
I 

 

 

 

«Jag diskar inte i dag»  

 
Kjønn i Tove Janssons mummiunivers  

 
Nora Aschim 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Masteroppgave i nordisk litteratur 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
14.05.2020 

 

 

 

 

 



II 

 

«Jag diskar inte i dag» 

Kjønn i Tove Janssons mummiunivers. 

 

Nora Aschim. 

Masteroppgave i nordisk litteraur. 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, 

Universitetet i Oslo (14.05.2020). 

  

Illustrasjonen av Lille My på forsiden er et 

eksempel på alternative kvinneuttrykk i 

Mummidalen, som viser til 

mangfoldigheten i kjønnsperspektiv som 

denne oppgaven ønsker å undersøke. 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nora Aschim 

2020 

«Jag diskar inte i dag» 

Nora Aschim 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


IV 

 

Sammendrag 

Oppgaven gjør en deskriptiv analyse av kjønn i Tove Janssons mummiunivers. Her 

vektlegges Janssons åtte romaner om Mummitrollet. Lesningene tar utgangspunkt i Judith 

Butlers performative kjønnsteori, og Michel Foucaults diskursbegrep. Oppgaven søker å 

kartlegge ulike kjønnsuttrykk i Mummidalen. Det vil bli gjort en analyse av ulike former for 

mannlighet og kvinnelighet, samt tolkninger av ikke-binære, altså ikke mannlig eller 

kvinnelig, kjønnsuttrykk. Det vil bli gjort en grundig analyse av et utvalg av de mest sentrale 

karakterene i bøkene, for så å plassere karakterene i en helhetlig kjønnsstruktur. I den 

forbindelse vil det bli foreslått en modell over kjønnsuttrykk som blir representert i 

Mummidalen. Denne modellen tar utgangspunkt i kjønnsuttrykket til tre ulike karakterer, 

Mummimamma, Mummipappa og Too-ticki, som skal fungere som representanter for tre 

ulike kjønnsuttrykk: Kvinnelighet, mannlighet og ikke-kjønnet/ikke-binært. Denne 

kjønnsmodellen vil brukes som et utgangspunkt for å kartlegge kjønnsstrukturer i hele 

Mummidalen. 
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Forord 

På grunn av COVID-19-situasjonen, som har ført til stenging av bibliotekene, har det blitt 

vanskeligere å få tak i sekundærlitteratur. Dette har hatt noe innvirkning på oppgavens 

utforming og teoriutgangspunkt.  
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1 Innledning 

Tove Janssons (1914-2001) bøker om Mummitrollet ble publisert i perioden 1945-1977. Det 

ble i alt skrevet tolv bøker om mummiuniverset. Av disse er åtte romaner, tre bildebøker og 

en novellesamling. Ikke alle bøker handler om Mummitrollet, men de fleste romanene følger 

trollet fra tidlig barndom, og inn i ungdomstiden. 

 Jeg vil gjøre en deskriptiv analyse av kjønnsstrukturer i Mummidalen med 

utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken betydning har kjønn og kjønnsroller i Tove 

Janssons mummiunivers? Jeg skal analysere kjønnsuttrykket til et utvalg sentrale karakterer i 

bøkene, før jeg kartlegger kjønnsstrukturer i hele Mummidalen. 

 Det har blitt skrevet om kjønn i Mummidalen tidligere. Det som tidligere har blitt 

skrevet om dette temaet dreier seg i stor grad om enkeltkarakterer, og perspektiver på 

mannlighet og kvinnelighet. Tidligere forskning på kjønn i Mummidalen vektlegger ofte et 

kvinneperspektiv, og mye av det som har blitt skrevet faller innenfor feministisk forskning. I 

tillegg til å bygge videre på kvinneperspektivet, ønsker jeg også å vektlegge et ikke-binært 

kjønnsuttrykk når jeg ser på kjønnsstrukturer i Mummidalen. 

 Forholdet mellom mannlighet og kvinnelighet er et grunnleggende utgangspunkt for 

synet på kjønn i Mummidalen. Særlig Mummimamma står som en representant for det 

kvinnelige, og Mummipappa som representant for det mannlige. Derfor vil jeg analysere 

kjønn med bakgrunn i disse to karakterenes kjønnsuttrykk. I tillegg til forholdet mellom 

kvinnelighet og mannlighet, er det også karakterer i Mummidalen som plasseres innenfor et 

utradisjonelt kjønnsuttrykk. Slike karakterer problematiserer måten å forstå kjønn på. Derfor 

vil jeg perspektivere analysene inn på et tredje kjønnsuttrykk, i tillegg til kvinnelighet og 

mannlighet: et «ikke-kjønnet» eller ikke-binært kjønnsuttrykk. 

 I forbindelse med kartleggingen av kjønnsstrukturer og diskurs, kommer jeg til å lese 

verbalteksten opp mot illustrasjonene. Altså vil jeg se på ikonoteksten i bøkene (Hallberg, 

1982), og undersøke hvordan dette utgjør kjønnsdiskursen. Illustrasjonene avløser 

verbalteksten, slik at utseende til karakterene kommenterer kjønnsuttrykket. Dermed gir 

ikonoteksten et grunnleggende bilde av kjønnsdiskursen i Mummidalen. Analysene av 

ikonotekst kommer først og fremst til å brukes i forbindelse med bildebøkene. 

 Jeg kommer til å vektlegge utviklingen i kjønnsuttrykk i takt med mummibøkenes 

utvikling. Bøkene bærer preg av tiden da de ble skrevet, som også innbefatter en utvikling av 

kjønnsroller og hvordan kjønn arter seg. Et eksempel på utviklingen av kjønnsuttrykk i 

bøkene, er Mummitrollets utvikling av kjønnsidentitet. I de tidlige bøkene er Mummitrollet et 
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lite barn. Kjønnsuttrykket hans er nøytralt, han er hverken mann eller kvinne, men et barn. 

Mummitrollet er avhengig av foreldrene, i hovedsak moren. Han utvikler seg i takt med 

bøkene, og i den siste boka Mummitrollet opptrer i, Pappan och havet (1965), har han blitt en 

ung mann som har gått bort fra leken og heller begynt å tenke og reflektere over egen 

(kjønns)identitet. 

 Kjønn og kjønnsroller i Mummidalens formes av, og med, tiden da verkene ble 

skrevet. På dette området formes mummibøkene av den feministiske utviklingen etter andre 

verdenskrig, der kvinnen blir mer bevisstgjort om patriarkalske strukturer, og kravet om 

likestilling øker (Blom, 1992, pp. 605-611). Kjønnsperspektivet i mummibøkene har også 

innvirkning på leserens forståelse av kjønn, som er et viktig perspektiv å ha med seg i 

lesningene, særlig når bøkene betegnes som barnelitteratur. Mummibøkene fungerer som 

historiske dokumenter, som speiler kvinnekampen i samfunnet, samtidig som 

kjønnsperspektivet i bøkene fortsatt er relevant i 2020. 

1.1 Teori 

Av tidligere forskning på Tove Janssons forfatterskap, har forfatterens liv ofte vært grunnlag 

for tolkningene. Boel Westins og Tuula Karjalainens Tove Jansson-biografier er analytiske i 

måten de undersøker Janssons liv og virke, og flere av analysene i disse to biografiene kan 

leses løsrevet fra Janssons liv. Derfor vil jeg anvende Westins Tove Jansson. ord, bild, liv 

(2007) og Karjalainens Tove Jansson. Arbeide og elske (2013) i mine lesninger av 

kjønnsstrukturer i Mummidalen. Også bøker som Jukka Laajarinnes Mumin och tillvarons 

gåta (2009), Muminvärlden och verkligheten. Tove Janssons liv i bilder (2014), samt flere 

studentoppgaver om mummiuniverset, vil bli anvendt i mine analyser. 

 Kjønnsteorien som ligger til grunn for analysene, stammer i hovedsak fra Judith 

Butlers Gender Trouble (1990). Butlers performative kjønnsteori ligger som et utgangspunkt 

for kjønnsforståelsen i mine analyser. Butler bygger også videre på Michel Foucaults 

diskursbegrep, og jeg kommer derfor til å lese Foucault i forbindelse med Butlers 

kjønnsteorier. Hélène Cixous er en av de andre kjønnsteoretikerne/feministiske forskerne jeg 

bruker i analysene mine. Jeg vil bruke essayet «Sorties» (1986) for å få et bredere grunnlag 

for å undersøke kjønnsstrukturer i Mummidalen. 

 Jeg vil bruke skamteori i forbindelse med lesningene av kjønn og performativitet. 

Marit Melhuus skriver i artikkelen «Hvilken skam uten ære?» (2001) om hvordan skam og 

ære er kjønnet. Forholdet skam/ære er en del av kjønnsdiskursen, der kvinnen i 
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utgangspunktet er pålagt skam for å være kvinne, og mannen må oppnå ære for ikke å bli 

utelatt fra det mannlige. 

 Seksualitet kommer ikke til å ha en stor rolle i denne oppgaven, men jeg kommer 

likevel til å undersøke forholdet mellom kjønn og seksualitet til en viss grad. I den forbindelse 

kommer jeg til å bruke teoretikere som Sigmund Freud og Jacques Lacan, og deres teorier om 

begjær. 

 I forbindelse med analysene av Mårran, kommer jeg til å bruke Jacques Derridas bok 

Marx’ spøkelser, og hans teorier om «das Unheimliche», som igjen bygger på Freud. Mårran 

kan forstås som en spøkelsesaktig karakter, og har et uhyggelig uttrykk. Det uhyggelige ved 

Mårran påvirker kjønnsuttrykket hennes og diskursen. 

1.2 Kjønn i Mummidalen 

Kjønnsperspektiv er ikke et direkte tema i mummibøkene, men spørsmålet tas stadig opp 

indirekte. Det skrives aldri direkte om forholdet til kjønn, eller om en karakter er mann eller 

kvinne og i hvilken grad kjønnet definerer dem. Man kan likevel ofte lese karakterenes 

handlingsmønster og uttrykk inn i en kjønnssammenheng. Derfor mener jeg det er relevant å 

bruke Judith Butler sin kjønnsteori, og særlig verket Gender trouble, i arbeid med 

mummifortellingene. Butler understreker i sin performative kjønnsteori at kjønn ikke er noe 

du er, men noe du gjør. Hun siterer blant annet Simone de Beauvoir i denne forbindelse: «One 

is not born a woman, but rather becomes one» (Butler, 1990, p. 1).  

 Når jeg skal se på kjønn, ønsker jeg å ha karakterene i fokus. Jeg mener dette er den 

mest naturlige inngangen, ettersom det er karakterene som har, eller er, et kjønn. Det er 

individet som identifiserer seg med et kjønn, og som handler som et kjønn. Det blir derfor 

viktig å se på hvordan den enkelte karakter forholder seg til kjønnsaspektet. 

 I Gender Trouble hevder Butler at det sosiale og det biologiske kjønnet er sosiale 

konstruksjoner. Dette synet tar jeg utgangspunkt i ved mine lesninger. Selv om kjønnet er 

sosialt konstruert, betyr ikke det at det er noe mindre reelt. Både kvinnen og mannen, og alt 

imellom, finnes i samfunnet. Utfra Butlers kjønnsforståelse vil jeg se på hvordan verkenes 

samtid påvirker forholdet til kjønn. Mummikarakterene er ikke mennesker. De har en annen 

kropp og biologi. Likevel finnes det menn og kvinner i mummiuniverset. Dette perspektivet 

ønsker jeg å trekke inn i lesningen. 

 Som nevnt kommer jeg ikke til å gå videre inn på seksualitet i Mummidalen, men noen 

steder er det likevel vesentlig å se på forholdet mellom karakterene og seksualitet. Blant annet 
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begjær påvirker kjønnet, da det påvirker karakterenes handlingsmønster. Seksualitet er på den 

måten performativt, på samme måte som kjønn, eller som en del av det performative kjønnet. 

Seksualitet som en del av performative kjønnet er et perspektiv jeg kommer til å ha med meg i 

analysene. 

1.3 Karakterer og arter i Mummidalen 

Karakterene i Mummidalen består av mange ulike arter. Artsnavnene gjenspeiles i 

karakternavnet. Mummitrollet og hans foreldre er mummitroll. Snorkfrøken og Snorken er 

snorker. Snusmumriken er en mumrik. Mymlan og Lille My er mymler. Lille My kalles også 

en ‘my’ i Trollvinter. Og slik fortsetter det. 

 En art som sjelden har egennavn, er hemulene. De blir i hovedsak omtalt som ‘en 

hemul’ eller ‘hemulen’, med eller uten stor forbokstav. ‘Hemulen’ veksler altså mellom å 

være egennavn og en generell betegnelse for hemuler i bestemt form, entall. Ellers i bøkene er 

det hovedsakelig snakk om spesifikke karakterer når man nevner artsnavnet i bestemt form, 

som Mymlen eller Snusmumriken. 

 Av de utvalgte karakterene i mine analyser, velger jeg å plassere kjønnsuttrykket deres 

som følger: 

Mannlige karakterer Kvinnelige karakterer Ikke-kjønnede karakterer 

Mummipappa Mummimamma Too-ticki 

Mummitrollet Snorkfrøken Mårran1 

Snusmumriken Mymlan d.e.  Tofslan og Vifslan2 

Hemulen Mymlan d.y.  

 Lille My  

Figur 1. Oversikt over karakterer i Mummidalen. 

Jeg vil analysere hver enkelt karakter på bakgrunn av kjønnsuttrykket deres i bøkene. Jeg vil 

videre begrunne hvorfor Too-ticki er den eneste fullstendig ikke-binære karakteren i 

Mummidalen. De resterende karakterene i listen over «ikke-kjønnede karakterer» heller mot 

 
1 Kjent på norsk som «Hufsa». 
2 Kjent på norsk som «Tufsla og Vifsla». 
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det kjønnsløse, men kategoriseres i utgangspunktet som kvinner. Ettersom kjønnet deres ikke 

er like åpenbart, velger jeg å vise at man kan ha en alternativ inngang til forståelsen av 

kjønnsuttrykket deres. Med en karakter som Mårran vil jeg bruke mye tid på å begrunne 

hvorfor hun kan kalles en kvinneskikkelse. Jeg har i oversikten over satt henne opp som en 

ikke-kjønnet karakter. Dette fordi Mårran er blottet for kjønnede attributter. Men Mårran blir 

likevel omtalt som en kvinne i bøkene. Mårran er også mer kjønnet i bøkene enn for eksempel 

Too-ticki. 

1.4 Innføring i bøkene 

Mummifortellingene består av romaner, bildebøker, en novellesamling og tegneserier. Jeg har 

valgt å vektlegge romanene, men jeg kommer også til å skrive om bildeboka Hur gick det 

sen? og enkelte av novellene i samlingen Det osynliga barnet. Mummifortellingene ble 

publisert i tegneserieformat flere ganger, blant annet i avisen Ny Tid (1947-1948), men 

mummitegneseriene er mest kjent fra da de ble publisert i The London Evening News (1954-

1975). Tegneseriene skriver seg inn i en annen tradisjon enn bøkene, derfor vil jeg ikke trekke 

de inn i mine analyser. 

 Jeg kommer til å se på mummibøkene som helhet. Som følger vil jeg undersøke 

kjønnsstrukturer i alle romanene. Det er likevel enkelte romaner der kjønnstematikken er mer 

fremtredende enn andre, og disse bøkene vil bli vektlagt i analysene. Bøkene som kommer til 

å bli mest vektlagt er Småtrollen och den stora översvämningen, Farlig midsommar, 

Trollvinter, Pappan och havet og Sent i november.  

 Småtrollen och den stora översvämningen (1945) er den første mummiboka, og kalles 

ofte «Mummitrollets skapelsesberetning» (Westin, 2013, p. 118). Mange av komponentene 

som er representative for mummibøkene, som selve Mummidalen og flere sentrale karakterer, 

mangler i denne boka. Det er ikke før i neste roman, Kometen kommer (1946), at 

mummiuniverset har tatt form. I Småtrollen och den stora översvämningen møter vi 

Mummimamma, Mummitrollet, Sniff og etter hvert også Mummipappa. Vi blir også 

introdusert for hattifnattene. I Kometen kommer, som opprinnelig ble publisert under tittelen 

Kometjakten, opptrer også Snusmumriken, Snorkfrøken, Snorken og Hemulen for første gang. 

 De to første bøkene i serien om Mummitrollet bærer preg av andre verdenskrig. I 

Kometen kommer kan den truende kometen leses som en representant for farene som truer 

Europa. I disse to første bøkene er kjønnstematikken minimal. Kjønnsuttrykkene er også mer 

tradisjonelle i disse bøkene, enn i senere bøker. 
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 Mummitrollet og det lille dyret Sniff reiser til et observatorium, for å finne ut når en 

komet vil kollidere med jorda. Når de reisende kommer tilbake til Mummidalen, er alle 

innbyggerne på flukt. Bare Mummimamma og Mummipappa er igjen i påvente av 

Mummitrollets tilbakekomst. Familien, med alle gjestene, søker tilflukt i en hule. De våkner 

morgenen etter «kometnatten» og ser at dalen har blitt vakker og frodig igjen. De neste 

bøkene bærer med seg denne lykken og utopien som oppstår når alle farer er beseiret. 

 Trollkarlens hatt (1948) er en drømmende fortelling om den perfekte 

barndomssommer. Det er ingenting som truer Mummidalen, familien har alt de trenger og alle 

er lykkelige. Dermed står denne fortellingen i kontrast til de to første. Ofte er det nettopp 

denne utopiske sommer-tilstanden de fleste forbinder med mummifortellingene, selv om dette 

kun forekommer i et fåtall av bøkene. I denne boka introduseres Tofslan og Vifslan og 

Mårran for første gang. Med introduksjonen av Mårran blir kjønnsnormene utfordret. Mårran 

er en kvinneskikkelse, men har ingen kvinnelige trekk. Her oppstår et definisjonsbehov for 

hva som kan kategoriseres som kvinnelig eller mannlig, og hvilke andre måter man kan 

uttrykke kjønn på. 

 Muminpappans memoarer (1950) ble opprinnelig publisert under tittelen 

Muminpappans bravader. Selv om dette er en av bøkene i serien om Mummitrollet, er det 

Mummitrollets pappa som er hovedpersonen i denne boken. Mummitrollets pappa sitter på sitt 

arbeidsværelse og skriver sine memoarer. En dag bestemmer han seg for å lese fortellingene 

fra sine ungdomsår for sin sønn og hans venner. Vi får her høre om ulike karakterer fra 

Mummipappas ungdom, som Sniffs og Snusmumrikens foreldre. Dette er også den siste boka 

der Sniff opptrer. I denne boka introduseres Mymlan d.e., som er med på å tematisere 

seksualitet i mummiuniverset. 

 Hur gick det sen? (1952) er en bildebok. Den handler om Mymlan d.y., Lille My og 

Mummitrollet. Mummitrollet er ute og henter melk for sin mamma, men møter Mymlan d.y. 

på veien, som ikke klarer å finne Lille My. Sammen leter de etter henne, og når Mummitrollet 

kommer hjem til moren har melka blitt sur. De nye karakterene som introduseres i denne boka 

skal senere være viktige roller i forståelsen av mangfoldet rundt kjønnsuttrykk i Mummidalen. 

 I Farlig midsommar (1954) ser vi et tilbakeblikk til den første boken om 

Mummitrollet. Også her blir det en stor flom, som resultat av et regnvær eller en tsunami. 

Vannet strømmer inn i Mummihuset, og familien må søke flukt et annet sted. Det er tydelig at 

flommen, og det å skilles fra hjemmet sitt, er et traume for Mummifamilien. Særlig 

Mummimamma har vanskelig for å reise fra Mummihuset, og prøver å berge det hun kan av 

møbler og eiendeler. Denne boka skiller ut stilmessig fra de andre bøkene. Dette skyldes at 
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boka er preget av teaterets rammer, da familien flytter inn på et tomt teater etter at huset deres 

har blitt oversvømt. Nye karakterer som kommer til i denne boka er Misan, Homsan, 

teaterrotta Emma og fru Filifjonk. Teateret er også en viktig arena for å undersøke 

kjønnsuttrykk, hovedsakelig kvinnerollen. 

