk/kreativ (även praktiskt), idealistisk.
2
 

 

3.2 Tove Janssons muminpappa 

När Tove Jansson skapade Muminpappan influerades hon av sin egen far och Muminpappan 

har lånat åtminstone några drag från Toves egen pappa, Viktor ”Faffan” Jansson. Tove skriver 

1981 i ett brev om sin far att han var ”en melankolisk man […] men när det drog sig till storm 

[…] blev han en alldeles annan människa, glad, rolig, intresserad, han tog med sina barn in i 

farliga äventyr”.
3
 Det katastrofala fick en positiv effekt på familjen, det förenade: ”storm, 

åskväder, högvatten […] allt som hotade och kunde avvärjas – nej, nästan bekämpas, dessa 

(skäligen små) katastrofer betydde för oss att allting äntligen var bra, aktivt, vi var tillsam-

mans”.
4
 Detta ger inte bara en bakgrund till muminvärldens katastrofer utan porträttet av fa-

dern ligger även onekligen nära den muminpappa som man möter i böckerna. Muminpappan 

säger sig allt som oftast vara melankolisk och han blir på samma sätt en alldeles annan männi-

ska när det blåser upp till storm eller när andra faror hotar. Det katastrofala fungerar som en 

vitalisering även för muminfamiljen och då främst för pappan, som blir ”uppiggad”, och Mu-

mintrollet, som blir ”förtjust”, över faran.
5
 Influenserna från ”Faffan” hos Muminpappan är 

dock inte lika starka som de influenser Muminmamman har fått från Toves mor Signe Ham-

marsten Jansson, Ham. I en skiss till figurerna i Farlig midsommar likställer Tove Mumin-

mamman med Ham, men det finns inte samma likhetstecken mellan Muminpappan och ”Faf-

fan”. Muminpappan beskriver hon som ”pojkaktig, tillkämpat ansvarsmedveten / stolt över 

sin händighet”.
6
 Denna pojkaktighet och framförallt tillkämpade ansvarsmedvetenhet signale-

rar Muminpappans svårigheter med rollen som familjefar. 

4 Analys 

Analysen går igenom muminsviten bok för bok. Även om denna ordning inte följer 

Muminpappans utveckling är den lämplig då det är i denna följd vi uppmanas att läsa 

                                                   

2 Rolf Romøren & John Stephens, “Representing masculinities in Norwegian and Australian young adult fiction: 

A comparative study”, Ways of being male: Representing masculinities in children’s literature and film, ed. John 

Stephens (New York 2002), s. 220-225. 
3 Boel Westin, Familjen i dalen: Tove Janssons muminvärld (Stockholm 1988), s. 26. 
4 Westin, s. 26. 
5 Tove Jansson, Farlig midsommar (Stockholm 1954), s. 19. 
6
 Westin, s. 111. 
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böckerna och den skapar en naturlig röd tråd i analysen. Diskussioner kring pappan och hans 

beteende tas upp allteftersom de dyker upp i texten och kopplingar till den teoretiska 

bakgrunden och tidigare forskning görs. 

 

4.1 Småtrollen och den stora översvämningen 

I Småtrollen och den stora översvämningen (1945) förekommer inte Muminpappan särskilt 

mycket men han har ändå en stor inverkan på handlingen. När boken börjar är Mumintrollet 

och Muminmamman ensamma, de letar efter en trevlig och varm plats där de kan bygga ett 

hus att krypa in i innan vintern kommer. Muminpappan är försvunnen. Var pappan är eller om 

det ens finns en pappa får man inte veta förrän en bit in i boken. Redan här i den första boken 

börjar Muminpappans resor och berättelsen etablerar pappans rastlöshet och äventyrslusta. 

Detta görs redan första gången pappan nämns: 

 

Det var ett ovanligt mumintroll, sa hans [Mumintrollets] mamma tankfullt och sorgset. Han ville alltid 

flytta, från den ena kakelugnen till den andra. Aldrig trivdes han. Och så försvann han – gav sig av med 

hattifnattarna, de små vandrarna. (17) 

 

Pappan tycks ha övergivit familjen, men då Mumintrollet frågar om pappan har blivit en hat-

tifnatt urskuldar mamman honom och bedyrar hans oskuld: ”Nej, naturligtvis inte! […] Du 

kan väl begripa att de bara har narrat honom med sig.” (17) Mamman saknar pappan och hon 

tror att han skulle bli glad om han fick återse dem men hon tror inte att det kommer inträffa. 

Mamman fungerar inte bara som mamma i boken utan hon får även tjänstgöra som pappa då 

han inte är närvarande och det klarar mamman med bravur. Ibland märks dock pappans från-

varo, exempelvis säger sig mamman vid ett tillfälle inte känna sig helt trygg ifall det skulle 

dyka upp något farligt. Ibland behöver hon också räddas, vilket tvingar Mumintrollet att axla 

pappans roll. 

 Beskrivningarna och gestaltningarna av hattifnattarna i böckerna liknar i mångt mycket 

bilden som byggs upp av pappan under svitens gång. När mamman får syn på några hattifnat-

tar, som håller på att skjuta ut en segelbåt, och gång på gång frågar om de inte har sett till 

pappan tittar de bara på henne ett slag och fortsätter sedan att dra båten mot vattnet. Hon på-

minner sig att de varken kan tala eller höra och ritar därför ett vackert mumintroll i sanden 

med ett stort frågetecken efter men inte heller det är till någon hjälp. Här visas hattifnattarnas 

kommunikationssvårigheter och slutenhet, något som kan sägas passa in bra även på pappan 
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som har problem i kommunikationen med mamman och med sin son och ofta tenderar att dra 

sig tillbaka till sin egen sfär. Hattifnattarna inkarnerar även pappans vandringlängtan och oro. 

När de har fått ut båten i vattnet och hissat segel sitter de och stirrar likgiltigt mot horisonten, 

de bryr sig inte om någonting annat än att färdas framåt från den ena platsen till den andra. 

 Boken tar en vänding när mamman, trollet och de andra kommer pappan på spåren. De hit-

tar de pappans flaskpost i översvämningen, som lyder:  

 

Snälla upphittare, gör vad du kan för att rädda mig! Mitt fina hus har blivit bortryckt av översvämningen 

och nu sitter jag ensam och hungrig och frusen i ett träd medan vattnet stiger högre och högre. 

Ett olyckligt mumintroll. (44) 

 

Pappans befinner sig visserligen i en prekär situation men hans brev låter onekligen ynkligt 

och det ger ett ynkligt intryck av honom. När pappan sedan gör entré i berättelsen så gör han 

det genom att bli räddad av mamman och Mumintrollet, med sällskap. Det är mamman som 

får syn på honom, det är kvinnan som räddar mannen och inte tvärtom. Mamman och trollet 

blir överlyckliga när de hittar pappan. Pappans känsloutlevelser är inte lika tydliga, han blir så 

”häpen och glad” när familjen kommer att han inte får fram ett ord. (50) Det tenderar att vara 

ont om känsloutlevelser från pappans sida även längre fram i sviten, förutom då han blir exal-

terad över faror och äventyr. Detta beror snarare på att pappan har svårt för att visa känslor än 

att han inte uppskattar sin familj lika mycket som de uppskattar honom och denna svårighet 

beror på den traditionella, hårda manlighet som pappan försöker visa upp. 

 Mamman tar pappan i famnen, snyftar att nu ska vi aldrig mera skiljas och bombarderar 

honom med frågor om hur han mår och hur han har haft det. Pappan svarar inte förrän hon 

frågar om hans hus, han fastslår att det var ett mycket fint hus, tyvärr. Först därefter konstate-

rar han: ”Min kära lilla pojke så du har vuxit!” (50) Familjen pratar i munnen på varandra om 

allt hemskt de har varit med om men pappan kan fortfarande inte släppa tankarna på sitt hus: 

”Ni har ingen aning om vilket fint hus jag hade före översvämningen. Byggde det alldeles 

själv.” (51) Han är noga med att påpeka att han byggde huset själv för att hävda sin manlighet, 

vilken han inte har visat prov på tidigare i boken. Pappan berättar om huset och tilläger att om 

han får ett nytt hus är familjen välkomna där när som helst. Detta gör mamman lycklig och 

hon frågar om han verkligen tänkte på att de också skulle bo där. Naturligtvis svarar pappan 

och först här visar sig pappans familjekänsla på riktigt: ”Jag sökte er alltid, överallt.” (52) Han 

ger sken av äventyrlighet samtidigt som han axlar sitt familjeansvar. När de nästa morgon får 

syn på ett mycket fint hus som nästan liknar en kakelugn mitt på en äng i en liten dal som är 
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vackrare än allt annat utbrister pappan: ”Där är ju mitt hus! […] och [blir] alldeles utom sig av 

glädje.” (52) När han väl hittar huset kan Muminpappan visa den glädje som han var oförmö-

gen att göra då familjen hittade honom. 