 I Trollvinter (1957) begynner Mummitrollet å bli eldre. Både i Farlig midsommar og 

Trollvinter har Mummitrollet begynt å klare seg mye på egenhånd, selv om han fortsatt søker 

nærhet og trygghet hos moren. I denne boka blir Too-ticki introdusert, og Mårran spiller en 

større rolle. Too-ticki er den karakteren i Mummidalen som har det mest kjønnsnøytrale 

uttrykket, og introduksjonen av henne viser tydelig hvordan vi beveger oss mer bort fra 

tradisjonelle kjønnsuttrykk, til et større kjønnsmangfold. Etter denne romanen beveger bøkene 

seg stadig mot det mer dystre og alvorlige. Mummitrollet blir eldre, og det barnlige uttrykket i 

ferd med å forsvinne. Den utopiske sommeren som finnes tidligere i bokserien har også 

forsvunnet her, og den kommer ikke tilbake igjen. 

 Det osynliga barnet (1962) ble først publisert under tittelen Det osynliga barnet och 

andra berättelser og er den eneste novellesamlingen i mummiserien. Boka består av ni 

noveller, der alle er satt til Mummidalen. Alle novellene handler riktignok ikke om 

Mummifamilien. Tittelnovellen står mest i stil med de andre mummibøkene, og hele 

Mummifamilien har en sentral funksjon. Novellen handler om en liten pike som har fått så lite 

omsorg, at hun har blitt usynlig og stum. Det er Too-ticki som tar med seg piken til 

mummihuset, i håp om at de skal klare å kurere henne. Gjennom lek, samvær med andre barn 

og Mummimammas grenseløse omsorg blir den lille piken Ninni som et vanlig barn igjen. 

Flere av novellene i denne boka er med på å kommentere andre mummibøker, og dermed 

understreker de også kjønn og kjønnsuttrykk i hele Mummidalen. 

 Pappan och havet (1965) bryter med barndommen til Mummitrollet. Mummipappa 

forlanger at hele familien flytter fra mummihuset, fordi han trenger å oppleve flere eventyr. 

De reiser til en forlatt øy og bosetter seg i et fyrtårn som ikke lenger er i bruk. Mummipappas 

atferd i denne boka kan leses som en midtlivskrise. Særlig Mummimamma blir marginalisert 

til fordel for Mummipappa, da alle hennes behov blir tilsidesatt. Pappan och havet er på 

mange måter en bok som handler om forholdet mellom det mannlige og det kvinnelige. Den 

viser hvordan man har behov for å kunne uttrykke kjønnet sitt, og hvordan frarøvelsen av 

kjønnsidentitet er ødeleggende for individet.  

 Sent i november (1970) er den siste mummiboka. I denne romanen er ikke 

Mummifamilien til stede. Flere av Mummifamiliens venner oppsøker mummihuset, men 

finner at familien er sporløst forsvunnet. I fravær av Mummifamilien gjør vennene alt de kan 
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for å prøve å gjenskape harmonien som pleier å være i mummihuset. Romanen er preget av 

Mummifamiliens fravær, og savn og uro i forbindelse med tap er sentrale tema. Man kan også 

si at Sent i november handler om fraværet av kvinnen. 

1.5 Kjønn, diskurs og samtid 

Kjønnsperspektivet i mummibøkene formes av tiden da verkene ble skrevet. Diskursen 

utvikles også over tid. I de første bøkene er kjønnsperspektivet mer tradisjonelt. Det blir i 

løpet av serien introdusert flere karakterer med utradisjonelle kjønnsuttrykk, dermed endrer 

også kjønnsperspektivet seg. 

 Butler bygger videre på diskursbegrepet Foucault presenterer i Diskursens orden 

(1970). Foucault skriver om ulike diskurser som en sammenkobling av tekst, tale, språk og 

praksiser innenfor et bestemt område og tid. Diskursen er performativ. Det performative 

aspektet ved Butlers kjønnsteori handler om hvordan språklige og kroppslige ytringer og 

uttrykk repeterer normer for kjønnethet, og danner grunnlag for sosial og kulturell 

kjønnspraksis. Det er heller ikke biologi som bestemmer kjønn. Kjønn er kulturbasert og 

samfunnsmessig betinget. 

 I forbindelse med det kulturelle og samfunnsrelaterte i kjønnsdiskursen, ønsker jeg å 

se på forholdet mellom kjønnsroller i Mummidalen og verkenes samtid. Tiden verkene ble 

skrevet i er definerende for funksjonen kjønnet har, og hvordan man skal forstå karakterenes 

kjønn. Kjønnsbildet forandret seg i perioden 1945-1971, og har forandret seg i ettertid. 

 Ettersom mummibøkene fortsatt blir lest i 2020, mener jeg også det er relevant å se på 

forholdet mellom kjønnsstrukturer i Mummidalen da bøkene ble skrevet, og hvordan det er i 

dag. Jeg vil undersøke hvordan kjønnsstrukturer fra 1945-1971 passer innenfor synet på kjønn 

og kjønnsnormer i 2020. I den forbindelse vil jeg også se på den historiske utviklingen, og 

utviklingen av kjønnsdiskurs. 

1.6 Navn og stavemåte 

Jeg kommer til å operere med de svenske titlene på bøkene. Når det gjelder navn på 

karakterene vil jeg i utgangspunktet bruke de originale svenske navnene. Enkelte av navene er 

nesten helt like i den norske oversettelsen ved Gunnel Malmstrøm, bare at de har blitt tilpasset 

norsk syntaks. For eksempel har ‘Muminmamman’ blitt oversatt til ‘Mummimamma’ på 

norsk. Ettersom jeg skriver oppgaven min på norsk, og det er mest naturlig å skrive ‘mamma’ 
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og ‘pappa’ på norsk, har jeg valgt å bruke de norske oversettelsene av navnene til 

Mummifamilien, og skrive ‘mummi’, ikke ‘mumin’. Sitatene baseres derimot på 

originalteksten, og jeg kommer derfor til å bruke de svenske navnene i sitatene. 

 Også i forbindelse med navn som inneholder substantiver, som ‘Lilla My’ og 

‘Snorkfröken’, kommer jeg til å bruke de norske oversettelsene: Lille My og Snorkfrøken. 

Disse navnene er i utgangspunktet helt like, og det er snakk om minimale språklige endringer.  

 Flere av navnene varierer mellom å være egennavn og brukes som generelle termer. 

For eksempel omtales Mummitrollet både i kortformen ‘Mummi’ og som en generell 

betegnelse: ‘et mummitroll’. I de første bøkene er ikke bruken av store og små bokstaver 

konsekvent, men dette endrer seg utover i bøkene. Jeg vil bruke stor forbokstav i forbindelse 

med egennavn, slik det også står i de senere bøkene når både språk og karakterer har blitt mer 

etablert. 
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2 Metode og teori 

Tove Janssons forfatterskap har høy kunstnerisk kvalitet, både med tanke på tekst og bilder. 

Selv 43 år etter den siste boka fra mummiuniverset ble gitt ut, forskes det stadig på disse 

bøkene. Forskningen på Tove Janssons bøker om Mummitrollet er bred og mangfoldig. 

Bøkene undersøkes i ulike fagfelt, som litteraturvitenskap, retorikk og pedagogikk. Også 

kjønnstematikken er undersøkt i flere artikler og studentoppgaver, og særlig temaer som 

feministisk forskning og queer-theory blir skrevet om i artikler og masteroppgaver. Jeg ønsker 

dermed å gå mer strukturelt til verks i lesningen av mummibøkene. Jeg ser på kjønn, 

kjønnsroller og hvordan dette utfordres og utvikler seg i løpet av bøkene. 

2.1 Metode 

Gjennom nærlesning av, i hovedsak, mummiromanene, ønsker jeg å se på kjønn og 

kjønnsuttrykk i Mummidalen. Med utgangspunkt i nærlesningen vil jeg gjøre en analyse av 

forholdet mellom tekst og illustrasjoner, altså ikonoteksten, for å avdekke de ulike 

karakterenes kjønn. Som et hjelpemiddel for å avdekke karakterenes kjønnsuttrykk, vil jeg 

gjøre en diskursanalyse der jeg ser på handlinger, talehandlinger og utseendemessige trekk, 

som antrekk og kroppsholdning/utstråling. 

 Jeg baserer nærlesningen og diskursanalysene på Judith Butler sin kjønnsteori om 

kjønnenes performativitet. Med det feministiske perspektivet ønsker jeg å trekke fram 

kvinnen i Mummibøkene, men også det mannlige og ikke-binære er vesentlige aspekter for å 

forstå det kvinnelige. Derfor vil det mannlige også inngå i mine analyser. Samtidig vil jeg 

også kartlegge de ulike gradene av kjønnsuttrykk i bøkene, som innebærer ulike perspektiver 

på mannlighet og kvinnelighet. Karakterene viser at mannlighet/kvinnelighet ikke er de eneste 

kjønnsuttrykkene, da flere utradisjonelle kjønnsroller blir introdusert i løpet av bokserien. 

 Mummiromanene følger familiens, og hovedsakelig Mummitrollets, utvikling. Yrsa 

Winbergh skriver følgende om bøkene i oppgaven «Muminmammans värld. En analys av 

kön, makt och moderskap i Tove Janssons muminsvit»:  

Jag anser det möjligt att betrakta muminböckerna som en serie där en utveckling kan 

skönjas. Detta innebär att visst fokus hamnar på komparativ analys mellan de tidigare och 

de senare böckerna i sviten, och på hur Muminmamman som karaktär är kopplad till den 

utopi som Tove Jansson först skapar och sedan kan tolkas dekonstruera. (Winbergh, 2014, 

p. 6) 
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Winbergs oppgave analyserer Mummimamma spesifikt, men jeg mener det hun skriver her 

kan være gjeldene for hele Janssons mummiunivers. Utviklingen i bøkene er viktig, ikke bare 

for utviklingen av utopien, men også kjønnsuttrykkene. Kjønnsuttrykket blir liberalisert i takt 

med bøkene. 

 Med utgangspunkt i karakteranalysene, og resultatene fra nærlesning og 

diskursanalyse, vil jeg forsøke å sette dette inn i system, og analysene vil senere få en mer 

poststrukturalistisk uttrykk i forbindelse med kartleggingen av kjønnsuttrykk i Mummidalen 

De strukturelle analysene følger tradisjonen etter Foucault: «In the earlier books he focuses on 

what he sees as the Enlightenment desire to establish the procedures by which our societies 

regulate themselves on a rationalized and orderly basis.» (Bertens, 2014, p. 124). Jeg vil 

forsøke å kartlegge hvordan kjønnsuttrykk i samfunnet reguleres og utvikles over tid. I 

skjematiseringen av kjønn i Mummidalen bruker jeg tre spesifikke karakterer som uttrykk for 

det mannlige, kvinnelige og ikke-binære. Mummipappa representerer det mannlige, 

Mummimamma representerer det kvinnelige og Too-ticki representerer det kjønnsløse/ikke-

binære. Jeg vil bruke disse tre karakterene som utgangspunkt for kjønnsstrukturene i hele 

Mummidalen, og bruke karakterene som modeller for det kjønnsuttrykket jeg mener de 

representerer. Jeg vil sammenligne andre karakterer opp mot disse tre, i et forsøk på å forklare 

kjønnsuttrykkene til ulike karakterer i dalen som ikke er like utpreget mannlig/kvinnelig/ikke-

binær som disse tre karakterene. 

2.2 Metodegrunnlag 

Hensikten med å bruke flere metoder, er å gjøre en grundig analyse og kartlegging av 

kjønnsuttrykk i Mummidalen. Forholdet mellom nærlesning og diskursanalyse er 

nærliggende, da diskursanalysene i denne oppgaven bygger på dataene jeg finner gjennom 

nærlesning. Nærlesningen er dermed et middel for diskursanalysen. 

 Videre bygger de strukturelle analysene på resultatene fra nærlesningen og 

diskursanalysene. Jeg vil prøve å sette kjønn i Mummidalen opp i system, med utgangspunkt i 

teksten. Jeg vil også bruke denne informasjonen til å se på forholdet mellom bøkene og 

samfunnet, og sammenligne kjønnsuttrykket i mummibøkene med verkenes samtid. Bøkene 

er progressive i kjønnsuttrykket sitt, i forhold til tiden da verkene ble skrevet. Synet på kjønn 

er også et viktig aspekt for at bøkene holder seg aktuelle og fortsatt leses 75 år etter den første 

boka om Mummitrollet ble publisert. 

 Når det gjelder bruken av både nærlesning og diskursanalyse, mener jeg disse 
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analyseformene ligger så tett opp mot hverandre slik jeg bruker det i denne oppgaven, 

ettersom metodene er beslektet. Opphavet til metodene er ulike, men kan, i sammenhenger 

som dette, brukes til samme formål. Når det gjelder vendingen mot de strukturelle analysene i 

kapittel fire, gjøres dette for å løfte analysene til et mer helhetlig nivå. Målet er finne 

kjønnsstrukturene i bøkene, som ikke er mulig å undersøke uten å først gjøre en nærlesning av 

tekstene.  

2.3 Tidligere forskning på Tove Janssons 

forfatterskap 

Tove Janssons liv har ofte vært en inngang til lesninger av forfatterskapet hennes, der 

biografiene om Tove Jansson er de mest naturlige eksemplene. Verker som analyserer 

mummibøkene med utgangspunkt i Janssons liv er for eksempel Sonja Hagemanns 

Mummitrollbøkene – en litterær karakteristikk (1967) og til dels også Møte med Tove Jansson 

av Tordis Ørjasæter (1985). Det er skrevet to grundige biografier om Tove Janssons liv i 

nyere tid, en av Boel Westin (2007) og en Tuula Karjalainen (2013). 

 Den svenske litteraturforskeren Boel Westin er å regnes som en av de største forskerne 

på Tove Janssons forfatterskap. Hun fullførte i 1988 sin doktorgradsavhandling om Tove 

Janssons mummibøker, Familjen i dalen, Tove Janssons muminvärld. I 2007 utga hun 

biografien Ord, bild, liv, som tar for seg Janssons liv og virke. Biografien tar for seg livsløpet 

til forfatteren, fra barndom til død, med fokus på hennes kunstneriske produksjon, samt 

vennskap og familierelasjoner. Westin skriver blant annet om Janssons kjærlighetsforhold, 

hovedsakelig forholdene til Atos Wirtanen, Vivica Bandler og Tuuliki Pietilä, som også har 

vært viktige karakterer både når det gjelder skrivingen av mummibøkene, men også for 

formidlingen av mummiuniverset i andre formater. Også forholdet til foreldrene og brødrene 

går Westin grundig igjennom, og knytter det opp mot mummiuniverset. 

 Den finske kunsthistorikeren Tuula Karjalainen ga i 2013 ut biografien Tove Jansson: 

tee työtä ja rakasta (norsk tittel: Tove Jansson. Arbeide og elske). Karjalainen går ikke like 

grundig inn i Janssons privatliv som Westin gjør. Fokuset i Karjalainens biografi ligger på 

kunsten, hovedsakelig maleriene og tegningene til Jansson. Hovedårsaken til at Westins 

biografi er grundigere i omtalen av Janssons liv enn Karjalainens biografi, er lengden. 

Karjalainens biografi er kortere enn Westins, i tillegg til å inneholde mange illustrasjoner. 

Westin har også skrevet mange inngående analyser av Tove Janssons bøker, mens Karjalainen 

har vektlagt Janssons bildeproduksjon. Strukturen er relativt lik, ved at begge biografiene tar 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Xx48B1Bo-gBMKhTy59NmmsPRyvg:1586164587670&q=tuula+karjalainen+tove+jansson:+tee+ty%C3%B6t%C3%A4+ja+rakasta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKsKktKs1DiBXEMk02Nsgqqsky1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsZiWlpTmJCtmJRVmJOYmZeal5CiX5ZakKWYl5xcX5eVYKJampCiWVh7eVHF4CFFQoSsxOLC5J3MHKCAAjYvkOdgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDp7bGu9PoAhUIy6YKHV67CfIQmxMoATAXegQIDhAD&sxsrf=ALeKk00Xx48B1Bo-gBMKhTy59NmmsPRyvg:1586164587670
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Xx48B1Bo-gBMKhTy59NmmsPRyvg:1586164587670&q=tuula+karjalainen+tove+jansson:+tee+ty%C3%B6t%C3%A4+ja+rakasta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKsKktKs1DiBXEMk02Nsgqqsky1pLKTrfST8vOz9RNLSzLyi6xA7GKF_LycykWsZiWlpTmJCtmJRVmJOYmZeal5CiX5ZakKWYl5xcX5eVYKJampCiWVh7eVHF4CFFQoSsxOLC5J3MHKCAAjYvkOdgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDp7bGu9PoAhUIy6YKHV67CfIQmxMoATAXegQIDhAD&sxsrf=ALeKk00Xx48B1Bo-gBMKhTy59NmmsPRyvg:1586164587670
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for seg Janssons liv og kunstneriske produksjon kronologisk. En forskjell mellom biografiene 

er også at Karjalainen legger fokus på kunstneren Tove Jansson i større grad enn Westin, som 

vektlegger mennesket Tove Jansson. 

 Et eksempel på forskjellen i stil mellom Westins og Karjalainens biografier, er 

hvordan de forteller om Trollvinter. Westin skriver følgende:  

En snötäckt stubbe i skogen, så beskrev Tove mumintrollets urform när hon tänkte sig 

att trollet skulle lanseras i USA 1950. Hon återvänder till tanken när hon skriver om 

trollet och vintern. Vinjetten på titelbladet visar (flyttad i olika upplagor) hur 

mumintrollet betraktar ett träd, omformat av snön, ett träd som med sina runda former 

liknar honom själv. (Westin, 2013, p. 221) 

Westin vektlegger de historiske rammene for tilblivelsen av boka Trollvinter. Hun undersøker 

ulike former for paratekst i forbindelse med mummibøkene, gjennom hele forfatterskapet. 

Selv om begge biografistene srkiver om historiske forutsetninger for Janssons kunstneriske 

produksjon, og forholdet mellom tekst og illustrasjoner i mummibøkene, vektlegges 

perspektivene ulikt. Westin har ofte mer fokus på verbalteksten, mens Karjalainen ofte går 

veien om illustrasjonene. Karjalainen skriver følgende om Trollvinter: 

Moominland Midwinter is different from the earlier Moomin books. Its narrative is not 

driven by disaster, and the Moomin family have not lost one another, but are sleeping 

peacefully - hibernating. The winter, with its cold, ice and snow, provides the dark yet 

wonderful backdrop to the story. (Karjalainen, 2016, p. 196) 

Begge analysene vektlegger vendingen i Janssons mummiforfatterskap med Trollvinter. I 

utdragene over har Karjalainen er med subjektiv vinkling på den estetiske funksjonen enn 

Westin. Westin er mer deskriptiv i formidlingen av bilder og illustrasjoner enn Karjalainen, 

som bunner i at Westins bok ikke er illustrert. 

 Begge biografiene inkluderer analyser av Janssons bøker og bilder. Et viktig skille 

mellom disse to biografiene, er at Karjalainen har inkludert bilder av Janssons verker i sin 

biografi. Westin har ikke inkludert noen bilder, selv om hun skildrer og forklarer mange av 

dem. Både illustrasjoner fra mummibøkene, og Janssons kunstneriske produksjon ellers. 

 Mye av den tidligere på Tove Janssons bøker om Mummitrollet baserer seg som nevnt 

på historisk-biografiske lesninger av verkene. Mange bruker også Janssons liv og egne 

uttalelser om mummibøkene som fasit i analyser av bøkene. Jeg ønsker å gå bort fra denne, 

jeg vil si tradisjonelle, måten å lese bøkene på. Her mener jeg også at biografer som Boel 

Westin og Tuula Karjalainen har gjort et så grundig arbeid med Tove Janssons forfatterskap, 

at det nesten er umulig å finne ut noe nytt ved en historisk-biografisk metode, enn biografister 

som disse har greid før. En poststrukturalistisk metode vil også åpne for flere perspektiver, 
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som man ikke vil kunne oppdage med en historisk-biografisk metode. 

 Selv om jeg ikke vil ta en biografisk inngang til forfatterskapet, vil jeg bruke 

biografiene til Westin og Karjalainen i oppgaven, for begge biografiene er gode oppslagsverk. 

Bøkene har også flere gode analyser av Mummibøkene. De kan godt leses biografisk, men må 

ikke nødvendigvis leses i sammenheng med Tove Janssons liv. Et viktig aspekt ved 

biografiene er at de trekker inn tiden da bøkene ble skrevet i analysene, de historiserer 

verkene. Perspektivet fra Tove Janssons samtid er også noe jeg kommer til å ha i mine 

analyser, dermed blir biografiene et viktig verktøy med tanke på dette. 