 

4.2 Kometen kommer 

Inte heller i Kometen kommer (1968, i original som Kometjakten 1946) får Muminpappan nå-

gon större roll, han dyker bara upp då och då för att etablera sin karaktär. Pappan sitter mest 

och skriver och de andra får se till att inte störa honom för då är han lättretad. Mamman har 

här ”lämnat tillbaka” papparollen till pappan och hon är istället en mer typisk mamma. Redan 

i bokens början visar sig den händige pappan, han har fått bron över floden färdig. Han är 

även beskyddande, efter att ha hört ett klagande ljud går pappan upp mitt i natten för att se om 

sitt hus och de sina. Han kikar i alla rum och öppnar därefter verandadörren, där han får syn 

på Bisamråttan, vars hus förstördes när pappan byggde bron. Naturligtvis är pappan mycket 

ledsen över det och bjuder in honom att bo hos muminfamiljen. Dessutom bjuder han på ett 

glas äppelvin, han är alltid trevlig mot nya bekantskaper. Han visar sig lättretlig igen när han 

ska ta ner äppelvinet och har sönder en karott, ”nån åsna” hade ställt den där ”fåniga karotten” 

alldeles på kanten. (20) Mamman bråkar inte utan säger att det bara var bra att den sprack för 

karotten var hemskt ful. Hon vet precis var hon har sin man och är hemskt överseende med 

honom. Dock verkar det som det finns en del uppdämd aggression hos pappan. 

 Mamman erkänner pappans manlighet då hon vänder sig till pappan när hon är bekymrad, 

som när barnen blir uppskrämda av Bisamråttan och inte vill göra någonting. Pappan talar 

med Bisamråttan och han föreslår klokt att de skickar barnen på en utfärd till observatoriet: 

”Om nu ungarna inte bryr sig om nånting annat än stjärnor så varför skulle de inte få titta på 

dem?” (27) Men pappan kommer bara med idén, han låter mamman förmå ungarna att ge sig 

av. När de sedan gör sig redo för utfärden är det mamman som packar och pappan som gör 

flotten i ordning och pappan ger dem några goda råd medan mamman mest är orolig. I Kome-

ten kommer sköter Muminpappan sin roll som familjefar och pappa väl. Mumintrollet berättar 

med stolthet när han träffar Snorkfröken att: ”Pappa har byggt vårt hus själv…” (78) Och: ”… 

vi har en egen bro som pappa har byggt och över den kan man åka med skottkärra.” (84) Mu-

mintrollet är inte ensam om att uppskatta pappan, exempelvis så introducerar Sniff Mumin-

trollet för Snusmumriken med orden: ”Det här är Mumintrollet. Hans pappa har byggt ett helt 

hus!” (34) 
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 Snusmumriken fungerar som en manlig förebild för Mumintrollet och det märks främst här 

under utfärden. Snusmumriken uppfattas som äldre och mer mogen än Mumintrollet, han är 

klok och uppfostrande och tröstande och beskyddande. Mumintrollet anförtror sig åt Snus-

mumriken och vänder sig till honom när de är i fara. När Mumintrollet ska rädda Snorkfröken 

ifrån angosturan ger mumriken honom sin kniv och några goda råd. Det är en symbolisk gest, 

det är första gången Mumintrollet visar sig som en man och det är Snusmumriken, och inte 

pappan, som ser till att han har vad han behöver. Det finns dock saker som också Snusmumri-

ken behöver hjälp med. När mumrikens harmonika inte fungerar proklamerar Mumintrollet 

stolt: ”Pappa lagar den nog när vi kommer hem […] Han kan laga vad som helst bara han 

kommer sig för." (111) 

 När sällskapet är på väg hem ifrån observatoriet flyr alla ifrån Mumindalen men trots det är 

Mumintrollet övertygad om att ingenting kan vara farligt hemma och att mamman vet hur allt-

ihop ska kunna räddas. Även om han är stolt över sin pappa så är det till mamman han tyr sig, 

han är väldigt mammig av sig. Därhemma bakar mamman medan pappan är orolig över att 

ungarna inte kommer hem och vankar från det ena rummet till det andra och är i vägen. När 

de väl kommer och familjen bestämmer sig för att ta skydd i grottan är det Muminpappan som 

tar tag i flytten, men han överlåter organiseringen av den till Snorken. Detta gör han eftersom 

han vet hur gärna Snorken vill organisera flytten. Muminpappan visar vilken människokänna-

re han är, han vet vad folk vill och låter dem göra det eftersom han vill det bästa för dem som 

är i hans närhet. Snorkens formalism som annars kan ses som påfrestande omvänds istället till 

något positivt och han lyser upp och tar sig an det med största iver. Pappan kör den ena skott-

kärran efter den andra till grottan, samtidigt som han försöker hålla koll på att mamman inte 

tar med sig hela bohaget. Han vågar dock inte säga ifrån ordentligt och låter henne trots allt ta 

med sig badkaret. Under tiden undrar han: ”… hur han hade burit sig åt för att skaffa sig så 

mycket onödiga saker sen han var ung.” (135) Man kan inte annat än att ana en viss ånger i 

hans funderingar, hur mycket enklare det var när han var ung och ute på äventyr, fri från både 

saker och familj. Bilden av den lyckliga familjen, där alla verkar vara tillfreds med sina roller, 

som har byggts upp under bokens gång får på slutet sig ett litet ifrågasättande.  

 

4.3 Trollkarlens hatt 

I Trollkarlens hatt (1948) får Muminpappan mer utrymme än i de tidigare böckerna. Agneta 

Rehal-Johansson menar att han här är en mycket barnslig man som tar sig själv på stort allvar, 
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att han mestadels sitter på sin kammare och skriver på sina memoarer men ibland, när det är 

trevligheter på gång, deltar i familjelivet. Då träder han in med fast hand och bestämmer åt sin 

försynta fru och över alla stojiga barn och stridande viljor. Enligt Rehal-Johansson finns det 

en ironi i gestaltningen av Muminpappan som framförallt uppstår genom en diskrepans mel-

lan vad han säger och vad han faktiskt gör och att om man skärskådar de situationer han upp-

träder i framkommer det att han kommenderar mer än han handlar.
7
 

 När pappan i bokens inledning provar trollkarlens hatt ser han enligt Muminmamman rik-

tigt manlig ut i den, den är bara en liten aning för stor. Men mamman tycker ändå att pappan 

ser mer värdig ut utan hatt. Den alltid lika självsäkra pappan ger henne rätt: ”Det är inte allt 

som behöver prydas.” (17) Varpå mamman vänligt svarar: ”Behaget pryder sig självt…” (18) 

Hon vill alltid vara pappan till lags. Pappan klarar inte av att bära upp en så manlig hatt, det är 

en symbol för att han inte riktigt klarar av rollen som familjefar och pappa och att han inte 

lever upp till den manlighet som han eftersträvar. Han föreslår att de använder hatten som 

papperskorg istället innan han drar sig tillbaka för att skriva på sina memoarer. Mamman an-

ser att det är värt att fira när de väl har gjort sig av med den där hemska hatten. Hon får lust att 

göra något ovanligt och pappan föreslår att de gör en utfärd. Han visar sig, som alltid, oerhört 

impulsiv när det vankas äventyr och säger åt ungarna att sluta äta genast. Det går inte att ta 

miste på hans upphetsning. Mamman, som vill vara sin make till lags, säger att de kvickt ska 

samla ihop vad de ska ha med sig, för pappan vill starta med detsamma. Då inser pappan att 

han har glömt bort Bisamråttan, som han lovade att hjälpa flytta. Pappan blev uppriktigt led-

sen när råttan avslöjade sina planer och han får dåligt samvete när han inser sitt misstag: ”Vid 

min svans! utbrast Mumintrollets pappa och tog sig om pannan. Det hade jag glömt! Vi skulle 

ju bära mat och möbler till honom i grottan!” (53) En ordentlig reaktion från den annars ofta 

timida Muminpappan, vilket beror på en kombination av exalteringen över den förestående 

utfärden och att han har gjort någon orätt. Mamman rusar omkring och packar ner allt mellan 

himmel och jord, pappan däremot är lugn och nöjer sig med sin pipa och sitt metspö. Detta 

har Rehal-Johansson sett som att Muminpappan överlämnar allt arbete till mamman
8
 och visst 

hade han kunnat hjälpa henne mer men samtidigt så är det mammans överdrivna packande 

och rädsla för att glömma minsta lilla som skapar hennes stora arbetsbörda. Pappan kommen-

                                                   

7 Agneta Rehal-Johansson, Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och muminverkets metamorfoser 

(Göteborg 2006), s. 268f. 
8
 Ibid., s. 268f. 
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terar också ironiskt mammans stimmande: ”Är ni äntligen klara […] Och är ni säkra på att ni 

inte har glömt något? Nu vandrar vi!” (54) 

 På vägen till stranden kommer något galopperande mot dem, vilket visar sig vara den upp-

skrämda Bisamråttan. Pappan som vill vara den beskyddande familjefadern utbrister: ”Göm 

er! […] Det är ett odjur som kommer!” (55) Hans beskyddarmani är överdriven och situatio-

nen visar istället på tendenser av räddhågsenhet, men egentligen kan man inte klandra honom, 

han vill bara skydda de sina. När de sedan hittar en segelbåt blir pappan än mer uppspelt och 

Mumintrollet frågar vems den är: ”Ingens! sa Muminpappan triumferande. Den har drivit 

iland på vår strand. Det är en present av havet!” (57) Det visar sig åtskilliga gånger i sviten att 

pappan ser havet som en vän. Pappan framstår som en generös make när de ska döpa båten, 

han lugnar ner ungarna och menar att det självklart är mamman ska välja namnet eftersom det 

är hennes utfärd. Efter att först ha betvivlat sin kreativitet döper mamman den till Äventyret, 

något som säkert pappan är nöjd med. Ute på äventyr är pappan väldigt medgörlig och på gott 

humör och när Snorkfröken ber om att få fara till en liten ö säger pappan att de ska gå iland på 

första ö de ser, vilket blir hattifnattarnas ö. Pappans seglingsvana från hans tidigare äventyr 

visar sig då han elegant kryssar in under hamnen och Äventyret mjukt kör upp i sanden. 