 Flere har skrevet om seksualitet og seksuell legning i Mummidalen tidligere3, men 

rene oppgaver og artikler om kjønn er det færre av. Det er mange som skriver om det 

kvinnelige, som oppgavene Mumindalens fina flickor och milda mödrar – en 

retorikvetenskaplig analys av femininitetskonstruktionen i Tove Janssons muminböcker 

(2017) av Linnéa Hane og Muminmammans värld. En analys av kön, makt och moderskap i 

Tove Janssons muminsvit (2014) av Yrsa Winbergh. Noen skriver om Mummipappa og det 

mannlige, oppgaven Muminpappan och manligheten. Familjen kontra äventyren (2009) av 

Oscar Lindster er et eksempel på dette. Oppgaven Pappan, mamman och fyren: Manligt och 

kvinnligt i Tove Janssons mummiunivers (2010) av Sanne Sebastian Nilsson Lindberg tar for 

seg forholdet mellom mannlighet og kvinnelighet i Mummidalen. Selv om mange har skrevet 

om kjønn med utgangspunkt i mummibøkene tidligere, er analyser av kjønnssystem i hele 

Mummidalen en mangelvare. Jeg vil derfor gjøre en analyse av alle bøkene, der jeg tar for 

meg kjønnsuttrykket til de mest sentrale karakterene, for så å gjøre en helhetlig undersøkelse 

av kjønnsstrukturene i dalen. 

 Det er skrevet lite om Tove Janssons forfatterskap på doktorgradsnivå, men på 

masternivå finnes mange oppgaver. Det mest dominerende språket innen forskningen på Tove 

Janssons barnelitteratur er svensk, men mange avhandlinger er også skrevet på språk som 

finsk, norsk og engelsk. Det er i hovedsak masteroppgavene jeg bruker i denne oppgaven, 

ettersom doktoravhandlingene om Janssons forfatterskap jeg har funnet ikke er relevante i 

denne sammenheng. Jeg kommer også til å benytte meg av boka Mumin och tillvarons gåta 

av Jukka Laajarinne (2015), som tar utgangspunkt i Tove Janssons mummibøker med 

bakgrunn i eksistensialistisk filosofi, med teoretikere som Søren Kirkegaard, Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre og Albert Camus. 

 Masteroppgavene jeg vil bruke tar i stor grad for seg mannlighet og kvinnelighet i 

 
3 Wallinder (2018); Nilsson Lindberg (2010); Lindster (2009). 
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Mummidalen, ikke-binære kjønnsuttrykk undersøkes ikke i like stor grad. Jeg vil dermed se 

på tidligere masteroppgaver når jeg skal skrive om mannlige/kvinnelige kjønnsuttrykk, som 

også er en stor del av denne oppgaven. Når det kommer til ikke-binære kjønnsuttrykk, vil jeg 

bruke teoretikere som Judith Butler og Michel Foucault. 

 Analysene i masteroppgavene jeg har nevnt over er i stor grad avgrenset til enkelte 

bøker av Tove Janssons Mummiforfatterskap, og undersøker ikke helhetlige strukturer i 

Mummidalen. Laajarinnes boka undersøker strukturer i hele Mummidalen, men har fokus på 

eksistensialisme og ikke kjønn. Laajarinne kommer riktignok inn på kjønnstematikken i 

forbindelse med eksistensialisme ved enkelte anledninger. Jeg ønsker å se på strukturer i hele 

mummiuniverset, som også innebærer alle bøkene. I den sammenhengen er det noen av 

bøkene til Jansson som er mer interessante enn andre, derfor vil ikke alle verkene bli vektlagt 

i like stor grad. Kjønnsstrukturene er gjeldene for alle mummibøkene, men for eksempel 

Muminpappans memoarer er ikke like interessant å undersøke, ettersom den er 

tilbakeskuende i tiden, og ikke følger den samme utviklingen som de andre bøkene. Kometen 

kommer, Trollkarlens hatt og novellesamlingen Det osynliga barnet er også beskjedne i 

hvordan de tar opp kjønnstematikken. Hovedfokuset ligger i utgangspunkt på karakterene, 

som gjør at jeg indirekte vil se på alle verkene i sammenheng, men det varierer i hvilken grad 

bøkene tar opp kjønnstematikk. Derfor har jeg valgt å vektlegge Småtrollen och den stora 

översvämningen, Farlig midsommar, Trollvintar, Pappan och havet og Sent i november i 

analysene av kjønn i Mummidalen. Småtrollen och den stora översvämningen er tradisjonell i 

kjønnsuttrykket, men jeg vektlegger likevel denne boka fordi den sier mye om utgangspunktet 

til mummibøkene. 

 Jeg ekskludererer tegneseriene i denne lesningen fordi jeg ser på dette som et 

kommersielt prosjekt. Tove Jansson skulle publisere seks tegneseriestriper i uka for The 

London Evening News fra 1954, der hun var preget av kommersielle rammer som skulle passe 

med avisens profil, og ikke minst bidra til å selge aviser. Tegneseriene blir dermed mindre 

autonome enn romanene om Mummibøkene. Det må også nevnes at det er ikke er sikkert hvor 

mange av tegneseriene for The Evening News Jansson har tegnet selv, da det er kjent at hun 

fikk mye hjelp fra broren, Lars Jansson, som også tok over tegneserieproduksjonen fra 1959-

1975 (Westin, 2013, pp. 199-205). Man kan altså ikke garantere at tegneseriene er en del av 

Tove Janssons kunstneriske produksjon. 

 Blant Janssons bildebøker er det bare Hur gick det sen? (1952) som tar for seg 

Mummitrollet og vennene hans. I Vem ska trösta knyttet? (1960) ligger handlingen mer på 

siden av Mummibøkene ellers. Det samme kan sies om Den farliga resan (1977), som kom 
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noen år etter at Jansson i utgangspunktet hadde avsluttet bokserien om Mummitrollene, og der 

Mummifamilien ikke er et tema. Derfor ønsker jeg kun å gå inn på Hur gick det sen? av disse 

tre bildebøkene, ettersom jeg mener at den også sier noe om kjønn. Lesningen av bildebøkene 

innebærer en annen inngang til kjønn enn romanene gjør. Det multimodale i bildebøker 

foregår i et samspill mellom verbaltekst og illustrasjoner, der enten tekst eller illustrasjoner 

har den primære formidlingen, eller er sidestilt. Forholdet mellom tekst og bilde vil variere, 

men Hur gick det sen? er et eksempel på et verk der ikonoteksten i større grad avløser 

verbalteksten, enn den forankrer seg i den. Den viktigste faktoren i denne sammenhengen er 

at det er hovedsakelig gjennom illustrasjonene forholdet mellom mannlighet og kvinnelighet 

tematiseres Hur gick det sen?  

2.4 Diskurs og Gender Trouble 

Judith Butler presenterer en kjønnsteori der hun ser på kjønnet som performativt. Følgende 

spørsmål kan fungere som en inngang til hennes kjønnsteori: «Is there ‘a’ gender which 

persons are said to have, or is it an essential attribute that a person is said to be, as implied in 

the question ‘What gender are you?’» (Butler, 1990, p. 7). Det er ikke gitt at forholdet mellom 

kropp (sex) og kjønnsidentitet (gender) har en sammenheng, men heller at man blir et kjønn 

med utgangspunkt i ting som væren, handlinger og diskurs. Når Butler siterer det kjente 

Simone du Beavoir-sitatet «On ne naît pas femme : on le devient» (Man er ikke født som 

kvinne – man blir det), gjelder dette synet på kjønn ikke bare kvinner, men også menn og 

ikke-binært kjønn. Butler skriver følgende som presenterer hennes utgangspunkt i Gender 

Trouble (1990): 

Taken to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical discontinuity 

between sexed bodies and culturally constructed genders. Assuming for the moment the 

stability of binary sex, it does not follow that the construction of «men» will accrue 

exclusively to the bodies of males or that «women» will interpret only female bodies. 

Further, even if the sexes appear to be unproblematically binary in their morphology and 

construction (which will become a question), there is no reason to assume that genders 

ought also to remain as two. (Butler, 1990, p. 6) 

Butler oppfordrer leseren til å revurdere synet på kjønn som dikotomien mann/kvinne, og 

endre synet på biologisk kjønn. Jeg kommer til å bruke et slikt helhetlig bilde på kjønn som et 

utgangspunkt når jeg skal se på kjønn og kjønnsstrukturer i Mummidalen. Jeg vil undersøke 

hva som gjør at den enkelte karakter defineres som mann/kvinne/ikke-binær, hovedsakelig 

gjennom karakteranalyser, som igjen bidrar til en strukturell undersøkelse av kjønn i hele 
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Mummidalen. 

 Kropp er ikke nødvendigvis en legitim kjønnsmarkør. Når det gjelder karakterene i 

Mummidalen er ikke disse mennesker, og dermed blir det biologiske aspektet ved kjønn 

meningsløst i denne sammenhengen. Deler av Butlers kjønnsteori bygger også på idéen om at 

det biologiske kjønnet «ikke finnes». Men utseende og kropp er ikke kun knyttet til biologisk 

kjønn, for disse faktorene er også sosialt betinget. Dermed blir illustrasjonene vesentlige, da 

de kommenterer kjønnet til de ulike karakterene ved å vise kjønnsuttrykk i form av for 

eksempel klær og rekvisitter, men også utstråling og kroppsspråk. 

 Diskursbegrepet til Michel Foucault er viktig for Butlers kjønnsteori. Butlers 

forståelse av diskurs bygger på Michel Foucaults diskursteori. I Diskursens orden (1970) 

presenterer Foucault systemene i diskursene, bygget på språklige motsetninger: 

Jeg antar at diskursproduksjonen i ethvert samfunn på én og samme tid blir kontrollert, 

sortert, organisert og fordelt ved hjelp av en mengde prosedyrer som har som funksjon 

å avverge dens krefter og farer, beherske dens karakter av å være en tilfeldig 

begivenhet og omgå dens tunge og skremmende materialitet. (Foucault, 1999, p. 9) 

Diskursbegrepet viser til en rekke sosialt betingede systemer. Også Foucault skriver om 

forholdet mellom kjønn og diskurs: «Men hvis man ser på de tre siste århundrene i deres 

kontinuerlige transformasjoner, tar tingene seg helt annerledes ut: Omkring og angående 

kjønnet har det skjedd en virkelig diskursiv eksplosjon» (Foucault, 1995, p. 25). Foucaults 

prosjekt er mer deskriptivt enn hos Butler, der han i Diskursens orden gjør en historisk 

gjennomgang av diskursens strukturer, og hvordan diskursen er knyttet til makt og 

utelukkelsesprosedyrer over tid. Butler skiller seg også fra Foucault ved å søke et ikke-binært 

kjønn. Kjønn knyttet til både galskap og seksualitet i forbindelse med diskurs, er en del av 

Foucaults diskursteorier. Foucault prøver å avdekke diskursens strukturer og makt, nærmest 

ved å dekonstruere hva diskursen favner. 

 Hege Dypedokk Johnsen har skrevet om kjønnsperspektiver hos Judith Butler, Michel 

Foucault og Thomas Laqueur i artikkelen «Hva er kjønn?». Hun skriver følgende om 

Foucault: 

Foucault kaller måten han analyserer forståelser og bruk av begreper på for 

diskursanalyse (…). [jeg vil] fremheve at Foucault vektlegger hvordan seksualiteten 

forandres gjennom diskursive forandringer som oppstår i kjølvannet den 

sannhetsforvaltende vitenskapen. Jeg tolker Foucault slik at de diskursene vitenskapen 

etablerer, danner «det diskursive spill» som begrepene – og dermed også menneskene 

– fanges av. For om du velger å utfordre de kjønnede rollene, om du velger å bryte de 

sosiale normene for kjønn, så er du likevel innenfor kjønnssystemets makt fordi du 
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fortsatt må forholde deg til diskurser om kjønn – om vi følger Foucaults tankegang. 

(Johnsen, 2009, p. 29) 

Johnsen understreker et vesentlig aspekt ved Foucaults diskursbegrep, og kjønnsdiskurs: Den 

er uunngåelig. Selv om en person bryter ut av en norm, eller bryter ut av sitt diskurssamfunn, 

eksisterer dette samfunnet fortsatt. Espen Schaanning skriver følgende:  

Et språk konstituerer alltid et system for mulige utsagn: det er et endelig sett av regler 

som tillater et uendelig antall utøvelser. Feltet av diskursive begivenheter derimot 

består bare av det settet av lingvistiske sekvenser som er blitt formulert. Dette settet er 

alltid og endelig for øyeblikket begrenset. (Schaanning, 1996) 

En videretolkning av Johnsen og Schaanning vil kunne tas dithen at den enkelte befinner seg 

innenfor diskursens system, selv om de aktivt forsøker å bryte med diskursen. Å bryte med en 

diskurs er i utgangspunktet bare et uttrykk for at man er en del av den gitte diskursen. Såfremt 

man er en del av et sosialt fellesskap, vil man være fanget i diskursens system. I forlengelsen 

av denne problemstillingen vil jeg komme inn på karakterer som bryter med diskursive 

normer i karakteranalysene, og undersøke hvordan dette har en påvirkning på kjønnsuttrykket 

deres. Her kommer jeg til å vektlegge blant annet Too-ticki, Mårran, Hemulen og Lille My 

som normbrytende karakterer.  

 Foucault, og Butler i forlengelse av ham, presenterer et system som påvirker hvordan 

den enkelte handler og taler, og hvem som har makt. Diskursbegrepet innebærer også kjønn. 

Om man er mann eller kvinne påvirker hvordan man handler og taler. Diskursen skaper et 

sosialt kjønn, som er historisk, kulturelt og politisk konstruert. I dette ligger det 

grunnleggende i Butlers kjønnsteori, som hun har vidererført fra Beauvoir: Kjønnet blir til 

gjennom det performative. Man er ikke kvinne, men blir kvinne ved at samfunnet rundt 

behandler deg som en kvinne, og at du selv handler og taler som en kvinne. 

 Hos Foucault er diskursen knyttet til maktkonstituerende elementer. Den som har 

makt, definerer diskursen. Kjønn innebærer også en maktstrategi på den måten at 

maktdiskursen påvirker kjønnsdiskursen. Makt knyttes som regel opp mot det mannlige, og 

dermed blir det hovedsakelig menn som styrer kjønnsstrukturene. Foucault presenterer 

heteronormative maktstrukturer i både Galskapens historie (1961) og Seksualitetens historie 

(1976), der makt er knyttet til patriarkalske strukturer som definerer diskursen. Derfor er det 

mer oppsiktsvekkende for en mann å tre inn i det kvinnelige, enn det er for en kvinne å tre inn 

i det mannlige. Mannen gir fra seg makt og autoritet ved å endre kjønnsuttrykk, mens kvinnen 

opparbeider seg respekt og dominans. 
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Hvis kjønnet undertrykkes, hvis det er henvist til forbud, ikke-eksistent og taushet, så 

vil selve det faktum at man taler om det, og om dets undertrykkelse, gi skinn av å være 

en frigjørende overskridelse. Den som taler dette språket plasserer seg til en viss grad 

utenfor makten; han snur om på loven; han foregriper, om enn bare i liten grad, 

framtidens frihet. (Foucault, 1995, p. 17) 

Kvinnen har evne til å bryte ut av kjønnsdiskursens undertrykkelse. Kjønnsdiskursen kan også 

være undertrykkende for en mann, men ved å tre bort fra det mannlige endres maktrelasjonen 

mellom den ene mannen og andre menn. 

2.4.1 Hva er en kvinne? 

Torill Moi sin bok Hva er en kvinne? (1998) har også vært grunnleggende for synet på kjønn i 

denne oppgaven. Det må likevel nevnes at jeg ikke bruker Moi direkte i særlig grad, men at 

synet på kjønn og kjønnsteori som Moi presenterer er et grunnlag for kjønnsforståelsen jeg vil 

presentere her. Moi sitt verk presenterer ulike grener i kjønnsforskningen, blant annet 

forholdet mellom biologisk og sosialt kjønn, som igjen er et viktig perspektiv i Butlers 

performative kjønnsteori. 

 Moi presenterer forskjeller mellom biologisk og sosialt kjønn, basert på 

poststrukturalistiske teoretikere, og legger fram «en liste over termer som regelmessig dukker 

opp i Judith Butler, Donna Haraway og Elizabeth Grosz’ diskusjoner om kjønn» (Moi, 1998, 

pp. 56-57): 

BIOLOGISK KJØNN SOSIALT KJØNN 

Biologisk Politisk 

Naturlig Kulturell 

Essens Konstruksjon 

Essensialistisk Konstruksjonistisk 

Kropp Sjel (psyke, sinn) 

Passiv Aktiv 

Basis Overbygning 

Væren Gjøren 

Substans Forestilling (performans) 

Stivnet [mobil, variabel] 

Stabil Ustabil 

Koherent Ikke-koherent 
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Prediskursiv Diskursiv 

Prelingvistisk Lingvistisk 

Presosial Sosial 

Ahistorisk Historisk 

Figur 2. Biologisk og sosialt kjønn. 

Når jeg skal undersøke kjønnsstrukturer i Mummidalen, er det dermed det sosiale kjønnet som 

undersøkes. Det er i det sosiale kjønnet man finner kjønnenes strukturelle aspekter, gjennom 

faktorer som diskurs. Det sosiale og historiske aspektet ved kjønn vil også ha en vesentlig 

betydning for synet på kjønn. Jeg kommer ikke til å benytte meg av modellen over direkte i 

oppgaven, men jeg har tatt utgangspunkt i denne modellen i lesningene av Judith Butlers 

kjønnsteori, og bruker den som et grunnlag for forståelsen av forholdet mellom biologisk og 

sosialt kjønn. 

2.4.2 “Sorties” 

Hélène Cixous presenterer ulike aspekter ved dikotomien mannlig/kvinnelig, som også Butler 

skriver om i Gender Trouble. I «Sorties: out and out» fra The newly born woman (Le jeune 

née) (1986) presenterer Cixous tradisjonelle kjønnsdikotomier i en poetisk-teoretisk tekst. 

Cixous stiller spørsmålet «hvor er hun?», som bygger på hvordan kvinnen framstilles i 

teksten, før hun ramser opp en rekke dikotomier, som: aktiv/passiv, kultur/natur og far/mor. 

Oppgaven er å finne kvinnen i stikkordene Cixous presenterer. Tradisjonelt sett har kvinnen 

blitt regnet som «den andre», som Simone de Beauvoir skriver om i Det annet kjønn (1949). 

Når mannen betegnes som «kultur», må kvinnen være «natur», ifølge logikken av at hun er 

det motsatte av mannen. 

 Cixous kan leses i relasjon til Butler, ettersom begge skriver om konstruerte sosiale 

kjønn. Cixous vektlegger det performative aspektet ved kjønn i teksten, som kommer til 

uttrykk i mummibøkene for eksempel gjennom kjønnsuttrykk i relasjonen 

verbaltekst/illustrasjon. Både Cixous og Butler skriver om forholdet mellom kjønn, 

performativitet og diskurs. Cixous bruker ikke diskursbegrepet på samme måte som Butler, 

men skriver om kjønnede strukturer i samfunnet, med utgangspunkt i kjønnenes performative 

aspekt: 

So all the history, all the stories would be there to retell differently; the future would 

be incalculable; the historic forces would and will change hands and change body – 

another thought which is unthinkable – will transform the functioning of all society. 

(Cixous, 1986, p. 204). 
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Cixous legger fram en forestilling om hvordan endringen av det performative kjønnet vil 

endre kjønnsstrukturene, og synet på kvinnen. Dermed Cixous og Butler viser hvordan 

kjønnet er konstruert i forbindelse med maktkonstituerende midler, og at kvinner/menn blir 

ledet inn i ulike normer, roller og uttrykk basert på biologisk kjønn/kropp. Både Cixous og 

Butler er også ute etter å avdekke patriarkalske strukturer som har påvirket kjønnsuttrykk og 

kjønnsdiskurs, for så å forsøke å bryte med disse strukturene. 

2.5 Skamteori 

Skamteori er blant annet et felt innenfor kjønnsforskning. Jeg tar utgangspunkt i Trygve 

Wyllers antologi Skam - perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne (2001). 

Innenfor denne antologien bruker jeg hovedsakelig Marit Melhuus sin artikkel «Hvilken skam 

uten ære?». Jeg bruker også artikler som Ivar Frønes’ «Skam. Perspektiver på skam, ære og 

skamløshet i det moderne» som et grunnlag for skambegrepet. Jeg kommer også til å bruke 

Frønes’ artikkel til å definere forholdet mellom skam og skyld. 
 Forordet til Melhuus’ artikkel åpner på følgende måte: «Min skam er tvetydig. Den er 

kjønnet» (Melhuus, 2001, p. 141). Artikkelen til Melhuus handler om nettopp kjønn – og ære 

– i forbindelse med skam. Melhuus presenterer ære som motsatsen til skam, og som følge av 

denne forbindelsen, kan man ikke ha skam uten å også ha ære. Melhuus’ syn på skam er også 

knyttet opp mot diskursive strukturer, der skam og ære er kjønnet, selv om hun ikke bruker 

diskursteori direkte: «Slik sett handler ære og skam også om sosial organisasjon.» (145). 

Melhuus referer til Julian Pitt-Rivers når hun skriver: «Men der ære og skam ikke er like, 

kobles de opp til det ene eller andre kjønn og står i motsetning til hverandre (menn = ære, 

kvinner = skam)» (147). Melhuus trekker fram at denne resonneringen er noe enkel, og bruker 

tid på å drøfte ære og skam knyttet opp mot mannlighet og kvinnelighet. Her påpeker 

Melhuus Pitt-Rivers utsagn om forskjellen på betydning av ære og skam knyttet opp mot 

kvinnelighet og mannlighet. Hun skriver videre: «det naturlige grunnlaget for seksuell renhet 

hos kvinner, er mannlighet det naturlige grunnlag for autoritet og forsvar av familiens ære». 

Men som Melhuus understreker: det finnes ingen skam uten ære, og dermed ingen ære uten 

skam. Dermed er skam like grunnleggende for menn, som ære er for kvinner. 

 Jeg bruker Melhuus’ artikkel i lesningene av mannlige og kvinnelige karakterer i 

Mummidalen. Når Melhuus skriver at skam er kjønnet, skriver hun hovedsakelig om det 

kvinnelige i forhold til det mannlige. Jeg vil trekke Melhuus’ skamteori inn i lesningene av 

Mummimamma og Mummipappa, som uttrykk for henholdsvis det kvinnelige og mannlige. 
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Men også i forbindelse med lesningene av Lille My og Mymlan vil jeg trekke inn Melhuus’ 

artikkel, når jeg skal analysere søstrenes forhold til skam, som er svært ulikt. 

 Skamteori inngår i kjønnsteori. De ulike kjønnenes forhold til skam er svært ulikt, noe 

Melhuus skriver om. Karakterene i Mummidalen sitt forhold til skam er dermed kjønnsbasert, 

og inngår også i kjønnsdiskursen. 

2.6 Kjønn og seksualitet 

Andre teoretikere jeg refererer til i denne oppgaven er Jacques Derrida, Sigmund Freud og 

Jacques Lacan. Jeg vil anvende deler av Derridas Marx’ spøkelser (1994), og trekke 

spøkelsessymbolet inn i analysene av karakteren Mårran. Derrida presenterer spøkelset i 

litteraturen knyttet til forestillingen om «det uhyggelige». Mårran representerer det 

uhyggelige i Mummidalen, og er direkte knyttet til spøkelset gjennom hennes 

utseendemessige attributter. Jeg vil også knytte paralleller mellom spøkelser og Tove 

Janssons samtid, da ordet «spøkelse» ble brukt som et slanguttrykk for å være lesbisk i Tove 

Janssons tid (Karjalainen, 2013, p. 110). Atle Kittang har skrevet en innledning til den norske 

oversettelsen av Marx’ spøkelser, som blant annet gjør en analyse av oversettelsen av det 

franske spectre til norsk spøkelse, som jeg også vil benytte meg av. 

 Jeg vil tidvis anvende Freuds teorier om seksualitet og begjær, mest som et 

underliggende perspektiv, men tidvis også mer direkte bruk av Freuds seksualitets- og 

driftsteorier, og tekster som «Analyse av fobien hos en femårig gutt» (1909) i forbindelse med 

det seksuelle aspektet i relasjonen mellom Mummitrollet og Snorkfrøken. Også Freuds teorier 

om fallossymboler, knyttet til utviklingen og forståelsen av kjønn og seksualitet, vil inngå i 

analysene. Kittang har, også her, skrevet en bok om Sigmund Freuds teorier, Sigmund Freud 

(2001). Jeg vil benytte meg av det Kittang skriver om Freuds seksualitetsteori, knyttet til 

utviklingen av kjønnsidentitet hos karakterene i Mummidalen, og perspektiver på forhold 

mellom mannlighet og kvinnelighet. 

 I forbindelse med Snorkfrøken vil jeg også kort bruke Lacans teorier. Blant annet det 

Lacan skriver om tredelingen av det psykiske livet: det imaginære, det reelle og det 

symbolske. Jeg kommer til å vektlegge det Lacan skriver om det reelle, i forbindelse med 

begjær og traumer (Lacan, 1985). Jeg kommer særlig til å vektlegge barnets seperasjon fra 

moren i analysene av Snorkfrøken. Snorkfrøkens identitet er knyttet til relasjonen til, og 

separasjonen fra, moren: 
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Det Reelle for subjektet er altså det som avgrenses mellom det Imaginære og det 

Symbolske, og det er stabilt i den grad disse to trekantene er stabile. (…) Subjektets 

begjær, bevegelsen som moren som objekt, korresponderer med morens begjær, 

nemlig begjæret etter at barnet skal være den delen som utfyller hennes egen mangel, 

med andre ord hennes fallos. (…) Moren som det første kjærlighetsobjekt (M) betyr 

altså introduksjonen av at det finnes en mangel på objekt som er forutsetning for 

begjæret (Haugsgjerd, 1986, p. 60). 

Jeg kommer til å skrive om Snorkfrøkens seksuelle uttrykk og begjær knyttet til konseptet 

‘mangel på objekt’. I forlengelse av dette vil jeg skrive om fallosens betydning for jentas 

(Snorkfrøkens) identitet og forhold til kjønn. 

2.7 Teorigrunnlag 

Hensikten med å bruke Butler sin kjønnsteori i en analyse av mummibøkene, er at det 

performative aspektet er en inngang til å forstå kjønnsuttrykk i Mummidalen. Også Butlers 

teorier om kjønn og diskurs er en godt utgangspunkt for å forklare det kjønnede i karakterenes 

handlinger og uttrykk. Diskursteorien er også vesentlig for å se på hvordan kjønnsuttrykkene 

arter seg i praksis, og i den sammenheng er det også relevant å forholde seg til Foucault, som 

Butler også tar utgangspunkt i. 

 Cixous presenterer også et kjønnsperspektiv som Butler viderefører. Jeg mener det er 

relevant å se på det Cixous skriver om performativt kjønn, som går i de samme baner som 

Butler skriver om, men er mer konkretisert i tekster som Gender Trouble. Cixous er særlig 

opptatt av dikotomiene mannlig/kvinnelig i «Sorties», som også går igjen i Gender Trouble, 

bare at i sistnevnte skriver Butler også om det ikke-binære. 

 Skam går inn i temaet kjønn og diskurs, og kan forståes som et av maktmidlene 

Foucault presenterer. Karakterens kjønn er knyttet til dens skam eller ære, og skam er dermed 

en viktig inngang for å forstå den enkelte karakters kjønnsuttrykk og kjønnsrolle.  
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3 Karakterene og kjønn 

Mummidalen består av en rekke karakter, med ulike kjønnsuttrykk. Det er tradisjonelle 

kvinnekarakterer, som Mummimamma og Snorkfrøken, og tradisjonelle mannskarakterer, 

som Mummipappa og Snorken. I tillegg til karakterene som passer innenfor tradisjonelle 

kjønnsnormer, har du også karakterer med et mindre tradisjonelt kjønnsuttrykk, som Too-ticki 

og Mårran. Kjønn er i stor grad performativt i Mummidalen, og kjønnsuttrykkene i bøkene 

speiler den vestlige verden ellers. Kjønnsuttrykket er også knyttet til forholdet mellom skam 

og ære, der de som ikke befinner seg innenfor det typisk mannlige eller kvinnelige er mer 

eller mindre fri fra både ære og skam. 

3.1 Mummimamma 

Mummimamma er en sentral karakter i mummibøkene, og den mest sentrale kvinneskikkelsen 

i serien. Hun er også den karakteren som i størst grad fungerer som en representant for det 

kvinnelige. Mummimamma er med i alle fortellingene om Mummitrollet. Hun er en av de 

første karakterene som blir presentert i Mummibøkene, og hun er den første karakteren som 

har en replikk, og den siste boka i serien, Sent i november, handler i all hovedsak om hva som 

skjer når Mummimamma er fraværende fra Mummihuset. Hun er et viktig bindeledd i bøkene, 

både mellom ulike karakterer og forholdet mellom det trygge hjemmet og eventyr. 

Mummimamma, som en rolig og omsorgsfull skikkelse, legger til rette for en trygg barndom. 

Ikke bare for hennes eget barn, men for alle barn som besøker Mummihuset: 

Muminmamman är den mest förekommande och mest omtalade kvinnliga karaktären i 

böckerna. Redan i första boken Småtrollen och den stora översvämningen ges 

muminmamman en central roll. Hennes funktion är tydligt kopplad till hennes 

moderskap och hennes roll som hustru. (Hane, 2017, p. 18) 

Mummimamma er en særegen karakter i barnelitteraturen. Boel Westin skriver følgende: 

«Muminmamman utmanar barnlitteraturens rätt dystra modersbilder, en motpol till alla dess 

frånvarande och döda mödrar.» (Westin, 2013, p. 188). Mummimammas tilstedeværelse og 

omsorg representerer noe eget i barnelitteraturen, og dermed blir Mummimamma en 

dominerende morsskikkelse i hele barnelitteraturen. 

 Mummimamma har de samme fysiske kjennetegn som andre mummitroll. Hun er 

utstyrt med en lang, rund nese, stor mage, en hale med bust på tuppen og spisse ører. I tillegg 
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til dette bærer hun en håndveske og et stripete forkle. Disse rekvisittene kan leses som en 

forlengelse av Mummimammas identitet. Judith Butler forklarer kjønn som performativt: 

Hence, within the inherited discourse of the metaphysics of substance, gender proves 

to be performative – that is, constituting the identity it is purported to be. In this sense, 

gender is always a doing, though not a doing by subject who might be said to preexist 

the deed. (…) There is no gender identity behind the expressions of gender; that 

identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its 

results. (Butler, 1990, p. 109) 

Butler hevder i sitatet over at kjønnet er noe man gjør som en aktiv handling. Kjønnet blir til 

gjennom bevisste og ubevisste handlinger. Mummimammas kvinnelighet kommer til uttrykk 

blant annet gjennom rekvisitter og kostyme/antrekk. Hun blir kvinne ved at hun tar på seg 

forkle og håndveske. På samme måte blir Mummipappa mann ved å bære sin store flosshatt. 

 I Småtrollen och den stora översvämningen bærer ikke Mummimamma sitt 

karakteristiske forkle, men håndvesken er med. En forklaring på dette er at Mummimammas 

karakter og mummiuniverset ellers ikke er ferdig formet i denne første boka, og at forkleet 

blir lagt til senere for å tydeliggjøre Mummimammas rolle og karakter. En annen forklaring 

kan være at Mummimamma ikke har et hus i Småtrollen och den stora översvämningen, og 

dermed har hun heller ikke et kjøkken. Et forkle representerer en rekke oppgaver knyttet til 

hjemmet. Å bære et forkle når man ikke har et hjem blir meningsløst. Når Mummimamma 

senere bærer forkle, er forkleet knyttet til hjemmet og funksjonen hun har der. 

 Forkleet Mummimamma bærer kommenterer hennes oppgaver. Klesplagget «forkle» 

er knyttet til kjøkkenet og matlaging, og det er også kjøkkenet som er Mummimammas rom. 

Oppgavene knyttet til kjøkkenet er dermed hennes oppgaver. Det er på kjøkkenet 

Mummimamma utfører sine plikter. Rommet er også knyttet til hennes identitet, som en 

konstant trygghet i hverdagen. I Farlig midsommar blir kjøkkenet oversvømt av flom og 

Mummimamma betrakter rommet fra et nytt perspektiv:  

En liten stund senare fick Mumintrollets mamma för första gången betrakta sitt kök 

uppifrån. Förtrollad stirrade hon ner i ett svagt upplyst ljusgrönt akvarium. Hon 

skymtade spiseln, diskbänken och slaskhinken nere på bottnen. Men alla stolar och 

bord simmade omkring uppe under taket. 

 Så hemskt lustigt, sa Muminmamman och började skratta. 

 Hon skrattade så våldsamt att hon fick lov att sätta sig i gungstolen, för det 

kändes så uppfriskande att se sitt kök på det där sättet. (Jansson, 1954, p. 26). 

Når Mummimamma får se kjøkkenet på en ny måte, gir dette henne en ny innsikt i egen 

person og identitet. Ved å beskue kjøkkenet på denne måten, kan hun se hva hun har blitt gjort 
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til av samfunnet rundt, og hva som kreves av kvinnen. Kjøkkenet er en arena der kvinnerollen 

kan manifestere seg. Kjøkkenet er potensielt ødelagt, og dermed vil en av Mummimammas 

identitetsforankringer forsvinne. Dette opplever hun som både sjokkerende og betryggende på 

samme tid, ettersom hun kan gi seg selv og sin rolle som kvinne og mamma en ny dimensjon. 

Hun kan være «Mummimamma» selv uten kjøkkenet. Men Mummimammas latter kan også 

tolkes som en reaksjon på maktesløsheten hun opplever ved å se kjøkkenet sitt oversvømt. 

Latteren får en subversiv funksjon, i form av at Mummimamma bryter ved rollen sin som 

kvinne og mamma, og trekker seg tilbake, bort fra familien, og blir passiv. 

 Håndvesker bæres tradisjonelt sett av kvinner. Håndvesken er noe som gjør 

Mummimamma til kvinne, i forlengelse av det Butler skriver. I Trollkarlens hatt stjeler 

Tofslan og Vifslan Mummimammas håndveske, til hennes fortvilelse:  

Vad är det de sökslar? frågade Vifslan. 

Min väska förstås, sa Muminmamman. 

Din svartsla då? sa Tofslan. Med fyra små fickslor och som man kan spegsla sig i? 

Hur sa du? frågade Muminmamman. Hon var för orolig för att kunna koncentrera sig. 

Den svartsla med fyrsla fickslor, sa Tofslan. 

Jaja, sa mamman. Spring ut och lek, små vänner, och ängsla er inte för mig! (Jansson, 

1948, p. 132) 

Håndvesken er alltid med Mummimamma. Hun faller til ro når Tofslan og Vifslan gir henne 

vesken tilbake igjen, og arrangerer en stor fest. Reaksjonen på tapet av vesken kan minne om 

reaksjonen ved det oversvømte kjøkkenet. Mummimamma blir passiv og innadvendt. Hun 

klarer ikke å vise omsorg for Tofslan og Vifslan uten håndvesken sin. Omsorgen, som er et av 

de viktigste uttrykkene for Mummimammas kvinnelighet, er en avgjørende identitetsmarkør 

for henne. Først når Mummimamma får vesken tilbake kan hun være seg selv igjen. 

 Håndvesken representerer Mummimammas kvinnelighet, og hennes rolle som mor. 

Alle ressursene til Mummimamma finnes i håndvesken: 

Hon har moderns hela styrkearsenal, tar hand om muminbarnet, inkluderar utan vidare 

hittebarnet sniff och räddar modigt en katt med ungar undan översvämningen, en 

»moder« liksom hon själv. Hon representerar livskraften och gestaltningen av henne 

fixerar klart hennes centrala position. Väskan finns med från början, en symbol för 

hennes kraft. I den finns den korkskruv som kan öppna pappans flaskpost och därmed 

vägen till föreningen av familjen. (Westin, 2013, p. 119) 

Det er delvis et mysterium hva vesken inneholder, men innholdet i vesken er knyttet til 

Mummimammas rolle som omsorgsperson og mamma. Vi vet blant annet at håndvesken 

inneholder ting som tørre strømper, magepulver og karameller. Dermed blir selve håndvesken 
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et symbol på Mummimammas omsorg. Vesken inneholder ting hun bruker i sin rolle som mor 

og omsorgsmenneske. Behovet for å ha håndvesken er knyttet til evnen til å kunne ta vare på 

andre. Dersom Mummimamma ikke har denne evnen, er hun ikke seg selv. Hun er heller ikke 

kvinne eller mamma. 

 Selv om Mummimamma har funksjon som både kone og mamma, er det nok 

mammarollen som veier tyngst. Vi kan se dette i Småtrollen och den stora översvämningen, 

der Mummipappa er fraværende fram til slutten av boka og Mummimamma har to oppgaver: 

å ta vare på Mummitrollet og lete etter Mummipappa. Det er klart at omsorgen overfor 

Mummitrollet er det viktigste, men at å finne Mummipappa og kunne opprettholde hjemmet 

og kjernefamilien er viktigst etter dette. Å finne Mummitrollets pappa er også viktig for å 

kunne gi Mummitrollet omsorg, ettersom han har godt av å ha en far som forbilde. Det er også 

Mummipappa som bygger det fysiske huset de bor i, som Mummimamma deretter gjør til et 

hjem. 

 I Småtrollen och den stora översvämningen er det en allvitende forteller, men det 

hovedsakelig fortelles gjennom Mummimammas perspektiv. Fortellingen formidles gjennom 

en allvitende forteller, men Mummimamma har funkjson som pådriver av fortellingen. Hun er 

også den eneste karakteren i boka som evner å være den som formidler fortellingen. Det er 

likevel fortsatt Mummitrollets fortelling hun formidler. Han er kjernen i verket, og i hennes 

liv. Det er Mummitrollet som er grunnlaget for alt Mummimamma gjør i Småtrollen och den 

stora översvämningen, og det er alltid hans behov som settes først. Mummitrollet er fortsatt 

veldig liten i denne boka, og kan ikke formidle sin egen historie enda. I serien ellers er det 

ikke Mummimamma som styrer fortellingen, men i utgangspunktet Mummitrollet eller 

Mummipappa. I Småtrollen och den stora översvämningen er Mummipappa fraværende og 

Mummitrollet er for liten til å ta egne avgjørelser. Dermed faller oppgaven om å drive 

handlingen på Mummimamma: 

«Vi måste fortsätta med båt», sa hon. «Nu är du alldeles våt om fötterna. Klart att du 

blir förkyld.» Så tog hon fram ett par torra strumpor åt honom ur sin väska och lyfte 

opp honom och det lilla djuret på ett stort runt näckrosblad. 

(…) 

Och ur mörkret hörde de ett väsande och kände hur näckrosbladet gungade. «Fort, 

fort», skrek mumintrollets mamma. «Det är Den Stora Ormen som kommer!» 

(Jansson, 1945, p. 15) 

Det er Mummimamma som tar med seg Mummitrollet og det lille dyret i båten og seiler over 

vannet til Den Store Ormen. Hun gjør dette som en del av et omsorgsprosjekt, der ferden 

deres kan fortsette til de til slutt finner solen. Hele tiden må Mummimamma ta vare og passe 
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på barna. Også Sniff, som klager mye mer enn Mummitrollet, trøster hun. 

 Både Mummimamma og Mummitrollet er like viktige for handlingen, selv om 

Mummimamma styrer den mest. Med tanke på situasjonen mammaen og trollet befinner seg i, 

ved at de reiser gjennom den farlige storskogen, kreves det at en voksenperson tar de fleste 

avgjørelsene. Mummitrollet er en viktig karakter, ettersom det er ham leseren identifiserer seg 

med. Måten Jansson framstiller en mamma på, er nærmest som et allmenngyldig fenomen. 

Det er mammaen som passer på, ordner opp og har kontroll. 

 Det viktigste karaktertegnet for Mummimamma er morsrollen. Hun har riktignok 

«bare» ett barn, men hun har en omsorgsfunksjon for mange, dette ser vi flere eksempler på. I 

Småtrollen och den stora översvämningen tar hun ansvar for det lille dyret Sniff, som følger 

familien i flere bøker. Hun har også et omsorgsansvar for Lille My. Det er nettopp omsorg 

Mummimamma setter høyest. Hun er rolig og trygg. Hun legger til rette for lek og eventyr, tar 

vare på alle og trøster når det trengs: «Ofta framstår mamman som en moralisk förebild som 

barnen ofta refererar till som felfri. En mamma gör aldrig fel, en mamma är alltid godhjärtad 

och alltid klok. I Muminserien är muminmamman den perfekta modern.» (Hane, 2017, p. 40). 