 

Långt ute i havet låg hattifnattarnas ensliga ö, omgiven av gynnor och bränningar. En gång om året sam-

lades hattifnattarna där innan de åter drog ut på sina ändlösa strövtåg runt jorden. De kom farande ifrån 

alla väderstreck, tysta och allvarliga med sina små vita, tomma ansikten. Varför de håller sitt årsmöte är 

svårt att säga, eftersom de varken kan höra eller tala och aldrig fäster sin blick på nånting annat än de fjär-

ran mål de färdas mot. 

Kanske tycker de i alla fall om att ha en plats där de är hemma och kan vila sig lite och träffa bekanta. 

(59f) 

 

Beskrivningarna av hattifnattarna går som sagt hand i hand med den bild som målas upp av 

Muminpappan och därför är det intressant att till och med de här ständiga vandrarna, som inte 

bryr sig om någonting, tycker om att ha en plats där de är hemma och kan vila sig lite och 

träffa bekanta. Det samma gäller för Muminpappan. Visst längtar han bort ibland men stora 

delar av tiden trivs han trots allt riktigt bra med att vara hemma hos familjen och ”vila sig 

lite”. 

 När det drar ihop sig till storm under utflykten till hattifnattarnas ö menar Rehal-Johansson 

att den diskrepans jag tidigare nämnt visar sig. Efter att ha visat sin kunniga och uppfostrande 

sida genom att ha förklarat barometern och konsulterat den fastslår pappan att det blir storm. 
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Han går ner till stranden, vädrar i luften och funderar, sedan bestämmer han att det är bäst att 

de stannar på ön över natten. Här menar Rehal-Johansson att pappan därefter överlåter på öv-

riga familjen att se till att man får tak över huvudet.
9
 Detta anser jag vara felaktigt. Visserli-

gen säger pappan: ”Skynda er nu att bygga ett hus för regnet är snart här!”
 
(68) Det står sedan 

inte om Muminpappan deltar i arbetet eller inte men det står framförallt inget om att han skul-

le göra något annat: ”Äventyret drogs högt upp i sanden och i skogsbrynet gjorde man med 

stor fart ett hus av seglet och filtarna.” (68) Däremot står det att: ”Alla sprang fram och tillba-

ka och räddade sina saker under tak.” (68) De enda som nämns med namn är Muminmamman 

och Snorken. 

 Familjen är i Trollkarlens hatt och Kometen kommer en lycklig sådan, det finns inga direk-

ta sprickor i fasaden men en liten varningsklocka ringer när det verkar fungera som allra bäst 

när de olika familjemedlemmarna får utrymme att vara för sig själva och sköta sitt. Som på 

stranden på hattifnattarnas ö när mamman sätter igång med maten, barnen ger sig ut för att 

upptäcka ön och pappan slår sig ner på en sten för att meta. Pappan sköter sin roll som famil-

jefar förhållande bra även i Trollkarlens hatt. Mamman vänder sig fortfarande till pappan när 

hon behöver hjälp med något, vilket bör innebära att pappan oftast gör det som hon ber ho-

nom om, tvärtemot vad Rehal-Johansson säger. Pappan tröstar Snorkfröken med förtroende-

ingivande auktoritet och klokhet när hennes pannlugg har blivit avbränd. Han tröstar också 

mamman, när hon upptäcker att stormen har tagit med sig smörkoppen: ”Du ska få se att 

stormen ger oss nånting annat istället […] Efter kaffet ska vi göra en upptäcktsvandring ut-

med stränderna och se vad havet har slängt iland!” (79) Pappan hittar stockstumpar och plank 

på stranden och han är noga med att visa att han är man nog att bärga dem själv: ”Ska jag 

hjälpa till att dra upp dem? frågade Snusmumriken. Nej då! sa Muminpappan förskräckt. Det 

klarar jag ensam. Försök hitta nånting eget att dra upp.” (84) Den händige pappan bygger se-

dan en brygga av planket. Bilden av pappan och hans macho-manlighet är dock, som sagt, 

inte helt klanderfri. När huset har blivit en djungel blir pappan återigen räddad av mamman. 

 Pappan, som blir så upphetsad över äventyr, kan uppfattas som ett stort barn som inte är 

riktigt redo att hantera papparollen. Samtidigt kan det också läsas som att han bara är en ovan-

ligt lekfull pappa. Pappan och Mumintrollet har ingen närmare relation men de gör ändå en 

del tillsammans och pappan är stolt över sin son och låter honom få veta detta. Pappan har 

också tagit tillbaka rollen som Mumintrollets kloka och uppfostrande förebild. Snusmumriken 

                                                   

9
 Ibid., s. 269. 
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är här mer av bara en vän till Mumintrollet. Mumriken uppfattas inte längre som lika mogen 

vilket beror på att barnens upptåg i Trollkarlens hatt är barnsligare, här leker de mest, i den 

föregående boken var de däremot ute på ett viktigt uppdrag. 

 När Muminmamman får höra att Mårran väntas till dalen, vänder hon sig återigen till Mu-

minpappan och han får en chans att visa sig som den beskyddande familjefadern. Pappan vid-

tar alla försiktighetsåtgärder för att skydda de sina och är sannerligen handlingskraftig:  

 

Vi måste beväpna oss och flytta möblerna framför dörren, sa Mumintrollets pappa. En sån där hemskt stor 

Mårra kan vara farlig. Jag ska sätta upp en alarmklocka i salongen och Tofslan och Vifslan får sova under 

min säng. (119) 

 

Därefter går han och hämtar sin bössa, dock kan han inte hjälpa annat än att det känns lite 

kusligt att gå efter bössan i mörkret om Mårran gömmer sig bakom en buske. När han kom-

mer in på verandan igen ställer han soffan för dörren och bestämmer att ljus måste brinna hela 

natten, att var och en ska vara alarmberedd och att Snusmumriken ska sova inomhus inatt. 

Dessutom knackar han på byrålådan där Tofslan och Vifslan ligger och säger att de ska be-

skydda dem. Här inträder diskrepansen igen hävdar Rehal-Johansson, pappan träder visserli-

gen i aktion, och gör dessutom allt för att trissa upp stämningen, men när Mårran väl kommer 

är han lika handfallen som alla andra. Rehal-Johansson påpekar också att det inte är han utan 

Mumintrollet och Snusmumriken som åtar sig att vaka över familjen under natten ifall hon 

skulle komma tillbaka.
10

 Pappan gör dock vad man kan begära av honom. När Bisamråttan 

sätter igång alarmklockan av misstag och Mårran står utanför dörren, när de väl öppnar den, 

kommer ingen för sig att anfalla henne, men det behövs inte då hon glider bort efter en stund. 

Efter ett tag går de och lägger sig igen och Mumintrollet och Snusmumriken bestämmer sig 

för att vaka över huset tills solen går upp. Pappan tillåter detta eftersom han anser den värsta 

faran vara över, hade han ansett att samma fara vidstod hade han förmodligen inte låtit dem 

göra det. Hans överbeskyddande hade inte tillåtit det. Det är heller ingenting som säger att de 

har dragit ner på de övriga försiktighetsåtgärderna, pappan gör det han säger att han ska och 

trots en viss räddhågsenhet sköter han sin roll väl. 

 Under festförberedelserna sedan är pappan på ett mycket gott humör, kanske beror det på 

att han lagar till bål och ser fram emot de två skålar som de ska tömma. När festen väl sätter 

igång visar pappan att han sannerligen vet hur man roar sig. När pappan därefter ska hålla tal 
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visar mamman att hon, som sagt, vet var hon har sin make. Hon låter honom få sin tid i ramp-

ljuset men när han håller på att börja tråka ut sina åhörare bryter hon av för att bespara honom 

och alla andra bekymmer: 

 

Muminpappan höll ett litet inledningstal där han talade om varför man höll den här festen och tackade 

Tofslan och Vifslan. 

Sen sa pappan nånting om den korta nordiska sommaren och att alla skulle vara så glada som möjligt och 

så började han tala om hur det var i hans ungdom. 

Då körde Mumintrollets mamma fram en hel skottkärra med pannkakor och alla började applådera. (144) 

 

Det visar sig att pappan inte nödvändigtvis är den självklara auktoritet som han strävar efter 

att vara. 

 

4.4 Muminpappans memoarer 

Givetvis är Muminpappan memoarer (1968, i original som Muminpappans Bravader Skrivna 

av Honom Själv 1950) en nyckelbok för att beskriva pappan och hans slitning mellan äventy-

ren och familjen men det finns en ambivalens i Muminpappans berättande. Det går utan svå-

righet att läsa in en spricka i idyllen men man får ta det hela med en nypa salt eftersom Mu-

minpappan som författare naturligtvis vill bygga ett så gloriöst, modigt och äventyrligt por-

trätt som möjligt av sig själv. Därmed krävs det att han tar avstånd från familjebildandet och 

inklivandet i vuxenlivet. Skrytsamheten visar sig redan i prologen där pappan uppmanar Mu-

mintrollet, Snusmumriken och Sniff att aldrig glömma bort att de har fått leva sitt liv med en 

äkta äventyrare. I företalet säger han sig ge vika för familjens övertalningar om att berätta om 

sig själv och medger villigt att han ser det som en stor lockelse att bli läst över hela Muminda-

len. När sedan själva memoarerna börjar fortsätter skrytsamheterna, pappan ser sig själv som 

ett geni med egenartade begåvningar. 