Følgende utdrag er fra Kometen kommer, der Mummitrollet og Sniff skal ut på reise for å 

finne ut når kometen kommer til å kollidere med jordkloden: 

Mamman höll på med att packa. Hon gjorde smörgåspaket och på salongsbordet stod 

en massa ryggsäckar, korgar och askar. 

 Snälla mamma, sa Mumintrollet. Vi kan omöjligt ha med oss allt det där. Vi 

blir utskrattade. 

 Det är kallt i Ensliga Bergen, sa mamman och stoppade ner två tröjor och en 

plättpanna. Har du kompassen? 

 Jodå, svarade Mumintrollet. Men kan du inte åtminstone ta bort tallrikarna. Vi 

hade tänkt äta på gröna blad. 

 Som du vill, älskling, sa hans mamma och drog upp tallrikarna igen. (Jansson, 

1946, pp. 31-32) 

Basen til Mummimamma er i hjemmet. I Småtrollen och den stora översvämningen preger 

lengselen etter et hjem, hele hennes handlingsmønster. Det er hjemmet og mannen hun leter 

etter for å kunne oppnå det trygge kjernefamilieidealet. Det er kun i hjemmet Mummimamma 

kan være rolig og utleve sin identitet. Etter den første boka er det tre ganger hun fjernes fra 

Mummihuset, i Kometen kommer, Farlig midsommar og Pappan och havet. Når hun er borte 

fra hjemmet opplever hun uro og lengsel etter vanen og det trygge. 

 Mummimamma introduseres først sammen med Mummitrollet, som hans mamma. 

Småtrollen och den stora översvämningen åpner på følgende vis:  
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Det måste ha varit fram på eftermiddagen någon gång i slutet av augusti som 

Mumintrollet och hans mamma kom in i storskogens djupaste del. Där var alldeles tyst 

och så skumt mellan träden som om skymningen redan fallit på. Här och där växte 

jätteblommor som lyste med ett eget ljus likt flämtande lampor, och längst in bland 

skuggorna rörde sig små kallgröna punkter. 

 «Lysmaskar», sa mumintrollets mamma, men de hade inte tid at stanna för att 

titta närmare på dem. (Jansson, 1945, p. 11) 

Mummimammas replikk «Lysmaskar» er ikke spesielt bemerkelsesverdig. Det sier noe om at 

hun har kunnskap om naturen, ettersom hun vet hva disse plantene heter. Vi vet ikke om 

blomstene er uvanlige eller ikke i mummiuniverset, men utraget gir oss inntrykk av at 

Mummitrollet aldri har sett disse plantene før. Mummimamma fungerer dermed som en 

person som gir Mummitrollet kunnskap om verden. 

 Mummimamma blir i utdraget over introdusert som «Mummitrollets mamma» og ikke 

«Mummimamma». Selv om morsrollen allerede ligger i navnet hennes, blir det mer eksplisitt 

i utsagnet «Mumintrollet och hans mamma». En slik introduksjon av Mummimamma sier 

også noe om at Mummimammas identitet er forankret med utgangspunkt i Mummitrollet. 

Boka handler om disse to sin vandring gjennom storskogen, på leting etter Mummipappa og et 

sted å bo. Dette er to viktige stikkord for å forstå Mummimamma: hjemmet og Mummipappa. 

Mummipappa er viktig som Mummimammas livsledsager. Fraværet av ekteskapet er 

gjennomgående i mummiuniverset. Flere har kjærester og livsledsagere, men ekteskapet som 

institusjon er en fraværende tematikk. Det betyr ikke at ekteskapet ikke finnes, men det tas 

ikke opp som tema i bøkene i særlig grad. I Muminpappans memoarer blir Sniff sine foreldre, 

Fjomsedyret og Sausedyret, gift. I Farlig midsommar nevner også Mummimamma at hun er 

gift (Jansson, 1954, p. 11). 

 Vi vet at Mummipappa har reist med hattifnattene, i en slags transe eller sjokktilstand. 

I Småtrollen och den stora översvämningen har Mummimamma et møte med hattifnattene. Vi 

vet ikke om dette er samme hattifnatter som har reist med Mummitrollets pappa, eller ikke: 

(…) Mumintrollets mamma betraktade dem länge, och så ropade hon högt: «Det är 

vandrarna! Det är hattifnattarna!» och gav sig till at springa mot dem allt vad hon 

orkade. (…) Hon frågade gång på gång om de verkligen inte hade sett till 

mumintrollets pappa, men hattifnattarna bare tittade ett slag på henne med sina runda, 

farglösa ögon och så fortsatte de med att dra båten mot vattnet. «Ack,» utropade 

mumintrollets mamma, «jag glömde ju i hastigheten att de varken kan tala eller höra 

något!» Och hon ritade ett vackert mumintroll i sanden med ett stort frågetecken efter. 

Men hattifnattarna brydde sig inte alls om henne (…) (Jansson, 1945, pp. 29-31) 

I denne scenen bryter Mummimamma med sin karakter. Hun er som regel rolig og sindig, 

mens her bryter hun ut i et intenst desperat uttrykk som vi ikke har sett tidligere. Hattifnattene 
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er hennes første ledetråd i sin søken etter Mummipappa. Hun ser en potensiell mulighet til å 

finne ham, og bryter dermed ut av rollen som mor. Hun hever stemmen, endrer kroppsspråk 

og begynner å løpe etter hattifnattene i håp om at de skal kunne gi henne et svar. I denne 

tilstanden glemmer hun dessuten at hattifnatter ikke kan høre eller snakke. Mot slutten av 

sitatet over henter hun seg delvis inn igjen, når hun tenker seg om og tegner et mummitroll. 

 Hva som ligger bak Mummimammas søken etter Mummipappa i Småtrollen och den 

stora översvämningen, er ikke tydelig. Det kan handle om lengselen etter kjæresten. 

Mummimamma og Mummipappa er tross alt i et romantisk parforhold, og søket etter 

Mummipappa kan handle om hennes egen lengsel etter den hun er glad i. Det kan også være 

et uttrykk for at hun må finne Mummitrollets pappa. Barnet trenger faren sin, selv om 

Mummitrollet selv uttrykket at han ikke helt kan huske faren: «Berätta nånting om pappa, bad 

mumintrollet.» (Jansson, 1945, p. 19). Mummipappa kan også representere en trygghet for 

Mummimamma, ettersom hun gjennom ham kan opprettholde hjemmet og kjernefamilien.  

 Når Mummimamma og Mummitrollet til slutt finner Mummipappa, kan alt bli som 

vanlig. Etter en sentimental gjenforening forteller Mummipappa om huset han har bygget til 

familien sin: 

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

själv. Men får jag ett nytt är ni välkomna där närsomhelst.» 

 «Hun stort var det?» frågade det lilla djuret. 

 «Tre rum,» sa mumintrollets pappa. «Ett himmelsblått, ett solskensgult och ett 

prickigt. Och ett gästrum på vinden för dig, lilla djur.» «Tänkte du verkligen på att vi 

också skulle bo där?» frågade mumintrollets mamma och blev mycket glad. 

«Naturligvis,» sa han. «Jag sökte er alltid, överallt. Aldrig kunde jag glömma vår 

gamla kära kakelugn.» (Jansson, 1945, pp. 54-56) 

Videre i fortellingen synker vannet og de finner huset Mummipappa har bygd. De lever 

sammen akkurat som Mummipappa har skissert i stitatet over, og er lykkelige. Det er likevel 

underlig at Mummimamma har vært så oppsatt på å finne Mummipappa, når hun ikke har 

vært sikker på om han i det hele tatt vil ha henne. Hun prøver ikke å skape sitt eget hjem, men 

leter etter Mummipappa, selv om han i utgangspunktet har avvist henne. 

 Mummimammas tilstedeværelse er noe mindre i de påfølgende bøkene Kometen 

kommer, Trollkarlens hatt og Muminpappans memoarer. Det er derimot interessant å se på 

Mummimammas rolle i Farleg midsommar. Dette er den sjette boka om Mummitrollet, hvis 

man regner med bildeboka Hur gick det sen?. På grunn av bruken av teateret i Farleg 

midsommar, skiller denne boka seg ut i Mummiserien. Stemningen skiller seg ut fra de andre 

bøkene, ved at det verken er en utpreget uro eller idyll. Mye av handlingen er satt til et teater, 
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og med det er det teaterets lover og regler som råder i romanen. Romanen er inspirert av 

Shakespeares dramaer, og teateret som bygg og institusjon har her samme funksjon som 

skogen har i Shakespeares komedier. Det er et sted der verden blir snudd på hodet, og vedtatte 

lover og regler ikke lenger gjelder: «Lejon, sorgespel och invecklad genealogi blir en 

blandning av antikt drama, Shakespeare (komedi och tragedi) och i kanten finns ett gammalt 

skillingtryck – Lejonbruden» (Westin, 2013, p. 195). Sitatet beskriver Mummipappas drama 

«Lejonbrudarna», som er en mise en abyme, eller «play within» Farlig midsommar. Tematisk 

minner «Lejonbrudarna» om Shakespeares En midtsommernattsdrøm, og skuespillet om 

Pyramus og Thisbe, ved å være et sorgspill der en løve har en sentral funksjon. Henvendelsen 

til Shakespeare aner vi allerede i verkets tittel, Farlig midsommar, som er en referanse til En 

midtsommernattsdrøm: 

Teatern är arenan för rollspel och identitetsbyten, en plats där man kan vara någon 

annan än man är, som Misans lyckliga replik lyder i Farlig midsommar. Men den 

muminska teaterpraktiken visar än mer vem man är, en maxim som teaterråttan Emma 

får formulera: »Teater är det viktigaste i världen för där visar man folk hur de kunde 

vara, och hur de längtar efter att vara fast de inte törs, och hur de är. (Westin, 2013, p. 

193) 

Westin skriver videre om Farlig midsommar sin bruk av det antikke teatrets bestanddeler, 

som enhet i tid, rom og sted: «Entréer avlöses av plötsliga sortier (…) Tidens och rummets 

enheter finns inskrivna genom midsommartiden och teatern.» (Westin, 2013, p. 194). 

 Også teaterets rammer blir viktig for forståelsen av diskurs og kjønn. Westin siterer 

Homsan, som stiller spørsmål ved teaterets rekvisitter og scenografi, og gjør opp følgende 

refleksjon: 

”En dörr ska gå in någonstans och en trappa ska gå opp någonstans. Hur skulle det bli 

här i livet om en misa plötsligt handlade som en mymla eller en homsa som en 

hemul?” 

Han söker den kända ordningen, men teatern visar den okända – det som kan hända 

om en misa agerar som en mymla och en homsa som en hemul. 

 Teatern är en given fond för rollspel, förvillelser och skiftande scenarier och 

det strukturerar Farlig midsommar från början till slut. Den magiska stämningen kallas 

fram av midsommaren, folktrons tid för trolldom och farliga drömmar. (Westin, 2013, 

p. 193) 

Diskursen blir også snudd på hodet på teateret. Det gir rom for å uttrykke kjønnsroller på 

andre måter enn de tradisjonelle mønstrene. Selv om endringene i kjønnsuttrykk er subtile, 

markerer Farlig midsommar en modernisering av kjønnsuttrykk som ikke har vært til stede i 

de tidligere bøkene. 
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 Før familien søker ly på teateret, blir Mummihuset oversvømt. Mummimamma 

forsøker å berge hjemmets innhold. Reaksjonen her er mer desperat enn når kjøkkenet 

oversvømmes i Trollkarlens hatt. Mummimamma ser at hjemmet hennes er i fare, og at det 

kan bli permanent ødelagt. Reaksjonen på oversvømmelsen av Mummihuset resulterer 

dermed i frykt og sorg. Hun går inn i krisemodus, i stedet for latteren ved oversvømmelsen av 

kjøkkenet: 

Mumintrollets mamma satt på taket med väskan, syskrinet, kaffepannan och 

familjealbumet i famnen. (…) 

 Men vi kan inte rädda hela salongsmøblemanget, sa Muminpappan. 

 Kära du, sa mamman. Vad gör man med bord utan stolar och stolar utan bord? 

Och vad har man för fröjd av sänger utan ett linneskåp? 

 Du har rätt, medgav pappan. 

 Och ett spegelskåp är mycket bra att ha, sa Muminmamman milt. Du vet hur 

roligt det är att spegla sig på morgonen. Förresten, fortsatte hon om en stund, är 

divanen så trevligt att ligga och tänka på om eftermiddagarna. 

 Nej, inte divanen, sa pappan bestämt. 

 Som du vill, älskling, svarade hon. (Jansson, 1954, pp. 34-35) 

Behovet for å berge alt hva hjemmet innebærer uttrykker en sårhet, selv om måten redningen 

av tingene gjøres i boka framstilles lekent. Flommen og tapet av Mummihuset minner om 

oversvømmingen i Småtrollen och den stora översvämningen, som er et traume for hele 

Mummifamilien. For Mummimamma handler dette traumet hovedsakelig om tapet av 

hjemmet. Det er med hjemmet som utgangspunkt hun har sin identitet. Når familien og 

vennene senere flytter inn på teateret, prøver Mummimamma å leve som hun gjorde i 

mummihuset. Hun rydder, ordner og lager mat. Hun prøver å skape den samme typen hjem 

som Mummihuset er, uten helt å lykkes. 

 Selv om ikke hele handlingen i Farlig midsommar finner sted på teatret, er teatrets 

rammer definerende for hele verket. På grunn av teaterets omvendte virkelighet får 

Mummimamma en mulighet til å bryte ut av egen identitet og kjønnsrolle, enn hun har 

hjemme hos seg selv. Det er i denne romanen, etter at kjøkkenet hennes har blitt oversvømt, at 

Mummimamma sier følgende: «Jag diskar inte i dag, sa Muminmamman upprymd. Vem vet, 

kanske jag aldrig mera diskar?» (Jansson, 1954, p. 28). Å ikke ta oppvasken er kun en 

mulighet for Mummimamma når hun ikke har kjøkkenet tilgjengelig. Likevel ligger det et 

opprør og mulig brudd med kjønnsroller og kjønnsnormer i utsagnet «kanske jag aldrig mera 

diskar». Noen må ta oppvasken, og oppgaven har falt til Mummimamma. Hvis hun aldri mer 

skulle tatt oppvasken, måtte Mummipappa eller Mummitrollet gjort det, eventuelt en av de 
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mange gjestene som besøker Mummihuset. Dette er selvfølgelig uaktuelt, noe 

Mummimamma også skjønner.  

 «Att diska» er ikke bare en arbeidsoppgave for Mummimamma, det er en del av det 

som gjør henne til kvinne. Jamfør Judith Butler sine teorier om det performative kjønn, er det 

gjennom oppvasken og husstellet at Mummimamma blir kvinne. Å skulle bryte med 

oppgavene sine, ville være å bryte med sin egen kvinnelighet. Dersom Mummimamma skulle 

tatt avstand fra kjønnet sitt, må hun tre inn i en annen rolle. Spørsmålet som da gjenstår, er 

hva skal Mummimamma være hvis hun ikke er kvinne? Spørmålet om å «diska» eller ikke 

blir riktignok bare med det lille utsagnet, for Mummimamma trer raskt inn i sin gamle rolle 

som husmor og forblir i dette ut serien.  

 I utsagnet «kanske jag aldrig mera diskar?» ligger også en hentydning til Henrik 

Ibsens «Nora» i Et dukkehjem (1879). Dersom Mummimamma «aldrig mera diskar», ville 

dette ha samme betydning som når Nora går i Ibsens drama.  

Hør, Torvald; – når en hustru forlader sin mands hus, således, som jeg nu gør, så har 

jeg hørt, at han efter loven er løst fra alle forpligtelser imod hende. Jeg løser dig ialfald 

fra enhver forpligtelse. Du skal ikke føle dig bundet ved noget, lige så lidt, som jeg vil 

være det. Der må være fuld frihed på begge sider. (Ibsen, 1879, p. 92) 

Mummifamilien er blant de mest borgerlige man finner i Mummidalen. For det første er de en 

av få kjernefamiliene i mummibøkene, i tillegg til at de er sentrert rundt hjemmet og forbindes 

med en viss velstand. De er ikke like velstående som familien Helmer, men det er heller ikke 

noe økonomisk statushierarki i Mummidalen, så de er hverken rikere eller fattigere enn andre. 

Penger er ikke et tema i Mummidalen, og den eneste karakteren som aktivt ønsker seg flere 

ting eller penger er Sniff. Mummimamma er heller ikke samme type husfrue som Nora. Det 

som gjør at Nora gikk skandaløst i tiden Et dukkehjem ble skrevet, er at hun forlater barna 

sine. Å skilles var også en skandale, men det var ikke på langt nær så sjokkerende som å 

forlate barna. Det regnes i 2020 fremdeles som sjokkerende atferd for en mor å forlate sine 

barn. Nora sier fra seg sin rolle som omsorgsperson, og dermed mister hun en fundamental 

markør av sin kvinnelighet. Dersom Mummimamma skulle slutte «att diska» ville hun si fra 

seg en av sine omsorgsroller, og dermed si fra seg en del av sin kvinnelighet, som Nora gjør. I 

motsetning til Nora blir Mummimamma værende og forsetter «att diska».  

 I Pappan och havet resulterer ekteskapet mellom Mummimamma og Mummipappa i 

en utslettelse av Mummimammas identitet. Forholdet mellom dem er også mindre kjærlig i 

denne romanen enn det har vært tidligere. Man kan drøfte om Noras beslutning om å forlate 

hjemmet resulterte i det livet hun ønsket, samtidig som man stiller spørsmål ved om 
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Mummimamma gjorde lurt i å binde seg til husmorsrollen. Om Mummimamma ikke forlot 

hjemmet, kunne hun utviklet identiteten sin til å favne om mer enn hus og barn. Når 

Mummimamma maler malerier på veggene kan dette tolkes som et kunstnerisk uttrykk. Men 

Mummimamma virker nærmest besatt i å prøve å gjenskape hjemmet, og maleriene kommer 

dermed til uttrykk gjennom en slags galskap. 

 I novellen «Berättelsen om det osynliga barnet» kommer virkningen av 

Mummimammas omsorg til uttrykk. Vi møter i denne novellen den lille piken, Ninni, som har 

blitt usynlig og stum etter at en slem tante har snakket ironisk til henne. For å kunne bli et 

vanlig barn igjen, har Ninni behov for en mamma og lek med andre barn. Mummimamma gir 

henne omsorg og trøst, og lager en huskur til Ninni, som hun finner oppskrift til i mormors 

notater. Gradvis blir Ninni mer og mer synlig og hun får stemmen tilbake. Når Ninni har blitt 

mer synlig kan Mummitrollet og vennene hans leke med Ninni, og hun blir til slutt et vanlig 

barn igjen. 

Mamman bäddade åt Ninni i östra vindskammaren som råkade stå tom. (…) 

Bredvid sängen radade mamman upp äpplet, saftglaset och de tre randiga karamellerna 

som delades ut åt var och en när det blev kväll. Sen tände ho nett ljus och sa: 

 Nu ska Ninni Sova. Sov så länge som möjligt. Jag ställer morgonkaffet under 

kaffepannsmössan så det håller sig varmt. Och blir Ninni rädd eller vill nånting så är 

det bara att komma ner och pingla. (Jansson, 1962, p. 101) 

Utdraget over er et klassisk eksempel på Mummimammas funksjon som omsorgsperson. 

Selve fenomenet «Mummimamma» er en konkretisering av det varme, trygge og 

omsorgsfulle. Det er gjennom henne at trygghet og omsorg skapes, og i fravær av 

Mummimamma oppstår en uro som ingen andre kan gjøre noe med. Dette tematiseres i Sent i 

november, og også delvis i Pappan och havet.  

 I Pappan och havet tar Mummipappa med seg familien ut på en øde øy på havet, der 

de bosetter seg i et forlatt fyrtårn. Øya er en motsetning til Mummidalen. Det er en kald, vill 

og ensom plass. Mummimamma faller inn i en slags depresjon på øya, og vender seg mer og 

mer bort fra familien og inn i seg selv. Hun prøver å gjenskape Mummihuset i fyrtårnet, ved å 

male motiver fra Mummidalen på veggene. Måten Mummimamma blir opphengt i sitt forlatte 

hjem på, er nesten manisk. Hun er som i en transe der alt hun klarer å tenke på er hjemmet. 

Mummimammas reaksjon forsterkes også ved at Mummitrollet begynner å bli stor, og ikke 

lenger har det samme omsorgsbehovet som tidligere. I Pappan och havet mister dermed 

Mummimamma mye av det som gjør henne til den hun er: hjemmet og morsrollen. Hun står 

igjen med kun å være kona til Mummipappa.  

 Det kan virke innskrenkende for Mummimamma å bare skulle kunne være husmor. 
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Men det er også slik at hvis Mummimamma ikke opprettholder hjemmet, vil alt forfalle. Vi 

ser i Sent i november hvordan alt går i oppløsning ved Mummimammas fravær. I fraværet av 

Mummifamilien, prøver gjestene å gjenskape stemningen familien skaper, uten å lykkes: 

«Hördu filifjonka, sa Mymlan allvarligt. Jag tror inte att man kan bli en Muminmamma bara 

för att man flyttar köksbordet utomhus.» (Jansson, 1970, p. 110). 

 Det blir tydelig at det «hullet» gjestene prøver å fylle, er tryggheten og leken som 

Mummimamma skaper i sitt hjem. Sent i november handler altså om Mummimammas fravær, 

ikke hele familiens. Homsen Toft tar hele tiden avstand fra Filifjonka, som prøver å tre inn i 

rollen som Mummimamma. Han trenger en ordentlig mamma, noe Filifjonka ikke klarer å 

være. 

 I fraværet av Mummimamma diskuteres også hvem som skal utføre hennes oppgaver. 

I Sent i november diskuterer gjestene i Mummihuset hvem som skal ta oppvasken: 

Snusmumriken frågade: Har ni ätit middag? 

 Vi kan inte, svarade Hemulen. Vi kan inte komma överens om vem som ska 

diska. 

Homsan, sa Filifjonkan. 

 Nej inte homsan, sa Hemulen. Han hjälper mig lite i trädgården. Det är 

Filifjonkan och Mymlan som ska hushålla för de är fruntimmer, va? Har jag inte rätt? 

Jag lagar kaffe och gör det trevligt. Och Onkelskruttet är så gammal att jag låter 

honom göra vad han vill. 

 Hemuler ska alltid ordna och ordna! utropade Filifjonkan. 

 De såg på Snusmumriken båda två, ängstligt och ofrånvänt. 

 Diska, tänkte han. De vet ingeting. Diska, det är att singla en tallrik i bäcken, 

det är att skölja tassarna, det är att kasta bort ett grönt blad, det är ingeting. Vad talar 

de om. 

 Är det inte så att hemuler alltid ska ordna och ordna? frågade Filifjonkan. Det 

här är viktigt! (Jansson, 1970, pp. 59-60) 

I sitatet over hevder Hemulen at oppvask er en kvinneoppgave. Det er kvinnens plikt å gjøre 

rent. Hemulen kan derimot godt lage kaffe, som i praksis vil si at Hemulen (mannen) lager 

oppvasken Filifjonka (kvinnen) skal vaske opp. Når Filifjonka uttrykker at alle har et 

kollektivt ansvar for at oppvasken blir tatt er dette en del av det som fjerner henne fra å ha 

samme type funksjon som Mummimamma, men det ligger også en kvinnefrigjøring i å nekte 

å ta oppvasken. På samme måte ville det vært frigjørende hvis Mummimamma i Farlig 

midsommar faktisk sluttet å ta oppvasken. Hemulen representerer et tradisjonelt og 

gammeldags syn på kjønn og kjønnsroller, mens Filifjonka viser til et nytt syn på 

kvinnerollen. Filifjonkas syn på kjønn er framoverskuende, og viser til en vending i forståelse 

av kjønn og husmorrollen, som endret i stor grad i løpet av 1970-tallet. 

 Snusmumriken forsvarer ikke kvinnen, selv om han heller ikke deler Hemulens syn på 
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kjønnsroller. Snusmumriken hevder tvert imot at å ta oppvasken, og hvem som skal gjøre det, 

ikke er viktig. Han mener at å ta oppvasken ikke er noen ting. Snusmumrikens holdning til 

husarbeid viser til manglende forståelse for kvinnens omsorgsrolle, og arbeidet kvinnen gjør 

fellesskapet. I dette ligger en fiendtlighet til det kvinnen representerer, fra Snusmumrikens 

side. En slik holdning kan også sees i positiv forstand, og at Snusmumriken mener at ingen 

kun skal være bundet til å ta oppvasken. Snusmumriken er en karakter som må ta sin egen 

oppvask, ettersom han stort sett lever alene. Oppvaskmetodene han skildrer er enkle, og 

innebærer ikke konkret vasking. Når kvinnens oppgave er å ta oppvasken, og dette 

tilsynelatende er «ingenting» blir kvinnen usynliggjort og uviktiggjort. Det vi kan lese utfra 

Snusmumrikens tanker om oppvask er at kvinnen, tradisjonelt sett, ikke er viktig. Men man 

kommer ikke foruten at noen må ta oppvasken. Dette kommer også fram i krangelen mellom 

Hemulen og Filifjonka, der ingen kan lage mat før de har blitt enige om hvem som skal ta 

oppvasken. Filifjonka forsvarer også kvinnen i utbruddet «det här er viktigt!» Selv om flere av 

oppgavene som historisk sett har blitt pålagt kvinner går ubemerket, ser man betydningen av 

dem når kvinnen ikke lenger er til stede og kan gjøre disse oppgavene. Det er viktig å bli 

enige om hvem som skal ta oppvasken, at man er klar over at mannsskikkelser, her: Hemulen, 

ofte kontroller bestemmer over kvinner, og det er viktig at Snusmumriken og mindre 

dominante menn forstår at kjønnsrollene må redefineres.  

 Mummimamma er på mange måter selve «kvinnen» i Mummibøkene. Hun er en 

hjemmeværende mor, som steller i hjemmet. Likevel kan hun leses nærmest som en matriark, 

selv om det er Mummipappa som bestandig har det siste ordet. Mummimammas 

tilstedeværelse og påvirkning er definerende for alle andre karakterer. Det er hun som nøster 

alle tråder sammen. Og som vi ser i Sent i november kan ikke bøkene fungere uten henne. 

 Mummimammas betydning i bøkene introduseres allerede i Småtrollen och den stora 

översvämningen, når hun presenterer bokuniverset ikke bare for Mummitrollet, men også for 

leseren. Karakterene i Sent i november blir et uttrykk for leserne, da de opplever en følelse av 

utrygghet og angst i universet, som ellers er trygt når Mummimamma er til stede. De 

illustrerer hvordan bokuniverset fungerer når Mummimamma ikke er til stede. Særlig en 

barneleser har behov for en regulerende voksenperson, og Mummimamma har denne 

funksjonen i bøkene. Hun forklarer, veileder og gir omsorg. Når Mummimamma forsvinner 

fra bøkene, forsvinner også den voksne tilstedeværelsen og tryggheten det bringer, både for 

karakterene i bøkene og leserne.  

 Gjennom bøkene kommer Mummimammas personlighet mer og mer til syne. Jo eldre 

og mer selvstendig Mummitrollet blir, desto mer mister Mummimamma sin funksjon som 
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mamma. Når Mummimamma ikke skal være mamma, må hun redefinere egen identitet og 

kvinnelighet. I Småtrollen och den stora översvämningen er Mummimamma kun et 

«omsorgsvesen». Hun tar vare på Mummitrollet og Sniff, og leter etter Mummipappa. Med 

andre ord dreier hele Mummimammas identitet seg rundt andre, hun selv har ingen stemme. 

Dette er stort sett gjeldende i bøkene. Mummimamma føyer seg etter Mummipappas og 

Mummitrollets ønsker, gjerne med en «som du vill, älskling» til svar. 

 Mummimammas utvikling bunner i at hun i økende grad blir et «jeg». Dette ligger 

forankret i at hun mister flere av sine funksjoner, og må «finne seg selv». På samme måte som 

man kan lese Mummipappa i Pappan och havet som om han er i en midtlivskrise, kan man 

også lese Mummimamma som om hun er i en tilsvarende krise. Forskjellen mellom 

Mummipappa og Mummimamma i denne boka, er at Mummipappa har mulighet til å 

tilfredsstille behovene han har i denne krisen, mens Mummimamma blir tilsidesatt. I dette 

tilfellet resulterer marginaliseringen av kvinnen og mammaen i en manisk tilstand, der 

Mummimamma vender seg inn i et destruktivt uttrykk.  

 Mummimammas identitet er knyttet til det å være kvinne. Dette er slik de andre i dalen 

ser henne, og slik Mummimamma ser seg selv. Det er en forventning knyttet til 

Mummimammas kvinnelighet, som igjen resulterer i skam dersom hun ikke skulle innfri disse 

forventningene. Ivar Frønes skriver følgende om skam: «Skam dreier seg om sosial 

kategorisering, man påføres skam av andre. Man kan selv utføre noe skammelig, men det er 

de andres sanksjoner som skaper skam» (Frønes, 2001, p. 72). Man kan si at skammen er 

knyttet til det performative kjønnet. Dersom Mummimamma ikke lenger klarer å være 

omsorgsfull og påkoblet de rundt henne, altså utøve de kvaliteter som er knyttet til kjønnet 

hennes, fjernes hennes kvinnelighet og det oppstår en skam. 

 Motsatsen til skam er ære. Marit Melhuus tar for seg forholdet mellom skam og ære 

knyttet til kjønnene i artikkelen «Hvilken skam uten ære?»:  

Forholdet mellom begrepene ære og skam er problematisk, blant annet fordi det finnes 

ulike betydninger av så vel begrepet ære som begrepet skam, og disse betydningene 

varierer ikke bare fra sted til sted, fra situasjon til situasjon, men også mellom 

kjønnene. (Melhuus, 2001, p. 145) 

I Mummidalen, og mange samfunn generelt, er skam ofte knyttet til det kvinnelige og ære til 

det mannlige. Dette representeres i Mummidalen henholdsvis med Mummimamma og 

Mummipappa. For Mummipappa står æren sterkere enn hos Mummimamma, men begge må 

forholde seg til skam på hver sin måte. Her er snakk om en mannlig skam og en kvinnelig 

skam. De ulike kjønnenes skam rammer ulike ting, knyttet til ulike forventninger til kjønnet. 
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For Mummimamma er det skambelagt dersom hun ikke kan ta vare på hjemmet, mens det er 

skambelagt dersom Mummipappa ikke kan beskytte familien sin. 

 Mannen har en skam knyttet til å ikke klare å fylle sin rolle som mann, altså ikke 

handle rett «som mann». Kvinnen har sin skam, knyttet til sin funksjon som kvinne. Den 

mannlige og kvinnelige skammen innebærer ulike ting, ettersom det er ulike oppgaver og 

forventninger knyttet til de ulike kjønnene. Melhuus skriver følgende: 

En moral basert på forestillinger om ære/skam kjennetegnes nettopp ved at den er 

kjønnet idet den foreskriver ulik atferd for menn og kvinner. (…) Som moralsk 

ankerfeste – eller referansepunkt – uttrykker ære/skam-koder grunnleggende verdier i 

samfunnet; de gir mening til samhandling og relasjoner og sier noe om hva det vil si å 

være en god mann eller kvinne. (Melhuus, 2001, p. 145) 

Som representant for det kvinnelige og mannlige, har Mummimamma og Mummipappa ulike 

skamuttrykk. Å være fri for skam er en måte å være fri fra kjønnet på. 

3.2 Mummipappa 

På samme måte som Mummimamma er utpreget kvinnelig, er Mummipappa utpreget 

mannlig. Mummipappa er med i alle romanene, med unntak av Sent i november. Selv om 

Mummimamma er en mer tilstedeværende karakter for Mummitrollet, er Mummipappa i 

fokus i to av bøkene; Muminpappans memoarer og Pappan och havet. Mummipappa har altså 

fått to bøker om seg, mens Mummimamma har ingen: 

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. (…) 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. 

(Lindster, 2009, p. 30). 

Mummipappa står hele tiden mellom å være eventyrer, kunstner og pappa. Ingen av disse 

rollene mestrer han i stor grad, noe som resulterer i en stor innesluttethet der Mummipappa 

kan dyrke seg selv. Han skriver sine memoarer om sine tidligere eventyr, men drar ikke ut på 

eventyr i Mummibøkene før i den nest siste boka, Pappan och havet. Mummipappa tar med 

familien til en forlatt øy, der han skal redefinere seg selv som mann. På denne øya skal han 

være vitenskapsmann, kunstner og eventyrer – men ikke pappa. Pappan och havet er en god 

inngang til hvordan man skal forstå Mummipappas kjønn og maskulinitet, og jeg vil komme 

mer inn på dette verket senere. 

 Til tross for at Mummipappa ikke mestrer noen av sine roller, er han belærende i 
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uttrykket. Dette blir særlig tydelig i Pappan och havet, der Mummipappas usikkerhet 

kulminerer. Et eksempel på Mummipappas belærende atferd finner vi tidlig i denne romanen, 

når Mummimamma har tent en lampe en sommerkveld: 

Ja, jag tenkte det var lagom för lampa nu när kvällarna blir långa. Det kändes så i 

kväll, sa mamman 

 Pappan sa: Men då gör du slut på sommaren. Lampa tänder man först när 

sommaren är slut. (Jansson, 1965, p. 14) 

Som pappa er Mummipappas funksjon å være familiens overhode. Han må være sterk og 

dominant, samtidig som han skal fungere som et godt forbilde for sin sønn. Forholdet mellom 

Mummipappa og Mummitrollet er distansert. Mummitrollet er fra barndom av vant med å 

ikke ha en pappa. I Småtrollen och den stora översvämningen er Mummipappa borte i store 

deler av boka, og vi får inntrykk av at han har vært borte lenge. Mummitrollet har nesten 

glemt ham, og vennet seg til tilværelsen med sin mor. Mummimammas funksjon som mamma 

er markant, både for Mummitrollet og andre barn. Som omsorgsperson er Mummimamma 

dominant, som en kvinne også skal være. Problemet inntreffer når Mummimamma har 

funksjon som «klok», som er et grunnleggende maskulint trekk. Måten Mummimamma er 

klok på er ikke en del av et maskulint uttrykk, og er godt pakket inn i omsorg. Dermed er 

Mummimamma fortsatt kvinnelig, selv om også hun kan være klok. 

 Når Mummimamma trer inn i Mummipappas rolle, ved å overta mannlige kvaliteter, 

blir Mummipappa redusert som mann. Dette medfører seg en skam. Når Mummimamma 

evner å ha mannlige egenskaper, som Mummipappa i utgangspunktet skal ha monopol på, 

mister han sin ære. 

 Mummipappas ære er knyttet til hans mannlige atferd. På samme måte er 

Mummimammas ære knyttet til hennes kvinnelige atferd. Begge må mestre sitt kjønn. 

Mummimamma blir en trussel for Mummipappa dersom hun trer inn i hans rolle. Det hadde 

også vært truende for Mummimamma om Mummipappa overtok hennes omsorgsfunksjon, 

men dette skjer ikke i bøkene. Mummimamma er den ultimate kvinne, og står høyest i et slags 

kvinnelig hierarki. Med Mummipappa er det derimot flere sterke mannlige karakterer, som 

Snorken og Snusmumriken, som kan ta over rollen som den høyest rangerte mannen. Dermed 

må Mummipappa verne om mannligheten sin i større grad enn Mummimamma må verne om 

sin kvinnelighet. Mummipappas maskulinitet får dermed en sårbarhet. Og sårbarheten er 

nettopp et kvinnelig trekk. Dermed er Mummipappa utsatt for skam, som følge av tap av ære. 

 I Pappan och havet tematiseres Mummipappas følelse av avmakt og unyttighet som 
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far. Dette skriver Sanne Sebastian Nilsson Lindberg om i oppgaven «Pappan, mamman och 

fyren»:  

Inledningen till Pappan och havet berättar om en pappa som gick ”och kände sig 

onödig. Han visste inte var han skulle göra av sig, för allt […] var redan gjort eller 

också var det nån annan som höll på med det” (Poh, sid. 7). Pappan försöker uppnå 

självbetydelse genom att varna sin familj för skogseldar, men de svarar med 

nonchalans: (…) Pappan stör sig på att de alltid ”stilla, oavbrutet och intresserat” 

håller på med ”små små ting som uppfyller världen”. (…) Det manliga står alltså i 

kontrast till det privata – faderns liv är i världen, inte i hemmet. Därför har pappan 

tidigare flytt ut i världen, till hattifnattarna, men nu vill han bli behövd i sin egen 

familj och det är det som leder till att de senare flyr till fyren – familjen ska ut från det 

privata och in i världen (Nilsson Lindberg, 2010, p. 12) 

Her står faren som kontrast til moren. Mummimammas plass er i hjemmet, dermed kan ikke 

Mummipappas plass være på samme sted, selv om det er han som har bygget hjemmet og eier 

det. Det mannlige er også knyttet til å bygge hjemmet og ha eierskap over hjemmet, men 

pappaen kan ikke bli værende i hjemmet på samme måte som mammaen. Dersom 

Mummipappa blir hjemmeværende på samme måte som Mummimamma har en tilknytning til 

hjemmet, gjør han seg selv til en kvinne. I dette tilfellet mener jeg Mummipappa tar et mer 

eller mindre bevisst valg om å distansere seg fra det kvinnelige, når han flytter fra 

Mummihuset og Mummidalen og bosetter seg på en øde øy. Han tvinger også 

Mummimamma ut av det kvinnelige, og hun har ikke anlegg til å trives når hun fjernes fra 

sine kvinnefunksjoner. 

 Nilsson Lindberg skriver om hvordan Mummipappa som mann søker ensomheten, 

spesielt når ting går ham imot. Når maskuliniteten hans trues, vender han seg innover og tar 

avstand fra andre: 

Det senare är alltså en ironi från pappans sida: han ser det som en del av sin roll som 

äkta pappa att försvara sin familj och när familjen inte vill beskyddas förminskas hans 

maskulinitet: han känner sig hotad av det omanliga i att hans familj skulle klara sig 

själv. Arg störtar han ut i ”det ensamma mörkret” (Poh, sid. 15ff). Här ser vi hur 

pappans maskulinitet är kopplad till begrepp som ära och heder men också hur 

maskuliniteten är hegemonisk och bygger på ”mäns överordning och kvinnors 

underordning”. (Nilsson Lindberg, 2010, p. 14) 

I scenen som det refereres til over mister Mummipappa noe av sin manndom, ved at familien 

ikke trenger ham lenger og Mummimamma tar egne avgjørelser i hjemmet. Han får behov for 

å bevise seg selv som mann, i hovedsak for seg selv. Dette gjør han ved å distansere seg fra 

alle, særlig Mummimamma, som representerer kvinnen. 

 På samme måte som Mummimammas forkle representerer hennes kvinnelighet og 
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dermed hennes rolle som mor og omsorgsperson, kommenterer Mummipappas flosshatt hans 

kjønn. Man kan blant annet forstå flosshatten han bærer som et fallosuttrykk. I Trollkarlens 

hatt er det Mummimamma som understreker mannligheten ved flosshatten, når Mummipappa 

tar på seg trollmannens hatt, som Mummitrollet har funnet: 

Klär den mig? frågade Muminpappan. 

 Det gör den nog, sa Mumintrollets mamma. Ja, du ser ju riktigt manlig ut i den. 

Den är bara liksom en liten aning för stor. 

 Är det bättre så här? frågade pappan och sköt hatten i nacken. 

 Hm, sa Muminmamman. Visst är det bra, men jag tror nästen du ser mer värdig 

ut utan hatt. (Jansson, 1948, p. 15) 

Mummimamma sier at flosshatten gjør Mummipappa mannlig, men at han ser verdig ut uten 

hatt. Altså er ikke mannlighet og verdighet i utgangspunktet forenelig, ifølge Mummimamma. 

Utfra dette kan vi trekke slutningen at verdighet er et kjønnsløst karaktertrekk, men også et 

trekk som er attraktivt for en mann å være. 

 Mummipappa illustreres ofte med et redskap (en penn, et verktøy, en fiskestang), som 

også er med på å si noe om hans funksjon som mann. Redskapene er gjerne falliske symboler, 

på samme måte som fyrtårnet på øya og Mummihuset. Gjennom illustrasjonene kan vi se de 

ulike karakterene utføre handlinger, som det ikke nødvendigvis skrives om i teksten. Dermed 

blir de performative kjønnsmarkørene tydeligere, og man får et større repertoar av aspekter 

man kan definere kjønnet innenfor.  

 Illustrasjonene har ikke bare innvirkning på kvinneskikkelsene. Mennene blir også 

definert som maskuline, eller feminine, utfra illustrasjonene. Mummipappa er utpreget 

mannlig i uttrykket. Han gjennomgår også flere «kriser» i bøkene, der han oppsøker ulike 

fallossymboler som en redning. 