 Rehal-Johansson menar att det är en otillfredsställd muminpappa vi möter i Muminpappans 

memoarer. En man som verkar beklaga sitt liv där han sitter instängd bakom sitt verandaföns-

ter och är fast i ansvar för hus och hem.
11

 Muminpappan blir enligt Rehal-Johansson vemodig 

då han tänker tillbaka på sin äventyrliga tillvaro som ungt och ogift mumintroll i en stor, 

mångskiftande och synnerligen händelserik värld som står i kontrast till familjelivet i Mumin-
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dalen och får Muminpappans vardag att te sig enahanda.
12

 ”Familjefader och husägare ser jag 

med vemod tillbaka på den stormiga ungdom jag nu går att beskriva och memoarpennan dar-

rar tveksamt i min tass.” (9) Just detta avsnitt kan likaväl läsas som att vemodet beror på det 

”dålighetsliv” han levde då och att hans tassar darrar eftersom det kanske inte är lämpligt att 

avslöja det. Pappan fortsätter nämligen därefter: 

 

Du, lilla oförnuftiga barn, som i din fader ser en värdig och allvarsam person, läs denna historia om tre 

pappors upplevelser och betänk sedan att den ena pappan inte skiljer sig så värst mycket från den andra 

(åtminstone inte när han är ung). (10) 

 

Alltså har han inte alltid varit lika värdig och allvarsam. Pappan läser upp det han har skrivit 

för ungarna och de lyssnar intresserat och kommer med frågor. Mumintrollet stöttar sin far 

under skrivprocessen och tycker att det blir en hemskt bra bok. Det händer dock att trollet 

kommer med lite synpunkter på memoarerna, vilket leder till att pappan blir förtvivlad och då 

krävs det att mamman kommer och lugnar honom. Pappa har mycket svårt för att ta kritik el-

ler ens synpunkter. 

 Pappans äventyr börjar redan när han rymmer från det inrutade livet på Hemulens barnhem 

där han inte känner att han passar in, att han inte är som de andra på grund av hans filosofiska 

och fundersamma barndom. Förmodligen är det den instängda och begränsande tiden på barn-

hemmet som har lagt grunden till pappans rastlöshet och frihetslängtan. Dessutom är hans 

barndomsdröm att bli en berömd äventyrare. Själv menar han dock att hans rastlöshet utveck-

las under hans krisperiod senare i boken. Hur som helst har hans rastlöshet således visat sig 

redan innan han ”fastnade” i muminhuset. Till och med när de är ute med Haffsårkestern sä-

ger han: 

 

Jag vill inte förneka att vi hade det bra men jag längtade vidare! Jag ville att något nytt skulle hända. Vad 

som helst, bara det hände! […] Jag hade en förfärlig känsla av att alla de stora äventyren oavbrutet avlöste 

varandra någonstans där jag inte var med, väldiga, färgrika äventyr som aldrig mer skulle upprepas. Jag 

hade bråttom, hemskt bråttom! Längst framme i fören blickade jag otåligt mot framtiden… (67) 

 

Han har rastlösheten i blodet. Därmed skall det inte läggas alltför stor vikt vid att Muminpap-

pan då och då blir rastlös och längtar bort från muminhuset, det är likadant överallt, det är inte 

familjen han vill bort ifrån. Muminpappan blir därför oerhört besviken när Fredriksson ska bli 
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hovuppfinnare och frågar: ”Men hur kan man bli äventyrare om man bara bor på samma stäl-

le?” (116)
 
Tidigare har han även fastslagit: ”Kan en husägare samtidigt vara en äventyrare? 

Omöjligt, skulle jag säga.” (31) Detta går naturligtvis att koppla till pappans nuvarande liv där 

han ”sitter fast” på samma ställe med sitt hus och möjligheten till äventyr har minskat. Man 

får dock inte glömma att han får vara med om en hel del äventyr tillsammans med familjen 

ändå. När pappan mot sin vilja tvingas grunda kolonin och flytta in i navigationshytten, med 

en viss melankoli (han blir visserligen melankolisk av det mesta), drabbas han av en kris likt 

de som han drabbas av i andra böcker, exempelvis i Pappan och havet, vilket kan illustreras 

av följande citat: 

 

Jag önskade nästan att jag hade fötts som en hattifnatt under hattifnattarnas obestämda och drivande stjär-

nor och att ingen väntade sig något annat av mig än att jag skulle driva mot en ouppnåelig horisont utan 

att tala och utan att bry mig om någonting alls.  (120f) 

 

Detta säger Muminpappan dock i ett pressat och nedstämt tillstånd och det ska inte läggas allt 

för stor vikt vid det. I detta uppgivna tillstånd börjar han göra förändringar på navigationshyt-

ten. Han säger sig ha varit så olycklig att han knappt märkte att han hade byggt ett tvåvå-

ningshus. Han börjar känna sig ensam i huset och erbjuder spöket att bo där. Med andra ord 

skulle han inte ha klarat av att bo i huset utan familjen, han behöver dem. Det är inte familjen 

som är hans problem, utan snarare det faktum att huset binder honom till en plats. 

 Därefter fastnar Muminpappan i vardagslivets monotoni, han halkar in i en ”farlig vardag-

lighet” som gick så långt att han ”till och med planterade sammetsrosor på navigationshusets 

kommandobrygga och började spela knapp med Rådd-djuret och Självhärskaren.” (135f) Som 

synes är det vardagligheten som är hans bekymmer snarare än familjen i sig men det är de 

som binder honom till denna vardaglighet. Denna leda anser han sig fortfarande sitta fast i: 

 

… detdär att bara leva. Leva gör man väl i alla fall? Som jag ser problemet är man hela tiden omgiven av 

massor av viktiga och betydelsefulla saker som borde upplevas och tänkas ut och erövras, det finns så 

fullt av möjligheter att nackhåret reser sig på ända när jag tänker på dem – och i mitten av alltihop sitter 

jag själv och är naturligtvis det allra viktigaste. 

Nu efteråt bekymrar det mig att dedär möjligheterna inte är så många längre. Jag undrar vad det kan bero 

på. I varje fall sitter jag själv fortfarande i mitten och det är alltid en tröst. (79) 

 

Utelämnandet av frågetecknet efter ”Jag undrar vad det kan bero på” tyder på att Muminpap-

pan redan vet vad det beror på, huset och familjen, och att meningen ska läsas ironiskt. Här 
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erkänner han samtidigt sin självcentrering. Pappan var övertygad om att det skulle följa fler 

äventyr efter det första med den nya Haffsårkestern men Fredriksson ändrar i oändlighet och 

”till slut såg Haffsårkestern ut som en salong.” (159) Alla börjar stadga sig, men det är inte 

vad Muminpappan vill: 

 

Jag längtade vidare, jag slokade av längtan efter den väldiga världen som väntade på mig. Och det regna-

de värre och värre och jämt var det något som måste ordnas med djuprodret eller belysningen eller vevs-

luckan eller något annat som man kunde ändra på. (159) 

 

Han ser sig själv ofrivilligt fastna i vardagligheten han också. Familjelivet tar över mer och 

mer och när de stora stormarna kommer och Mymlans hus blåser bort och det regnar in i 

Rådd-djurets kaffeburk inser han att han är den ende som har ett ordentligt hus med en bra 

kakelugn och han ser han ingen annan utväg än att låta dem flytta in hos honom. Men inte 

utan en viss bitterhet: ”Vad gör man? Naturligtvis räckte det inte länge förrän de allihop bod-

de hos mig, Och ju mer familjeliv det blev i navigationshuset dess ensammare kände jag 

mig.” (159) Han känner sig instängd men samtidigt utanför och att han befinner sig på fel 

plats. Han beklagar sig över faran av att ens vänner går och gifter sig eller blir hovuppfinnare: 

 

Den ena dagen är man ett laglöst sällskap, äventyrliga kamrater som sticker iväg när det blir tråkigt, man 

har vad som helst att välja på, hela världskartan – och så plötsligt, är de inte intresserade längre. De vill ha 

det varmt. De är rädda för regn. De börjar samla på stora saker som inte får rum i en packning. De pratar 

bara om små saker. De tycker inte om att besluta sig plötsligt och göra tvärtom. Förr satte de segel och nu 

snickrar de små hyllor för porslin. O vem kan tala om sådant utan att fälla tårar! (159f) 

 

Den sista meningen ger en bild av hur Muminpappan ser på familjebildande men det är inte så 

enkelt som Rehal-Johansson vill få det till, att pappan är vemodig och längtar tillbaka till sin 

äventyrliga ungdom.
13

 Pappans längtan efter svunna tiders äventyr kan vara en uppgörelse 

med hans förlorade ungdom och hans rädsla att bli vuxen, det skall inte glömmas bort att det 

är den nu vuxna Muminpappan som författar, sittandes på sin kammare. Att pappan känner 

sig ensam och utanför beror naturligtvis på att han är just ensam och utanför. De andra har en 

anledning till att stadga sig, till att bli vuxna. Joxaren har Mymlan, även om Joxarens livshåll-

ning kanske inte kan karaktäriseras som särskilt vuxen, Rådd-djuret har Sås-djuret och Fred-

riksson har sitt arbete, vilket man kan säga att han är gift med. Men vad har pappan mer än sitt 
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hus? Det visar sig sedan att han i själva verket trivs ganska bra med det nya livet, även om 

han har lite svårt att erkänna det och ännu svårare att offra sin äventyrlighet, vilket även in-

kluderar hans ungdom och det manlighetsideal som han eftersträvar.  

 

Det allra värsta var att det smittade av sig på mig och ju trevligare jag hade det tillsammans med dem vid 

kakelugnen dess svårare blev det att vara fri som en havsörn. Käre läsare, förstår ni mig? Jag var instängd 

och ändå utanför och till slut var jag ingenting alls och det bara stormade och regnade. (160) 

 

Här försöker pappan vända sig till läsaren för att få hjälp med att rättfärdiga sitt uppoffrande 

av äventyren, ungdomen och den hegemoniska maskuliniteten. Han vill som sagt bygga upp 

en så bra bild av sig själv som möjligt i boken och därmed skyller han sitt steg in i vuxenvärl-

den och en ny manlighet på yttre faktorer som ”tvingade” honom att göra detta. Pappan ser 

som sagt inte familjen i sig som något problem utan det är hans problem med att försona sig 

med det faktum att han blir äldre och börjar få andra värderingar som gör sig gällande. Det är 

detta problem som ger upphov till de återfallsförbrytningar i form av rymningar som senare 

uppkommer. Här ses tydligast konflikten som uppstår mellan pappans ungdomlighet, äventyr-

lighet och manlighetsideal kontra hans vuxna liv, kärlek till familjen och nya värderingar. Han 

försöker förfäkta den moderna, mer ömsinta maskulinitet som han är på väg mot genom att 

hålla på den traditionella, hårda maskuliniteten. 

 Efter att, symboliskt nog, ha känt det rastlösa krypandet i benen ger sig pappan ut i en av 

de stormar som han är så fascinerad av och beger sig ner mot det hav han är än mer fascinerad 

av för att titta på vädret. Han ger sig ut från familjelivet inne i huset, ut i stormen och mot ha-

vet och äventyret och där möter han sedan det som sedermera förankrar honom i familjelivet. 

Det krypande i benen som Muminpappan känner kan emellertid vara något annat än bara rast-

löshet. Man får intryck av att det finns något förutbestämt bakom det hela och Muminpappan 

själv väljer att kalla det ”en magisk Förkänsla”. (162) Att Muminpappan väljer att benämna 

anledningen till att han gav sig ut ett kall, en magisk förkänsla, innebär att han inte ser Mu-

minmammans uppdykande i hans liv som en börda, utan snarare som en räddning, tvärtemot 

vad Rehal-Johansson har menat.
14

 Det finns dock en ambivalens i den parentes som Mumin-

pappan infogar efter frågan: 
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 Ibid., s. 321. 
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Vad var det som kom mig att trotsa mörker och köld (det värsta ett mumintroll vet) för att irra ner till 

stranden den meningsfyllda natt som landade Mumintrollets mamma på vår ö? (Ack frihet, märkliga 

ting.) (162) 

 

Muminpappan ser natten som meningsfylld just eftersom det är den natt då Muminmamman 

träder in i hans liv och ger det mening men samtidigt vet han att hans ungdomliga frihet är till 

ända då han inträder i vuxenlivet. När pappan sedan störtar ut i vattnet för att rädda mamman 

skriker han: ”Jag är här!” (163) Detta tyder också på att Muminpappan känner sig kallad. Han 

vet att det inte är vem som helst han ska rädda men han vet att det är just han som ska göra 

det. Efter att ha räddat mamman kallar pappan henne för sin ”sköna börda” (164), eftersom 

han just har varit tvungen att mödosamt rädda sin sköna ur havet men i ett större perspektiv 

även eftersom hon kan ses som en börda i hans framtida liv då hon minskar hans möjligheter 

till ett fritt och äventyrligt liv, men hon är fortfarande en skön sådan, en som han inte skulle 

vilja vara utan. Detta märks i memoarernas avslutning: 

 

Låt mig här, vid denna märkliga vändpunkt i min stormiga ungdom, låt mig avsluta memoarerna där 

Mumintrollets mamma, den ljuvaste bland mumintroll, rullar in i mitt liv! Därefter överblickades mina 

dårskaper av hennes milda och förståelsefulla ögon och förvandlades därigenom till insikt och förnuft, 

medan de samtidigt förlorade den vilda frihetens charm som lockat mig att skriva om dem. (164) 

 

Muminpappan visar sig här i slutet vara odelat positiv till att Muminmamman rullar in i hans 

liv, vilket kan ses som lösningen på gåtan om pappan ambivalens. Han skulle inte vilja ha det 

på något annat sätt än han har det nu. Muminmamman har gjort hans liv värdefullare sedan 

dess och han har kommit till insikt om sin ungdoms bravader, att de var just ungdomliga bra-

vader och även om han kan sakna det livet ibland så har han tagit steget vidare in i vuxenvärl-

den. Han avslutar sedan memoarerna med, innan det för Muminpappans del typiskt kommer 

en skrytsam uppmaning, att säga att han känner på sig att alltsammans kan hända en gång till 

fast på ett alldeles nytt sätt, det vill säga tillsammans med familjen, och att han lägger ifrån sig 

memoarpennan i förvissningen om att äventyrens härliga tid trots allt inte är avslutad. 

 Ambivalensen återkommer dock i epilogen då Sniff frågar hur det gick sen. Muminpappan 

svarar föga entusiastiskt: ”Å – sen […] och gjorde en vag gest som omfattade huset, familjen, 

trädgården, Mumindalen och förresten allt som följer hack i häl på ens ungdom.” (167) Han 

kanske trots allt saknar den äventyrliga ungdomen. Dessutom vet man inte riktigt om pappan 

håller med eller inte då mamman blygt säger: ”Kära barn […] sen började det.” (167) Tills 
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svars mumlar bara pappan frånvarande: ”Att få vara på havet en sån här natt…” (168) Sedan 

blir han överlycklig och som ung på nytt när det visar sig att de ska ge sig ut med Haffsårkes-

tern på nytt. 

 

4.5 Farlig midsommar 

I Farlig midsommar (1954) är den äventyrlige, kloke pappan tillbaka igen. När marken börjar 

skaka konstaterar Muminpappan kort att det är ingenting, bara det eldsprutande berget som 

rör på sig men lite farligt är det nog. Han berättar och förklarar för trollet som nickar förtjust, 

han brås på sin far, det eldsprutande berget lockar. När flodvågen kommer konstaterar pappan 

uppiggat att sådant väder har det inte varit sedan han var ung. Sedan springer han ideligen ner 

i salongen och mäter vattenhöjden. Han är så nyfiken på vad som händer där utanför att han 

ställer klockan innan de somnar. Pappan är lekfull och har en lösning på det mesta. När un-

dervåningen är översvämmad säger han att han ofta tänkt att man någon gång borde betrakta 

sina rum från taket istället för nerifrån golvet, varpå han borrar hål i golvet på övervåningen 

vilket glädjer både honom själv och de andra. Därefter äter han dessutom marmelad direkt ur 

burken, trots att han brukar vara så ordentlig. 

 Själva resan blir något av Muminpappans resa det här också. Det är han som får syn på tea-

tern och han som föreslår att de ska gå ombord. På så vis iscensätter han resan, precis som det 

sedan är han som iscensätter skådespelet. Han tar också det första steget mot det okända när 

han kliver ombord på teatern, precis som sig bör för en pappa och familjeöverhuvud: ”Är det 

någon hemma? ropade han försiktigt.” (35) Att han ropar försiktigt gör att han blottar sin 

räddhågsenhet, den gör att inte riktigt är bekväm i rollen som familjens beskyddare. Strax ef-

teråt när teatern börjar förändra sig visar sig den beskyddande pappan återigen: ”Vi måste 

vara mycket mycket försiktiga […] Det här är ett farligt spökhus där precis vad som helst kan 

hända.” (45) Han manar till försiktighet och visar att han är väldigt mån om sin familj och att 

han trots allt vill vara den som beskyddar dem.  

 Pappan behöver ingen vidare övertalning för att börja skriva skådespelet, mammans erkän-

nande som talar till hans stolthet är gott nog: 

 

Du skulle säkert kunna skriva ett skådespel om Emma hjälpte till, sa hon. Du har ju skrivit dina memoarer 

och det är säkert inte svårt att rimma? Asch, inte kan jag skriva skådespel, sa Muminpappan och rodnade. 

(99) 
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Han blir dock sårad när det uppkommer frågor då han har skådespelet färdigt, han har som 

sagt svårt att ta kritik: ”Om ni inte tycker om mitt skådespel kan ni ju göra ett nytt själva.” 

(101) Muminmamman försäkrar honom om att de tycker om det och de andra håller med. In-

för generalrepetitionen skriver han om skådespelet in i det sista eftersom alla kommer med 

synpunkter. Han blir alltmer förtvivlad och utbrister till slut: ”Det gör detsamma, alltihop. Det 

blir inget skådespel alls!” (110) Under skådespelets gång blir han upprörd när något går fel 

eller missuppfattas men när det visar sig bli en stor framgång strålar pappan. Familjen be-

skrivs annars som ”fullständigt lycklig” (48) i Farlig midsommar vilket också visar sig i deras 

uppträdanden. De konflikter eller sprickor i fasaden som kunde anas i Muminpappans memo-

arer visar sig inte här. 