 Det første, og kanskje mest tydelige, eksempelet på Mummipappas bruk av fallos som 

redning, er oppholdet med hattifnattene i Småtrollen och den stora översvämningen. 

Hattifnattene er overtydelig like kondomer eller erigerte peniser i illustrasjonene: 

Det har spekulerats i om de elektriska, ständigt marscherande hattifnattarna är en 

freudiansk symbol för otyglad sexuell lust; de ser ju onekligen ut som vandrande 

fallosar. (Karlsson, 2014, p. 73) 

Mummipappa søker det mannlige når han står i identitetskriser. Jansson går tilbake til den 

aller første boka om Mummitrollet i novellen «Hattifnattarnas hemlighet», som handler om 

den tiden da Mummipappa reiste bort med hattifnattene. Mummipappa har i denne novellen 

behov for å få bekreftelse av hattifnattene:  
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Varför säger de ingenting, tänkte pappan närvöst. Hör de inte vad jag säger eller tycker 

de jag är fånig? 

 Han sträckte fram tassen och gjorde ett vänligt frågande ljud, men 

hattifnattarna rörde sig inte. (…) 

 Då drog pappan tassen tillbaka och bockade sig tafatt. (Jansson, 1962, p. 116) 

Videre får Mummipappa reise med hattifnattene til deres hemmelige øy, langt borte fra alle 

andre. Senere, i Pappan och havet, bosetter seg familien seg i et fyrtårn etter Mummipappas 

befaling. Denne øya kan være knyttet til hattifnattene, som er kjent for å reise til ukjente 

steder for å oppsøke lynet og søke avstand fra andre skapninger. 

Även i seriens näst sista bok och alltså den bok där muminfamiljen medverkar för sista 

gången, Pappan och havet (1965), längtar pappan efter något annat än familjelivet i 

dalen. Den gången tar han förvisso med sig sin familj, men han tar dem till en ö där 

dess fyr upptar all hans tid; även här är det alltså en fallossymbol som har hans fulla 

uppmärksamhet och stora intresse. (Wallinder, 2018, p. 23) 

Også Mummihuset kan leses som et fallossymbol, og som et symbol for patriarkatet. 

Mummihusets form stammer opprinnelig fra da Mummitroll bodde i kakkelovner hos 

mennesker, og det er vanlig kutyme å ha en kakkelovn i Mummihuset, der forfedrene deres 

kan bo. Det er Mummipappa som bygger Mummihuset, og med det blir dette et hjem som 

representerer ham og ikke Mummimamma. Det er riktignok Mummimamma som må stelle i 

Mummihuset, som representerer en patriarkalsk struktur der kvinnen er underlagt mannen. 

Mummimamma settes under Mummipappa når selve hjemmet representerer ham, mens 

hjemmets oppgaver representerer henne. 

 Pappan och havet er boken i mummiserien som i størst grad tar for seg Mummipappas 

mannlighet. Her er Mummipappas krise tema, og hvordan hans identitet og utvikling påvirker 

hele familien: 

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. 

(Lindster, 2009, p. 23) 

Mummipappa har i Pappan och havet behov for å realisere seg selv som pappa. Han vil gjøre 

seg nødvendig for familien. Med andre ord vil Mummipappa styrke sin ære. Krisen hans 

oppstår i en følelse av skam over hans manglende mannlighet. Mummipappas lykke er viktig 

for hele familiens lykke. Resten av familien har forståelse for at reisen til øya er nødvendig 

for pappaens skyld: «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 
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för familjens bästa.» (Lindster, 2009, p. 26). 

 Mummipappas forhold til mannlighet er et større tema i bøkene enn Mummimammas 

forhold til kvinnelighet. Fortellingen om familien avsluttes ved at Mummipappa får realisert 

seg som mann, mens Mummimamma mister hele sin identitet som er forankret i moderskapet 

og hjemmet. Mummipappa får gjort seg selv til pappa, mens Mummimamma mister 

morsrollen. Mannligheten, konkretisert i fallosen, er tema i bokas siste linjer: 

När han vände sig om för att se på sin ö såg han ett vitt ljus som föll ut över havet, det 

trvade sig fram till den tomma horisonten och kom tillbaka igjen i långa regelbundna 

vågor. 

 Fyren var tänd. (Jansson, 1965, p. 203) 

3.3 Mummitrollet 

Karakterutviklingen til Mummitrollet er den mest tydelige gjennom serien. Det er han som er 

verkenes hovedperson, og vi følger ham fra han er et lite barn i Småtrollen och den stora 

översvämningen til han er ungdom, eller ung voksen, i Pappan och havet. Gjennom hele 

serien er Mummitrollet en gutt. Han går mer og mer mot det voksne, og i Pappan och havet er 

Mummitrollet i slutten av puberteten. Mummi rekker ikke å bli en voksen mann i løpet av 

bøkenes forløp. Serien handler om Mummitrollets barndom, derfor må historien ende før 

Mummitrollet har blitt voksen. 

 I Småtrollen och den stora översvämningen er Mummitrollet avhengig av moren. 

Kjønnsuttrykket hans er relativt nøytralt, selv om han allerede her har noen maskuline trekk: 

«’Asch’, sa mumintrollet och ville visa sig modigt.» (Jansson, 1945, p. 14). Mummitrollet er 

et sårbart barn. Han gråter, er redd og forstår ikke verden. I Kometen kommer har 

Mummitrollet blitt eldre, og kan reise på eventyr alene med det lille dyret Sniff. I denne 

boken kommer Mummitrollets begjær til uttrykk, når han møter Snorkfrøken. Forelskelsen 

hans vokser til allerede før han treffer Snorkfrøken. I Trollkarlens hatt, når mummiuniverset 

har stabilisert seg og fått et mer utopisk uttrykk, har Mummitrollet mulighet til å utfolde seg i 

leken. Her leker Mummitrollet og Snorkfrøken Tarzan og Jane. Jeg kommer til å gå mer inn 

på samspillet mellom Mummitrollet og Snorkfrøken. 

 I Trollvinter står Mummitrollet helt uten foreldrene, når han våkner fra vinterdvalen. I 

denne boken introduseres Too-ticki, og Mummitrollet søker hennes hjelp til å forstå vinteren. 

Too-ticki har ingen omsorgsfunksjon for Mummitrollet, og sånn sett må han klare seg selv. 

Men Too-ticki gir Mummitrollet innblikk i en del av verden han ikke er kjent med fra før. 

Med dette settes også Mummitrollets (kjønns)identitet på prøve. Mummitrollet lærer om 
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kvinnelige uttrykk, utover det han er vant med hos moren. Mummitrollet klarer ikke å vise seg 

som hverken sterk, kunnskapsrik eller trygg i Trollvinter, og viser frustrasjon knyttet til sin 

egen svakhet og usikkerhet. I Trollvinter er det kvinneskikkelsene som dominerer. 

 Pappan och havet tematiserer kriser for hele familien. Mummipappa har en krise 

knyttet til mannsrollen, og tar med familien til en forlatt øy med et fyrtårn. På denne øya har 

Mummimamma en krise knyttet til tapet av kvinnerollen, når hun mister hjemmet og sin 

funksjon som mamma. Mummitrollet har i denne boka en krise knyttet til egen identitet når 

han er i ferd med å bli voksen. Han skyves mer bort fra moren, og skjønner at hun ikke lenger 

er tilgjengelig. I denne boka lander Mummitrollet i et mannlig uttrykk. Han har vendt seg bort 

fra det barnlige, og ender med å ligne faren mer enn moren. 

 Mummitrollet har både maskuline og feminine trekk i bøkene. At trollet ikke tar form 

innenfor den maskuline eller feminine diskurs i de tidlige bøkene, bunner i at han fremdeles er 

et barn. Trollet er ikke ferdig utviklet, og har ikke bestemt seg for hvem av sine foreldre som 

skal bli mest definerende for hans identitet. Mens identiteten hans utvikler seg, vil han 

naturlig etterligne en av foreldrene i større grad enn den andre. Dette skjer ubevisst, og 

påvirkes av i hvor stor grad han blir styrt i den ene eller andre retningen.  

 Madelene Wallinder hevder i sin oppgave «Det kan ju inte vara precis detsamma med 

en flicka» at Mummitrollet og Snusmumriken har et homoromantisk forhold. Det er tydelig at 

Mummitrollet og Snusmumriken har et nært forhold, der Mummitrollet er mer knyttet til 

Snusmumriken enn omvendt. Det ligger i Snusmumrikens natur å være alene og uavhengig. 

De møtes på Mummitrollets første store eventyr, i Kometen kommer, og vennskapet deres blir 

tydeligere formet i Trollkarlens hatt: 

Han kunde tydligt se Snusmumrikens fotspår i den våta jorden. De fnattade hit och dit 

och var ganska svåra att följa. Ibland gjorde de långa skutt och korsade sig själva. Han 

har varit glad, funderade Mumintrollet. Här har han gjort en kullerbytta, det är klart 

och tydeligt. 

 Plötsligt lyfte Mumintrollet nosen och lyssnade. Långt bort aspelade 

Snusmumriken på sin munharmonika, han spelade sin gladaste visa: «Alla små djur 

slår rosett på sin svans.» Mumintrollet började springa rakt mot musiken. (Jansson, 

1948, p. 10) 

Wallinder sin artikkel tar opp tematikken rundt Mummitrollets seksuelle legning. Snorkfrøken 

blir framstilt som Mummitrollets kjæreste, og han blir svært forelsket i henne i Kometen 

kommer: «Vi har varit dumma. (…) Oförlåtlig, fortsatte Mumintrollet. Brottsligt! Tänk om vi 

har rullat de där stenarna i huvudet på den lilla Snorkfröken!» (Jansson, 1946, p. 72). Likevel 

framstilles forholdet til Snusmumriken like lidenskapelig i senere bøker som forholdet til 
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Snorkfrøken er i Kometen kommer. Når Wallinder skriver om Mummitrollets legning, gir hun 

uttrykk for at når trollet står i en relasjon til Snorkfrøken får han mer maskuline trekk, mens 

når man leser ham i relasjon til Snusmumriken kommer hans feminine sider tydeligere fram: 

Genom Mumintrollets begär och hans uppträdande som passiv och inväntande 

kritiseras normer om både sexualitet och kön; han är en pojke, men beter sig på ett sätt 

som brukar beskrivas som typiskt kvinnligt och han älskar en annan pojke. (Wallinder, 

2018, p. 9) 

Selv om Mummitrollet elsker Snusmumriken, leser jeg ikke dette som et erotisk uttrykk. 

Mummitrollet idoliserer Snusmumriken, og ser opp til ham som en storebror eller en helt. At 

forholdet er kjærlighetsbetont og lidenskapelig står ikke som en motsetning til det barnlige 

eller guttete. Når Snusmumriken ikke lenger er til stede i Pappan och havet, og man ser 

Snusmumriken selv føle en tomhet og lengsel etter Mummitrollet i Sent i november, kommer 

det dermed til uttrykk at Snusmumriken er en del av Mummitrollets barndom. Snusmumriken 

representerer det Mummitrollet begjærer, som frihet, eventyr og kunnskap, men det betyr ikke 

at Mummitrollet begjærer Snusmumrikken på en erotisk måte. 

 Når Mummitrollet i Trollvinter våkner fra vinterdvalen, går tankene raskt til 

Snusmumriken. Trollet er vant til at Snusmumriken kommer kort tid etter han våkner fra 

vinterdvalen, men her er vinteren fortsatt i full vigør og Snusmumriken er fortsatt i Syden: 

«Mumintrollet lyssnaded länge med öronen rätt upp, sen tände han nattlampan och tassade 

bort til byrån för att läsa Snusmumrikens vårbrev.» (Jansson, 1957, p. 9). Mummitrollet er 

tilsynelatende alene i denne vinterverdenen, før han treffer Lille My og senere Too-ticki. 

Altså er de Mummitrollet omgås med i denne boka hovedsakelig kvinner. Også Mårran er til 

stede i denne boka. Vinteren i seg selv blir omtalt som en kvinne, som kommer til uttrykk 

gjennom Isfruen. Vinteren er en unntakstilstand for Mummitrollet, og han blir først rolig og 

trygg når våren kommer, de andre våkner fra dvalen og Snusmumriken kommer tilbake. 

 Vi kan lese vinteren i Mummidalen som kvinnens årstid. Den er ukjent for 

Mummitrollet, slik kvinner ofte kan være noe delvis ukjent og uforståelig for unge gutter. Vi 

kan dermed lese Trollvinter som en fortelling der Mummitrollet blir kjent med kvinnen: 

När kommer hon?  

 Snart, sa Too-ticki Men du behöver inte vara bekymrad. 

 Jag är inte bekymrad för isfrun, sa Mumintrollet. Det är de andra jag är 

bekymrad för. Dem jag ingenting vet om. Den som bor under diskbänken. Och i min 

garderob där borta. Eller Mårran som bara tittar på en och inte säger ett ord. 

 Too-ticki gnodde sig om nosen och funderade. 

 Ser du, det är så mycket som inte får rum om sommarn och hösten och våren, 

sa hon. Allting som är lite skyggt och lite märkvärdigt. Somliga slags nattdjur och folk 
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som aldrig passar in nånstans och som ingen tror på. De håller sig undan hela året. Och 

sen när det är lungt och vitt och nätterna blir långa och alla har gått i ide – då kommer 

de fram. (Jansson, 1957, pp. 38-39) 

Mummitrollets utsagn «det är de andra jag är bekymrad för» kommenterer hans syn på det 

kvinnelige som noe fremmed. Kvinnen er «en annen», som Beauvoir skriver. De som bor 

under kjøkkenbenken og garderoben er kjønnsløse, men stedene de oppholder seg 

representerer noe kvinnelig. Mårran er også en kvinneskikkelse, men hun er ikke en kvinne i 

tradisjonell forstand ettersom kjønnsuttrykket hennes er svært utydelig. Mummitrollet sier at 

han ikke er bekymret for Isfruen. Selv om Isfruen er farlig, er det enklere å plassere henne enn 

de andre skikkelsene. Man kan dermed lese det slik at det er det utradisjonelt kvinnelige som 

gjør ham urolig. Mummimamma, og andre tradisjonelle kvinnekarakterer, har også gått i 

dvale for vinteren. Det sier noe om at vinteren ikke er deres sesong, men heller en tid for 

«annerledes-kvinnene». 

 I Pappan och havet endres Mummitrollets syn på det kvinnelige, da han blir bedre 

kjent med Mårran. I denne boka følger Mårran etter Mummitrollet til øya de reiser til. Han går 

ut til henne om natten, og ser på henne. Hver natt kommer Mårran litt nærmere Mummitrollet, 

og forholdet deres utvikles til noe som kan minne om vennskap: 

Hon letar efter mig, tänkte Mumintrollet. Men nu får hon lugna sig lite. Hon drar för 

mycket petroleum. 

 Han stod en stund och betraktade Mårrans vilsna vandring över ön, han kände 

ingenting annat än ett visst välvilligt överseende. 

 I morgon ska hon få dansa, sa Mumintrollet för sig själv. Men inte nu. Det här 

är en hemmakvell. (Jansson, 1965, pp. 156-157) 

Selv om Mummitrollet selv lander i et mannlig uttrykk i Pappan och havet, har han en annen 

forståelse av kvinnelighet og kvinneskikkelser enn Mummipappa har. Sånn sett er 

Mummitrollet en mer progressiv og moderne mannsskikkelse enn sin far, selv om han ender 

opp som en relativt tradisjonell mannskarakter.  

3.4 Snorkfrøken 

Snorkfrøken er en snork, og tilhører dermed en annen art enn mummiene. Hun ligner 

mummiene utseendemessig, med spisse ører, rund mage, rund snute og hale. Hun har 

riktignok en gyllen pannelugg, noe ingen av mummiene har. Snusmumriken forteller i 

Kometen kommer at snorkene bytter farge, noe mummitroll ikke gjør: «De måste ju vara släkt 

med dig, för ni är presis likadana. Fast du är vit förstås och de är mångfärgade och dessutom 
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byter de färg när de blir upprörda.» (Jansson, 1946, p. 54). Denne egenskapen er ikke noe man 

kan se på illustrasjonene, ettersom de er uten farger. Her trenger vi altså teksten for å få en 

dypere forståelse av snorkenes utseende. 

 Snorkfrøken bærer en gullring rundt foten og pynter seg ofte med blomster i håret eller 

bak øret. Denne måten å smykke seg på, gir henne et feminint preg. Hun er glad i å pynte seg, 

som også er med på å underbygge det feminine. Snorkfrøken innretter seg samfunnets syn på 

femininitet, ved å tillegge seg kvinnelige attributter, som smykker og blomster. Hennes bror, 

Snorken, er på sin side et uttrykk for det eksplisitte mannlige. Forholdet mellom dem ligner 

mye på forholdet mellom Mummimamma og Mummipappa, men Snorkfrøken og Snorken 

representerer ikke henholdsvis det kvinnelige og mannlige like eksplisitt som Mummitrollets 

foreldre gjør. 

 Snorkfrøken og Snorkens oppgaver er ikke like eksplisitt knyttet til skam/ære som hos 

Mummimamma og Mummipappa. Ære er viktig for Mummipappas mannlighet, mens for 

Snorken er mannligheten hans i utgangspunktet kun knyttet til vitenskap og intelligens. 

Snorkfrøken er ikke omsorgsfull på samme måte som Mummimamma, selv om hun er kjærlig 

mot blant annet Mummitrollet. Snorkfrøken er ikke like vendt utover mot omverdenen som 

Mummimamma er, men mer fokusert på seg selv og utviklingen av egen identitet. Hun følger 

broren Snorken i det meste, og når Snorkfrøken møter Mummitrollet vender hun store deler 

av fokuset sitt mot ham, noe Mummitrollet også gjør mot henne i en gjensidig forelskelse. 

Snorken forsvinner tidlig ut av bøkene, mens Snorkfrøken blir igjen i Mummidalen. 

 Snorkfrøken er entydig feminin. Hun defineres markant som en ungpike. Hun er 

utpreget heterofil og monogam. Hun defineres i utgangspunktet menn, i hovedsak 

Mummitrollet og broren Snorken, men er godt etablert i en kvinnelig diskurs. Snorkfrøken er 

en «annen», altså er hun det Snorken ikke er. Snorken har funksjon som en faderlig skikkelse 

for Snorkfrøken. Han er eldst, klokere enn henne og det er han som bestemmer. Man kan lese 

Snorken som en manifestasjon av patriarkatet, noe som er med på å forklare Snorkfrøkens 

vesen. Hun må være kvinne, med alt det innebærer. Hun må være dummere og mer 

overflatisk enn mennene, samtidig som hun er vakker og forguder det skjønne. Snorken er 

ikke med i mange fortellinger, men han er en tilstedeværende karakter i Kometen kommer. 

Han opptrer også i Trollkarlens hatt. 

 Uttrykket til Snorkfrøken er svært tradisjonelt. I en scene beskrevet i artikkelen 

Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen av Bergljot Østerås, minner sterkt om Snorkfrøkens 

atferd i mummibøkene: 
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I utvalget av bøker fra barnehagen er det i hovedsak konvensjonelle kjønnsbeskrivelser 

som presenteres, enten det handler om mennesker eller dyr. Boka Skjærgårdsunger 

handler om Vegard, Fredrik og Øivind som fisker fra bryggekanten, mens søster 

Camilla plukker fine skjell (Berg & Frøstrup, 1998). (Østerås, 2010, p. 20) 

I Trollkarlens hatt kommer Snorkfrøken med mange forslag om hva Hemulen kan begynne å 

samle på, etter at frimerkesamlingen hans er komplett: 

Sidenband, då? sa Snorkfröken. 

Hemulen bara fnös. 

Smycken? Fortsatte Snorkfröken förhoppingsfullt. De tar aldrig slut! 

Äsch, sa Hemulen. 

(…) 

Snäckor? Framkastade Snorkfröken. (Jansson, 1948, p. 23) 

Snorkfrøken blir framstilt på en slik måte at hun kun bryr seg om vakre, unødvendige ting. 

Samleobjektene Snorkfrøken forslår er av ingen interesse for Hemulen, selv om det er 

Snorkfrøken sitt forslag at han skal begynne å samle på noe annet, etter at han har fått tak i 

alle frimerker i verden (Jansson, 1948, p. 22). Men «jentetingene» Snorkfrøken foreslår 

interesserer ham ikke. 