 

4.6 Trollvinter 

I Trollvinter (1957) är rollerna i familjen oförändrade då Muminpappan, och Muminmamman 

förblir sovande under större delen av boken. Mumintrollet som vaknar ur idet och upplever 

vintern vänder sig då och då till de sovande föräldrarna. Han ställer frågor till mamman och 

hon svarar honom i sömnen. Pappan vänder sig trollet bara till ett fåtal gånger och då nöjer 

han sig med att titta åt honom. Det är som så många gånger förr mamman som han tyr sig till. 

När pappan till sist vaknar är det första han gör att ivrigt samla ihop vindmätare och spade och 

gå ut på verandan. Han är lika nyfiken, lekfull och barnslig som vanligt. 

 

4.7 Det osynliga barnet och andra berättelser 

Muminpappan förekommer i ett flertal av novellerna i samlingen Det osynliga barnet och 

andra berättelser (1962) men det är främst ”Det osynliga barnet” och ”Hattifnattarnas hem-

lighet” som är intressanta för analysen av pappan. 

 Som Janina Orlov har påpekat kan man likna Muminpappan vid det osynliga barnet Ninni i 

novellen ”Det osynliga barnet”.
15

 Pappan var även han ett osynligt barn i sin ungdom. Hemu-

len uppfostrade honom utan att tycka om honom, precis som tanten som tog hand om Ninni. 

Pappan är också väldigt intresserad av Ninni när hon kommer till familjen, han känner igen 

sig i hennes situation. Han bryr sig verkligen och ställer ideligen frågor om henne och han 

glädjer sig när hon börjar visa sig: ”Det var ju roligt att se […] att lilla Ninni syns mera idag. 
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 Orlov, s. 279. 



 

21 

 

Ju mer man ser dess gladare blir man…” (110) När de har gått ner till havet och mamman har 

satt sig på bryggan och beklagat sig över att det var längesedan det hände något spännande 

tänker pappan skoja lite. Han blinkar åt Mumintrollet och börja smyga sig på mamman. Na-

turligtvis tänker han inte kasta henne i sjön, kanske inte ens skrämmas utan bara roa ungarna 

lite. Men innan han hunnit fram har Ninni flugit som en blixt över bryggan och bitit den nu 

gallskrikande pappan i svansen. Ninni syns igen och hon fräser åt pappan som synar sin bitna 

svans och säger att Ninni är ”det dummaste, fånigaste, mest felaktigt uppfostrade barn jag 

nånsin sett, med eller utan huvud.” (116) Pappans tidigare intresserade och vänliga inställning 

har snart vänts då hans svans har blivit angripen och inte nog med att han blir biten i svansen, 

när han försöker fiska upp sin hatt som han tappade i sjön när han blev biten så trillar han 

själv i, varpå Ninni skrattar för första gången. När Ninni biter pappan i svansen och får utlopp 

för sin uppdämda aggressivitet blir hon synlig. Pappans svans spelade även en viktig roll då 

han själv kan sägas ha blivit synlig. Det är, som Orlov påpekar,
16

 i Muminpappans memoarer 

då han efter att ha gått igenom isen känner något som krafsar på svansen och äntligen börjar 

kämpa emot drunknandet som hans liv börjar på riktigt. Pappan berättar i samband med den 

händelsen hur rädd man är om sin svans och hur ögonblickligen man reagerar om den utsätts 

för fara eller förolämpning. 

 I ”Hattifnattarnas hemlighet” visar det sig att pappan har mammans tillstånd att ge sig av 

på sina äventyr: ”De hade beslutat att aldrig vara oroliga för varann; på det viset gav de var-

andra ett gott samvete och så mycket frihet som möjligt.” (120) Alltså kan han inte på samma 

sätt klandras för att han överger familjen. Dessutom gör han det ”utan att ens själv förstå var-

för han måste ge sig av.” (119) Även om mamman blir lite nedstämd så är hon inte orolig den 

här gången heller: ”Han kommer sen när han kommer […] Det sa han i början, och han kom 

varje gång, så han gör det väl nu också.” (119) 

 Pappan har sett en udde som fascinerar honom under en utfärd med familjen, han ville ge 

sig ut och se efter vad som fanns på andra sidan men den gången ville familjen hem och 

dricka te. Han tycker att de alltid vill hem på fel ställe. När ett par av hattifnattarnas båtar fly-

ter förbi, grips pappan av en oemotståndlig längtan och melankoli och han vet att han inte vill 

dricka te på verandan. Hattifnattarna har intresserat honom så länge han kan minnas. De är 

bara intresserade av att komma vidare, så långt bort som möjligt, de bryr sig inte om någon 

annan än sig själv och de är farliga för alla som bor i salonger. Pappan försöker förklara något 
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för dem om horisonter, verandor, frihet och att dricka te när man inte har lust att dricka te men 

får inget svar. Han har aldrig känt sig så lugn och absolut nöjd med allting som när de ger sig 

ut men allteftersom blir han mer och mer irriterad över deras ritualer och att de inte talar. En 

muminpappa och en hattifnatt kan aldrig tala med varandra och förstå varandra och detta gör 

att han är utanför igen, han blir osynlig: ”Han var alldeles fri men han hade inte lust för nån-

ting längre.” (134) Muminpappan behöver bli sedd och älskad, vilket han blir hos familjen 

och detta visar sig få betydelse för berättelsens utgång. Han får reda på hattifnattarnas hem-

lighet och förstår:  

 

… att det enda som kan sätta liv i en hattifnatt är ett stort, väldigt åskväder. […] De kände ingenting, de 

tyckte ingenting – de bara sökte. Men när de blev elektriska levde de, äntligen, av alla krafter och med 

stora häftiga känslor. (139f) 

 

Och då inträder ögonblicket av klarsyn: ”Vad har det tagit åt mig. Jag är ju ingen hattifnatt, 

jag är Mumintrollets pappa… Vad har jag här att göra…” (139) Den bild han har haft av hat-

tifnattarna som förebilder för det fria och äventyrliga slås sönder:  

 

Stackars hattifnattar. Och där satt jag i min vik och tyckte de var så märkvärdiga och fria bara för att de 

ingenting sa och bara for vidare. De hade ingenting att säga och ingenstans att fara… (140) 

 

I samma ögonblick öppnar sig himlen och det förlösande regnet få pappan att bli sig själv 

igen, han får tillbaka sina egna funderingar om saker och ting och han far hem med detsam-

ma. På vägen hem förändras hela Muminpappans världsbild, han inser att hattifnattidealet och 

de solitära äventyren han ger sig iväg på är fel, det är med familjen han hör hemma: 

 

Tänk att aldrig kunna bli glad eller besviken, tänkte pappan medan båten flög fram genom stormen. Att 

aldrig kunna tycka om nån och bli arg på honom och förlåta honom. Att inte kunna sova eller frysa, aldrig 

missta sig och ha ont i magen och bli frisk igen, dricka öl och ha ont samvete… 

Alltihop. Så förskräckligt. 

Han var lycklig och genomvåt och inte det ringaste rädd för åskvädret. De skulle aldrig skaffa elektriskt 

ljus därhemma, de skulle ha petroleumlampa som vanligt. 

Mumintrollets pappa längtade efter sin familj och sin veranda. Han tyckte plötsligt att först där skulle han 

kunna vara just så fri och äventyrlig som en riktig pappa ska vara. (140f) 

 

Här inser pappan att det är hos familjen han hör hemma och att de absoluta äventyren är de 

han gör tillsammans med dem. Novellen har även tidigare lästs som att Muminpappan blir sig 
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själv igen efter att ha givit efter för de undertryckta drifter, som hans längtan efter hattifnattli-

vet representerar.
17

  

 

4.8 Pappan och havet 

Pappan och havet (1965) är nyckelboken när det gäller pappan, det är här han finner sin roll 

som familjefar och pappa och genomgår sin största utveckling och det är här man får den 

största inblicken i hur han fungerar. Pappan har under hela sviten försökt visa sig som den 

traditionelle machomannen, det är dennes positiva egenskaper som han eftersträvar, han för-

söker vara modig, stark och beskyddande. Även om det visar sig att han dessutom visar upp 

en del av dennes negativa egenskaper. I de tidigare böckerna har han inte varit redo att uppnå 

denna målbild, varpå han inte har lyckas fullt ut men inför Pappan och havet känner han sig 

redo, dock blir hans strävan överdriven.  

 Boken börjar med att pappan en obestämd eftermiddag i slutet av augusti går omkring i sin 

trädgård och känner sig onödig. Det är symboliskt att hans kära svans rasslar melankoliskt 

över den torra marken och sedan fastnar i verandans fernissa. Det är lika stillsamt som i de 

flesta av de andra böckerna innan äventyren tar fart. Hettan är kvävande och det är så bedröv-

ligt lugnt att pappan försöker hetsa upp sig över minsta lilla. Skillnaden i den här boken är att 

det inte är någon yttre händelse som sätter igång allt utan det är pappans inre, hans rastlöshet. 

De andra är sysselsatta med småsaker, ovidkommande sådana anser pappan. Han börjar själv 

leta sysselsättningar och göra saker som egentligen inte behöver göras men helst vill han sätta 

igång med något riktigt stort projekt. Dalen har blivit kvävande och instängd för Muminpap-

pan, han har än större problem med sin manliga identitet än tidigare och går därför in i en kris. 

Han får inte visa sig för familjen som den starke, beskyddande mannen och fadern som han nu 

känner sig ha blivit. Mamman trivs däremot, i dalen går hon omkring och känner sig levande. 

När det sedan står klart att de ska ge sig av till ön accepterar hon uppbrottet, för familjens bäs-

ta. 

 Berättelsen tar oss med in i pappans kris. Han vill beskydda de övriga i familjen för att 

känna sig behövd men det lyckas bara när han om kvällarna går ner och kikar i glaskulan. Där 

är han själv i centrum, de andra blir små och deras rörelser blir vilsna och planlösa i ett stort 

blått hav där de förlorar sig och enbart pappan kan rädda dem. Men när mamman tänder lam-

pan på verandan försvinner havet i glaskulan. Säkerheten koncentreras till lampan, han är 
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onödig och osynlig på nytt och det krävs ett riktigt äventyr, ett stort projekt för att överkomma 

det. Inte ens när Mårran har visat sig utanför verandan och skrämt upp familjen får pappan 

beskydda dem. Han vill vaka hela natten men mamman tycker det är onödigt, Mårran är inte 

farlig även om hon är hemsk. Pappan får ett utbrott när han inte får visa sig som den familje-

fader han vill vara: ”Fint! Om hon inte är ett dugg farlig så behöver ni inte beskyddas. Så 

skönt!” (17) Efter att pappan har störtat ut i mörkret visar mamman pappans ö på kartan för 

Mumintrollet och Lilla My, hon känner sin man så väl att hon direkt vet vad som kommer att 

ske. ”Där är det vi ska bo och ha det skönt och besvärligt […] Pappa ska ta hand om oss.”  

(18) Hon låter inte helt förtjust över idén men hon offrar sig och lämnar sin älskade dal för att 

hålla ihop familjen och för att hennes älskade man ska bli lycklig igen. Pappan har fått lägga 

band på sig och ge upp sin äventyrlighet för att vara med familjen och nu är det mammans tur. 

Hon vet precis vad det handlar om: 

 

Just nu var det riktiga att de började alldeles från början och att pappan skaffade allt som de behövde och 

tog hand om dem och beskyddade dem. De hade antagligen haft det för bra. Så underligt, tänkte mamman 

bekymrat. Så underligt att folk kan bli melankoliska och arga av att ha det bra. Men är det så, så är det så. 

Och då är det väl bäst att börja om från andra ändan. (24) 

 

Mumintrollet blir dock desto mer uppspelt över tanken på ön. Uppspelt är det också dagen 

efter när han och pappan diskuterar dennes fyrmodell, de vet båda att den bara är en symbol 

för den riktiga fyren. Det visar sig sedan att pappan har pratat med mamman om fyren hela 

sommaren så det är inte ett lika hastigt uppbrott som det kan tyckas och när det väl är dags att 

resa vet pappan hur allt ska göras. Pappan är fullständigt i frid med sig själv, han har fått pre-

cis det han önskade: ”Hans familj var liten och hjälplös som i glaskulan och han förde dem i 

trygghet över det väldiga havet, genom den blåa tysta natten.” (27) Deras öde ligger i hans 

händer och han ska visa att han är man nog att skydda dem och det gör honom gott. 

 När de kommer iland är pappan väldigt noga med att allt organiseras på rätt sätt och han 

blir komiskt nitisk i det mesta han tar sig för. Mamman får inte lyfta ombord något, till hennes 

förtret, för det sköter karlarna. Hon sitter undergiven och väntar och försöker intala sig att: 

”Allting var antagligen som det skulle. Antagligen skulle hon vänja sig vid att bli omhänder-

tagen och tycka om det.” (24) Pappan fortsätter att styra och beskydda, han bygger ett tält där 

de andra ska sova och vaktar utanför hela natten. Det är pappan som sköter om mamman och 

inte tvärtom som det har varit innan. På ön finns massor att göra för pappan, han är överför-

tjust och talar om allt han ska bygga. Mamman passar på att göra lite nytta när pappan har gått 
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för att sova och hon får såklart bygga en spis mellan stenarna och göra mat åt dem och diska, 

annars har hon inte mycket att göra. Det är mamman som blir onödig istället, om än inte helt, 

hon har sina projekt, men hon störs av att inte få hjälpa till och ordna som hon vill och klagar 

över att det finns så lite att göra på ön. Pappan är inte ett dugg onödig längre, han har fullt upp 

men då han inte lyckas tända fyren blir han irriterad och när mamman försöker trösta honom 

blir det än värre: ”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?” (57) Pappan tycker då och då att famil-

jen är i vägen, det är någonting med familjelivet som han inte tycker om, de känner inte på sig 

saker och ting trots att de hade varit tillsammans med honom så länge. Men det är bara när 

han själv stöter på problem som familjen är i vägen eftersom han då inte visar sig som den 

han vill vara. När mamman vänder sig till honom för att hon behöver hjälp med något, vilket 

hon gör flertalet gånger under vistelsen på ön är de mer uppskattade. 

 Pappan och Mumintrollet börjar komma varandra närmare varandra på ön, de trivs med att 

umgås, under sällskaplig tystnad, de pratar inte så mycket men pappan försöker ändå lära so-

nen ett och annat. De lägger nät tillsammans vilket är mycket tillfredställande, inte minst för 

pappan eftersom det är ett ”manligt och lugnt jobb. Nånting man gjorde för familjen.” (74) De 

kämpar sedan mot havet för att vittja näten. Trots att de inte får någon fisk är de överrens om 

att de klarade uppgiften fint i det hårda vädret. Dessvärre tar det hårda vädret både pappans 

vågbrytare och mamman trädgårdsland och mamman skyndar ut till pappan i vattnet för att 

visa sin sympati och försöka muntra upp honom, men det går inget vidare: 

 

Och i fyren finns det ju massor att göra […] Man kan bygga små hyllor! Trevliga möbler, inte sant? Laga 

den där förskräckliga trappan och taket, du vet… 

Jag vill inte laga, tänkte pappan. Jag vill inte plocka sjögräs… Jag vill bygga stora, starka saker, jag vill så 

hemskt mycket, och så gärna – men jag vet inte… det är så hemskt svårt att vara pappa! (94) 

 

Pappan visar dock ingen sympati för mamman. Han börjar tappa tron på ön, att den inte går 

att ordna upp. Men när pappan istället för att laga fönstret tillverkar ett bälte åt mamman, som 

hon tycker är det vackraste hon någonsin har haft, börjar pappan ge efter från den traditionella 

mansrollen till förmån för den moderna mer ömsinta diton. Pappan kan dock inte släppa sina 

misslyckanden och när det börjar bli ont om mat ger han sig ut för att fiska för att känna sig 

nödvändig. Efter ett tag gör han inte annat än fiskar, trots att de har tillräckligt med fisk och 

till slut har de fisk överallt. Hans strävan att försörja familjen slår över: ”Han hade bara en 

frenetisk tanke i huvudet, att skaffa mat åt sin familj.” (102) Efter att mamman har sagt ifrån 
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att de inte behöver mer fisk inser pappan att fiskandet ändå har blivit långtråkigt och han vill 

göra något nytt, något oerhört. Han funderar över om det kanske skulle bli en väldig storm så 

han kan rädda saker och skydda och lugna familjen. Pappan vill egentligen bara väl, även om 

han visar det på fel sätt, han vill visa hur mycket han bryr sig om familjen, att han vill och kan 

beskydda dem, försörja dem och rå om dem. Han vill märkas, känna sig sedd och nödvändig, 

han fruktar osynligheten. När han väl kommer på en stor idé, att undersöka gloet i jakt på 

skatter, springer han hem, slår upp dörren och ropar att han har fått en idé, en stor sådan. Han 

är överväldigad och de andra är imponerade men naturligtvis behöver han ingen hjälp, han ska 

göra allt själv. Mamman och pappan är hela tiden noga med att berätta för varandra om nå-

gonting har hänt. Flertalet gånger känner de sig tvungna att springa till varandra för att genast 

meddela vad som har inträffat. De söker varandras bekräftelse och det visar hur mycket de 

tycker om varandra. De skulle aldrig klara sig utan varandra, de skulle inte ägna sig åt sina 

projekt om inte de fick visa upp dem för varandra och fick uppskattning. 

 Mumintrollet vet att resan är för pappans skull, att hans mamma gör den för pappans skull 

och också han själv gör den för pappans skull men att den i det stora hela är för familjens bäs-

ta. Han konstaterar att: ”Ibland tror jag att ön inte tycker om oss, men det kanske går över. Det 

viktigaste är att den börjar gilla pappa…” (127) Bokens vändning börjar när de har åkt på ut-

färd, mest för att mamman ska få ordna och dona och ta hand om små vardagliga ting. Pappan 

motsätter sig den till en början men ger med sig, han inser att mamman behöver det. Väl där 

börjar de prata som de gjorde förr men inte om havet och ön och inte om Mumindalen. När de 

kommer tillbaka är något förändrat, de lägger pussel och pappan spikar ihop en liten kökshyl-

la. Detta återkopplar till Muminpappans memoarer där pappan tydligt tog avstånd ifrån just 

det när det gällde hans vänner: ”Förr satte de segel och nu snickrar de små hyllor för porslin. 

O vem kan tala om sådant utan att fälla tårar!”
18

 Pappan är på ”rätt” väg, mot ett sundare man-

lighetsideal, mot den moderna, mer ömsinta maskuliniteten, och även familjen är nu på rätt 

väg. Utfärden må ha varit bra för familjen men den gör mamman melankolisk, hon börjar 

drömma om Mumindalen och hon börjar måla på fyrväggen. Pappan stöttar mammans mål-

ning av Mumindalen, trots att hon vill ändra den för hans skull. ”Det går nog inte att måla 

nånting annat än det man har lust till.” (150) Han säger det helt utan bitterhet, han vet att mål-

ningen är viktig för mamman, han börjar visa sympati och förståelse för henne igen. Mam-

                                                   

18 Tove Jansson, Muminpappans memoarer (Stockholm 1968), s. 155f. 
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mans hemlängtan gör att hon försvinner in i målningen, hon har varit för ensam och haft för 

lite att göra. Pappan och Mumintrollet blir naturligtvis oroade vilket pappan påtalar när 

mamman är tillbaka: 

 

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

larna. 

Det är just det som är det förskräckliga, suckade mamman. Man behöver omväxling. Man blir för van vid 

varann och allting är likadant, inte sant älskling? 

Pappan stirrade osäkert på henne men hon bara skrattade och fortsatte sy. (155) 

 

Visst kritiserar mamman pappans, och också Mumintrollets, tankar om att de är vana att veta 

var de har henne. Pappan förstår inte riktigt men trollet har förstått att mamman har varit för 

ensam. Samtidigt är det hon säger om vanan en blinkning åt hela resan, hon var inte riktigt på 

det klara med varför pappan var tvungen att ge sig av, bara att det var så. Men nu förstår hon, 

hon förstår att man behöver omväxling, hon har fått uppleva det själv och uppskattar det ock-

så. Här vänder historien ordentligt till sist och mamman är glad att de gav sig av till ön och 

hela familjen öppnar sig på ett nytt sätt. Mamman talar om att hon har en känsla av att ön fly-

ter bort med dem, att de är på drift någonstans. Det är förändringen, familjens och pappans 

förändring, som de genomgår. Mumintrollet konstaterar sedan att: ”Alla törnrosbuskarna hade 

vissnat därför att de plötsligt fick det för bra och inte hade sandens och stenarnas trygga mot-

stånd omkring sig.” (167) Törnsrosbuskarna är som pappan innan de gav sig av, han blev me-

lankolisk av att ha det för bra och dessutom visar det på att man behöver lite motgångar och 

motstånd för att kunna växa, precis det som familjen genomgår nu. 

 Under episoden då mamman har försvunnit in i målningen börjar pappan också få dåligt 

samvete över att han inte har ägnat Mumintrollet tillräckligt mycket uppmärksamhet:  

 

Hördu, sa pappan plötsligt. Var har du egentligen hållit hus på senaste tiden? Å – lite här och var, mumla-

de trollet och tittade bort. Jag har haft väldigt mycket att göra, sa pappan obestämt. (155) 

 

Han har hållit på med sina undersökningar av havet men han förstår inte och han kan inte för-

klara för mamman varför träden rör på sig, vilket gör honom upprörd, han är trött på att inte 

förstå: ”Han måste komma underfund med havet för att kunna tycka om det och för att kunna 

bibehålla respekten för sig själv.” (165) Mumintrollet kommer sedan till undsättning och hjäl-

per pappan på traven, vilket pappan uppskattar. Strax därefter har pappan och sonen sitt första 

långa, förtroliga samtal, om just havet. Mumintrollet är ohyggligt smickrad över att pappan 
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talar med honom om stora, viktiga saker. Trollet hjälper pappan att förstå, även om han inte 

riktigt vet hur, att havet inte har något system och han säger även att om det hade haft det så 

hade pappan listat ut det. En ny förtrolighet uppkommer mellan de två, de kommer närmare 

varandra än de har varit tidigare. Pappan talar med trollet på ett nytt sätt och han blir orimligt 

stolt och även pappan blir stolt då sonen hjälper honom att lösa sitt problem. 

 När vågorna sedan slår in över ön och förstör fiskarens hus och nöden kräver att han räddas 

får pappan sitt lystmäte. Han tänker försvara sin ö. Att mamman säger att det är farligt gör 

honom bara mer exalterad. Han säger att han ska beskydda varenda en som bor på den här ön 

och nu vet han dessutom hur havet fungerar. Pappan säger åt Mumintrollet att komma med för 

det är på tiden att han lär sig slåss. Pappan ger instruktioner och de ger sig ut i havet tillsam-

mans. Ett manligt samförstånd har uppkommit mellan dem, de förstår varandra utan att prata. 

Mumintrollet är överväldigad över att få hjälpa sin pappa med något så allvarligt och de lyck-

as till slut rädda både fiskaren och en låda whiskey. När det är avklarat säger mamman för 

första gången att de ska gå ”hem” istället för till ”fyren”, hennes hemlängtan är över och hon 

kan inte komma in i sin målning längre. När de kommer tillbaka är de den uppsluppna och 

lyckliga familjen igen och pappan fastslår att havet: 

 

 … ibland är på gott humör och ibland på dåligt humör. Det är alldeles omöjligt för oss att veta varför. Vi 

ser ju bara på ytan. Men om vi tycker om havet så gör det ingenting… man tar det ena med det andra.  

(180) 

 

Det är en perfekt liknelse för hur det är för familjen och dess individer, pappan har nu kommit 

till insikt. Efter att pappan har talat med havet och det sedermera har gett det dem plank häm-

tar han de andra för att bärga lasten. Nu låter han gladeligen de andra hjälpa till. Han behöver 

inte visa sig stark och göra allt själv längre. När de är klara med bärgningen ger han sig dess-

utom i kast med att spika kökshyllor igen. Han har försonat sig med rollen som en modern, 

mer ömsint familjefar och har gett upp sin strävan efter den hegemoniska maskuliniteten. 

 

4.9 Sent i november 

Sent i november (1970) kan sägas innebära en nedmontering av Mumindalen. Den lyckliga 

mumindal som homsan beskriver för sig själv i bokens inledning, där det ständigt är sommar, 

börjar suddas ut i hans drömmar och när han väl kommer dit finns den inte kvar. Tillsammans 

projicerar individernas minnen fram bilder av familjens medlemmar. Hemulen är den som re-
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presenterar pappan. Han kommer ihåg pappan lite tydligare än den övriga familjen och kanske 

pappans båt, och båtbryggan. Men han minns inte så mycket, mest minns han hur det kändes 

att vakna på morgonen och vara glad. När Hemulen smyger sig in i pappans rum visar det sig 

att det inte är något märkvärdigt med det: ”Det var en liten kammare med snett tak, en plats 

där man kunde vara för sig själv. Eller också en plats där man är lite undanknuffad.” (99) Där 

finns diverse föremål som pappan har sparat på och där finns också fyrmodellen. Pappans rum 

skulle kunna ha hjälpt till att förklara pappan och öka förståelsen för honom men det kastar 

inget nytt ljus över pappan. 

5 Slutdiskussion 

Nedmonteringen av Mumindalen är inte en nedmontering av den lyckliga idyllen utan enbart 

en förskjutning av den. Pappan och havet visar att muminfamiljen kan vara lycklig även på 

andra platser, även om de måste genomgå en kris för att uppnå detta. Familjens lycka är inte 

bunden till dalen och det är inte idyllen heller, den är bunden till familjen. Både pappan och 

familjen står sig starkare efter äventyret. Familjen har nått en ny nivå av förtrolighet och en ny 

nivå av förståelse för varandra. Pappan har funnit sin manliga roll, som familjefar och som 

make och pappa, på riktigt. Han har till sist visat sig tillhöra den moderna, ömsinta maskulini-

teten och han har lämnat sin strävan efter den hegemoniska maskuliniteten bakom sig. 

 Under svitens gång har pappan växlat mellan de två olika maskulinitetstyperna och det har 

visat sig att dessa två är knutna till slitningen mellan äventyren och familjen, mellan hans 

ungdomlighet och hans inträdande i vuxenlivet. I sin strävan efter den hegemoniska maskuli-

niteten, har pappan visat upp ett flertal av dess negativa attribut: han har varit egoistisk, befal-

lande mot kvinnor och barn, förtjust (om än inte överförtjust) i alkohol, lättretad, okänslig, 

och ouppmärksam när andra talar. Dessutom har skiljda könsroller förekommit i muminfamil-

jen men det kan man inte enbart belasta pappan för. Pappan visar även upp en mjukare sida 

och det är på denna sida vi lämnar honom i Pappan och havet. Han bryr sig mycket om de 

andra, han visar hänsyn och har respekt för andras känslor, han uppskattar och respekterar 

mamman, han är lugn, tillgiven, tillmötesgående, artig, omtänksam, stödjande, lekfull och ar-

tistisk och kreativ, även praktiskt. Pappan har i böckerna, och framförallt i Pappan och havet, 

visat upp betydligt fler av de positiva egenskaperna som är förknippade med den moderna, 

ömsinta maskuliniteten än av de negativa egenskaperna som förknippas med den hegemonis-

ka maskuliniteten. 
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 Mumintrollet tyr sig sviten igenom mest till mamman. Pappan och sonens relation är inte 

så nära. De har inga förtroliga samtal men pappan försöker dock lära sonen ett och annat. När 

Mumintrollet slåss mot angosturan och för första gången visar sig som en man är det Snus-

mumriken och inte pappan som stöttar honom. Pappan har en tendens att försaka sin papparoll 

vilket han också själv inser i Pappan och havet. Det är inte förrän i slutet av den boken som 

pappan och Mumintrollet börjar tala med varandra på riktigt och göra saker tillsammans på 

riktigt. De har sitt första förtroliga samtal, om havet, och ett manligt samförstånd uppkommer 

mellan dem vilket visar sig då de ger sig ut i stormen tillsammans och räddar fiskaren. 
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