 Som nevnt er moderlighet en viktig kjønnsmarkør for kvinnen, ifølge Butler. Det 

moderlige er både knyttet til det kroppslige og sosiale. Hun skriver om hvordan datterens 

atskillelse fra moren fører med seg en melankoli: 

In the case of the mother’s separation from the girl-child, the result is melancholy for 

both, for the separation is never fully completed. (…) Instead of a negative attachment 

to the body, the maternal body is internalized as a negation, so that the girl’s identity 

becomes itself a kind of loss, a characteristic privation or lack. (Butler, 1990, p. 84) 

Sitatet fra Butler over baserer seg på Jacques Lacan sine teorier. Lacan presenterer tre deler av 

det psykiske livet: det imaginære, det reelle og det symbolske. Det imaginære dreier seg om 

jegets identifikasjon med bilder, og etablering av selvbevissthet. Det reelle tar utgangspunkt i 

det før-språklige, og baserer seg på begjær og traumer. Det symbolske er språkuttrykkene, 

som i stor grad dreier seg om diskurs da det tar utgangspunkt i det språklige nettverket og 

hvordan det strukturerer kulturen og har en identitetsbyggende funksjon. (Rekdal, 1992, pp. 

108-113). Grunnleggende for barnets eksistens er separasjonen fra mora: 

Barnet identifiserer seg med det mora manglar, nemleg fallosen. Difor vert barnets 

primære eller reelle identifikasjon med fallosen. 

 Men åtskiljinga frå mora, Tingenes absolutte fråvære, gjer at barnet opplever 

moras begjær som retta utover, mot noko anna, mot faren. Barnet går difor i neste 

omgang inn i ein identifikasjon med den reelle faren, eller egoidealet. (Rekdal, 1992, 

p. 226) 
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Jentebarnets brudd med mora resulterer i en følelse av «lack». Når jenta identifiserer seg med 

fallosen, identifiserer hun seg med noe hun mangler. Faren er uoppnåelig for jenta, samtidig 

som hun bærer meg seg sin mors mangler. 

 Vi har ikke kjennskap til Snorkfrøkens mor, og kan dermed ikke si noe om hvorvidt 

Snorkfrøken bærer sin mor videre. Men det må være slik at Snorkfrøken har hatt et kvinnelig 

forbilde som har formet henne til å bli en jente og kvinneskikkelse. Med utgangspunkt i 

Butlers tankegang om det performative kjønn, blir også identiteten performativ. Kjønn og 

identitet utfyller hverandre, og Snorkfrøkens femininitet er dermed et uttrykk for en mangel 

nedarvet gjennom sin mor. Dette henger også sammen med at menn har definisjonsmakt over 

henne.  

 Første gang Snorkfrøken opptrer, er det nettopp gjennom en mannsskikkelse. 

Snorkfrøken blir presentert i Kometen kommer. Hun er den andre tilbakevendende 

kvinnekarakteren, etter Mummimamma. Det er også andre kvinnekarakterer i Småtrollen och 

den stora översvämningen, men ingen av disse dukker opp i senere bøker. Snorkfrøken blir i 

første omgang presentert av Snusmumrikken: 

Snusmumriken funderade en stund. Sen sa han: 

Berättade jag nånsin om de där snorkane jag träffade för några veckor sen? 

Nej, sa Mumintrollet. Vad är en snork? 

Vet du verkligen inte vad en snork är? frågade Snusmumriken förvånad. De måste ju 

vara släkt med dig, för ni är presis likadana. Fast du är vit förstås och de är 

mångfärgade och dessutom byter de färg när de blir upprörda. 

(…) 

Snorken tyckte om att ordna upp och reda ut saker, det var ofta ganska besvärligt. 

Hans lillasyster hörde på men jag tror hon tänkte på annat. Kanske på sig själv. Hon 

var helt och hållet täckt av ett fint mjukt ludd och hade pannlugg som ideligen 

borstade. (Jansson, 1946, pp. 53-54) 

Snusmumriken sier i dette utdraget at en måte å forstå Snorkfrøken på, er gjennom 

Mummitrollet: «De måste ju vara släkt med dig, för ni är presis likadana». Han tar 

utgangspunkt i Mummitrollet som modell, og definerer Snorkfrøken ved å se på forskjeller og 

likheter mellom henne og Mummitrollet. Videre i fortellingen får vi se at Mummitrollet finner 

Snorkfrøkens fotring. Han forelsker seg etter hvert i henne, uten at de noen gang har møttes. 

Mummitrollets forelskelse er også med på å skape et bilde av Snorkfrøken. Det mest 

betonende med hennes karakter, er at hun er annerledes enn mannen. Hun er en «annen», i 

Beauvoirsk forstand: 
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Låt oss tänka på Snorkfröken: hon er en ung flicka med pannlugg och ring runt vristen 

och hon tycker om att ha blommor bakom örat. Hon är i viss mån fåfäng. Ett vackert 

yttre betyder mycket for henne. Det vi vet om henne är vad Snusmumriken har berättat 

och hur hon beter sig i olika situationer. Men ser vi hennes inre? Ser vi någonting 

bakom hennes uppförande? 

 Det gör vi inte. 

 Vi vet till exempel inte varför hennes vristring är så viktig för henne. På 

motsvarande vis ser andra bara vår fasad. (…) (Laajarinne, 2011, pp. 117-118) 

Når Snorkfrøken selv opptrer i fortellingen, bæres det fortsatt preg over at hun har blitt 

framstilt av mannsskikkelser på forhånd. Snorkfrøken opptrer først som en jomfru i nød, der 

Mummitrollet er den reddende helt: «Nån skrek inne i skogen. Det var mycket höga och gälla 

skrik som kom nackhåret att resa sig på dem alla tre. Mumintrollet satte av som en kanonkula. 

(…) [trollet skrek] Det är Snorkfröken ropar på hjälp! Jag vet att det är hon!» (Jansson, 1946, 

p. 76) 

 Det første vi får høre fra Snorkfrøken selv, er et skrik. Man kan lese dette som at 

Snorkfrøken innretter seg rollen som kvinne. Når hun står i en fare, skriker hun etter hjelp. 

Hun prøver ikke å redde seg selv. Kanskje tenker hun heller ikke at dette er en mulighet. Når 

Mummitrollet når fram, møter han en forferdet Snorken som forteller at søsteren er i ferd med 

på bli spist opp av en busk. Mummitrollet klarer å drepe busken. Scenen er humoristisk, og 

kan minne om Don Quixote sin kamp mot vindmøllene. Mummitrollet blir dermed en helt i en 

tid der idealet om den romantiske ridderen er utdatert. Etter at Snorkfrøken er reddet, sier hun: 

«O, vad du är modig» og Mummitrollet kan glede henne med å ha funnet fotringen hennes. 

 I Trollkarlens hatt tematiseres de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene, når mummihuset 

forvandles til en jungel. I en lek fungerer Mummitrollet som Tarzan og Snorkfrøken som 

Jane. Dette bygger videre på heltedådene til Mummitrollet i Kometen kommer. 

I Trollkarlens hatt handlar det om lek och urskogsvrålen ljuder glatt i muminhusets 

igenväxta salong, men i Kometjakten har leken helt andra förtecken. Har äxlar 

mumintrollet rollen som Tarzan och räddar sin älskade Jane (snorkfröken) ur det 

farliga odjurets armar. (…) Men Scenen parodierar samtidigt den manliga 

äventyrsberättelsens könskodade ideal. Illustrationen framhäver mumintrollet som 

hjälte (…). (Westin, 2013, p. 131) 

Mummitrollet som helt og Snorkfrøken som jomfru i nød bygger på tradisjonelle 

eventyrmotiver. Det mannlige er karikert, og framstilt i et latterlig uttrykk. Mummitrollets 

helteuttrykk kan minne om Don Quijotes kamp mot vindmøllene. Videre skriver Westin om 

Snorkfrøken som heltekarakter. I tidligere utgaver av Kometen kommer har Snorkfrøken en 

feministisk appell, men hun blir gjort mer tradisjonell i senere utgaver: 
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Men också [snorkfröken] får en hjälteroll genom sin smarta räddning av mumintrollet 

som hotas av en jättelik bläckfisk. Hon fångar kometens ljus i sin spegel, bländar 

odjuret, och mumintrollet fylls av beundran (…). Det är en feminism som tar fasta på 

förmågan til handling, den egenskap som överlag utmerker äventyrarna i Kometjakten. 

(I Kometen kommer, den tredje och sista versionen av kometberättelsen sker 

räddningen av en slump och snorkfrökens roll görs traditionell). (Westin, 2013, p. 132) 

Snorkfrøken blir på mange måter framstilt som «bare en jente». Hun er enkel, kun opptatt av 

det vakre, som blomster og fotringen, og klarer ikke å ta vare på seg selv. Snorkfrøken må 

reddes av en mann. Hun er ikke interessert i høre Snorken fortelle om vitenskap, noe som gjør 

henne dum. Hun er vakker, sjarmerende og forfengelig. Dermed blir hun et begjærsobjekt for 

Mummitrollet. Hun blir også hans store barndomskjærlighet. Episoden der Mummitrollet 

redder Snorkfrøken i Kometen kommer minner om når Mummiappa redder Mummimamma i 

Muminpappans memoarer. I denne scenen er Mummimamma begjærsobjekt for 

Mummipappa, selv om hun muligens mister denne funksjonen med alderen: «Ack, det var 

någonting helt annat än att rädda Hemulens moster! Ett mumintroll, likadan som jag själv men 

ännu vackrare, ett litet kvinnligt mumintroll som jag hade räddat!» (Jansson, 1950, p. 164). 

 Temaet om barn og seksualitet er noe blant annet Sigmund Freud tok for seg, og han 

deler barns utvikling opp i fem ulike faser basert på det seksuelle uttrykket. Disse fasene er 

den orale fase (spedbarn), den anale fase (de første årene), den falliske fase (tre til fem år), 

latensperiode (senere barndom) og den genitale fase (ungdomstid, ut livet). Jeg vil ikke bruke 

disse fasene i en lesning av mummibøkene, men det sier noe om at barnets seksualitet var et 

etablert tema da Tove Jansson skrev bøkene om Mummitrollet. 

 For Freud er begjæret elementært, også hos barn. Det virker som om Mummitrollets 

interesse for Snorkfrøken er størst i de tidligere bøkene, og blir gradvis mindre når han blir 

mer vant til henne. Begjæret er noe som driver Mummitrollet i Kometen kommer, da han er 

minst like opptatt av å finne Snorkfrøken som han er av å finne ut mer om kometen. Atle 

Kittang skriver følgende om Freuds driftsteori: «Gjennom heile forfattarskapen sin heldt han4 

fast ved ein dualistisk driftsteori. Til å begynne med tenkjer han seg dei to grunndriftene 

svarer til våre to djupaste behov: behovet for mat og behovet for kjærleik» (Kittang, 1997, p. 

54). Mummitrollets begjær handler altså om behovet for å elske.  

 Mummitrollet må redde Snorkfrøken enda en gang i Kometen kommer. Hun er i ferd 

med å bli angrepet av en kjempebleksprut når hun leter etter skatter. Vi kan spørre om 

Snorkfrøken liker å bli reddet. At hun føler en trygghet i at en mannsperson tar vare på henne. 

Det er også mulig at Snorkfrøkens identitetsfølelse blir sterkere når hun kan løfte en mann, og 

 
4 Sigmund Freud. 
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få ham til å føle seg sterk og mektig. Det er hennes oppgave som kvinne å legge til rette for 

mannens æresfølelse. Dette blir også selvutslettende, ettersom Snorkfrøken må stå i gjeld til 

Mummitrollet når han redder henne. Han utsetter seg for farer, så hun kan slippe å kjempe sin 

egen kamp. På den måten svekkes Snorkfrøken som karakter og hun blir usynliggjort.  

3.5 Mymlan d.e. 

Mymlan er kun med i Muminpappans memoarer. Vi får her se henne som ung, før hun blir 

mor. Mymlan har i denne romanen mange småsøsken som hun tar vare på. Mymlan blir 

kjæreste med Joxeren, og sammen blir de foreldre til Snusmumriken. Mymlan er også mor til 

Mymlan d.y. og Lille My. De to sistnevnte har tilsynelatende samme far, som er ukjent. 

 Navnet «Mymlan» kommer fra det svenske ordet mymla, som er et verb (slang) som 

refererer til sex mellom to kvinner. Tove Jansson brukte dette begrepet om sex generelt, både 

heteroseksuell og homoseksuell sex. Mymlans navn betyr i utgangspunktet «en som har mye 

sex», som er med på å forklare hvorfor Mymlan har så mange barn: 

Man talade i allmänhet inte om homosexualitet med dess rätta namn, man använde 

olika koder och mera vardagliga tilltalsnamn. (…) Redan 1952 skrev hon att hon från 

och med nu beskrev sig själv som «spöke» i lesbiska kretsar, ett ord som allmänt 

användas om lesbiska. Ibland användes slangordet mymla för lesbiskt sex, men när 

Tove talade om att mymla menade hon älskog i allmänhet. Birgitta Ulfsson minns att 

Tove sade att «åh se på dem, de mymlar tydligen med varann» när hon såg ett par som 

älskade. (Karjalainen, 2013, p. 110) 

Når hennes eldste datter igjen heter Mymlan, tyder dette på at denne atferden går i arv. Hvert 

fall de som er bærere av navnet «Mymlan» har den samme seksuelle atferden og det seksuelle 

uttrykket. Lille My viser aldri noen antydninger til å skulle ha sex eller bli en mor. Nilsson 

Lindgren skriver kort om Mymlan i forbindelse med Mummipappa: «Witt-Brattström menar 

att Mymlan i Muminpappans memoarer står för den oreserverade kvinnliga sexualiteten (…)» 

(Nilsson Lindberg, 2010, p. 10) 

 I Muminpappans memoarer er Mymlan ung, men ikke et barn. Hun er vanskelig og 

stri, og moren hennes er lei av henne. Hun har en voldsom personlighet og uttrykker seg 

gjennom lek og sprell:  

Ohyggligt, stönade Mymlans dotter. Min hals växer nog i hop ska ni se, och sen kan 

jag inte andas mera och inte äta eller prata heller. 

 Gå genast och legg dig, sade Fredrikson förskräckt. Vi måste hämta din 

mamma. Med detsamma! 

 Nej gör inte det, utbrast dottern. I själva verket lurades jag bara. Jag är inte alls 
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sjuk. Jag fick inte följa med på trädgårdsfesten för jag har varit så omöjligt att till och 

med mamma blev trött på mig! (Jansson, 1950, p. 94) 

Mymlan har ikke en viktig rolle i serien, men hun er en inngang til hvordan vi kan forstå 

hennes barn. Her er en grunnleggende mangel på disiplin, både i Mymlan d.e. og Mymlan d.y. 

sin oppvekst. Selv om «Mymlane» får både sønner og døtre, er det kun jentene det er skrevet 

om. Disse kvinneskikkelsene har en slags villhet og kraft, som ikke tar hensyn til det 

maskuline. Dermed blir disse karakterene på mange måter fri innenfor en kraftfull 

urkvinnelighet. 

 I Muminpappans memoarer bor Mymlan d.e. med sin mor. Moren er på mange måter 

ansvarsløs, og har overlatt de fleste moderlige oppgaver til Mymlan, ettersom hun er det 

eldste barnet. Vi ser det samme med Mymlan d.y., som får ansvar for Lille My når moren 

melder seg ut. Mymlane som mødre virker i utgangspunktet skamløse, og gjør et minimum 

for å ta vare på barna sine. Dermed trengs en flink eldstedatter for at alt ikke skal skli ut. 

3.6 Mymlan d.y. 

Mymlan er med i flere fortellinger. I likhet med sin mor, får også Mymlan ansvar for sine 

småsøsken. I Mummifortellingene er hun alene med lille My. Hun opptrer første gang på 

slutten av Muminpappans memoarer, sammen med søsteren. Den neste boken fra 

mummiuniverset, Hur gick det sen?, handler om Mymlan, 

lille My og Mummitrollet. Mymlan har også en vesentlig 

rolle i Farlig Midsommar. 

 Mymlan er mer feminin i utseendet enn sin søster, 

både i handlingsmønster og utseende. Hun er større enn 

Lille My, men har samme type frisyre og bærer en kjole i 

liknende stil som søsteren. Mymlan er lengre og «finere» i 

linjene enn Lille My, som er mer stutt og grov. Mymlan sin 

nese er slankere og spissere enn My sin, og hun har også en 

lenger hals. Kjolen til Mymlan er også kortere enn Lille 

My sin, i forhold til kroppen. Dette gjør at vi kan se 

Mymlans ben tydeligere enn hos Lille My. Benene hennes 

er lange og slanke, som gir et mer kvinnelig uttrykk enn 

hos søsteren. 

 I en illustrasjon sitter Mymlan på bakken, med bena rett ut foran seg. Hun har en stram 

 

Figur 3. Illustrasjon av Mymlan. (Jansson, 

1954, p. 109). 
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holdning med hendene i fanget. Hun har roser i kinnene, lange øyevipper og pynt i håret. Det 

følger også en beskrivelse til dette bildet: «Lite till höger om spegelskåpet (…) satt Mymlans 

dotter i tyllkjol och med pappersblommor kring hårknuten» (Jansson, 1954, p. 109). 

 Mymlan liker å pynte seg og gå med fine kjoler, som er med på å gjøre Mymlan til en 

feminin karakter. Hun kan også være høylytt, hovedsakelig når hun kjefter på eller roper etter 

Lille My. Når de i Farlig midsommar har blitt strandet på et teater finner både Mymlan og 

Snorkfrøken stor glede i å se på kjolene på kostymelageret. Denne scenen er mest interessant 

når vi ser på Snorkfrøken, som ellers ikke pleier å gå ikledd kjole: 

Och Snorkfröken som inte ens har en klänning! Jag skulle aldrig aldrig gå utan 

klänning jag skulle hellre dö än gå utan klänning (sic) 

(…) 

 Bry dig inte om Misan, sa Mymlans dotter. Hon blir alltid till sig för allting. 

 Men hon hade rätt, mumlade Snorkfröken och tittade på sin mage. Jag borde ha 

en klänning. 

 Nä, sa Mymlans dotter. Var inte fånig. 

 Du har klänning, invände Snorkfröken. 

 Det är jag det, sa Mymlans dotter obekymrat. (Jansson, 1954, pp. 50-51) 

Kjolen er en rekvisitt knyttet til kjønn og identitet. Det er noe mange kvinner i Mummidalen 

bærer, men ikke alle. Mummimamma bruker for eksempel ikke kjole. Det er også enkelte 

menn som bærer kjole, men plagget er fortsatt knyttet til noe feminint. For Mymlan er kjolen 

en del av hennes identitet som kvinne, men det er ikke det for Snorkfrøken. Når Misan 

påpeker at Snorkfrøken ikke har på seg kjole, lurer hun på om kjolen ville gjort henne mer 

kvinnelig. Snorkfrøken får etter denne kommentaren fra Misan et behov for å eksperimentere 

med bruk av kjole, og prøver 

på flere ulike kjoler for å føle 

seg mer kvinnelig. 

 Mymlan er også en av 

karakterene som er med i Sent i 

november. Her er 

illustrasjonene av henne 

riktignok litt annerledes. I Sent 

i november ligner Mymlan mer 

på et menneske enn i de 

tidligere bøkene. Hun har 

mindre øyne, flere detaljer på 

håret og en mer menneskelig neste og munn. Det må nevnes at Lille My har i Pappan och 

 

Figur 4. Filifjonkan og Mymlan. (Jansson, 1970, p. 99). 
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havet også flere av de menneskelignende trekkene som Mymlan har i Sent i november. 

Illustrasjonene av Mymlan og Lille My er ett av de tydeligste eksemplene på hvordan 

Janssons tegnestil utvikler seg i bøkene. 

 Av de to søstrene, er det Mymlan som er mest feminin. Hun er rolig og søt, i 

motsetning til en vill og ilter Lille My. Mymlan har også en moderlig funksjon, da hun har 

ansvar for sine småsøsken, i all hovedsaken Lille My, som er den strieste av alle sammen. 

Mymlan er en av de karakterene som er mest kvinnelig og jentete i uttrykket i hele 

mummiuniverset. Selv om hun tilhører arten «mymle», likner hun mye på en menneskepike. 

Hele hennes handlingsmønster passer også innenfor det kvinnelige. Hun er følsom, 

omsorgsfull og glad i det vakre. Hun er medgjørlig og snill. På noen av disse områdene skiller 

hun seg ut fra lillesøsteren, selv om også hun defineres som en kvinnelig karakter. 

 Et viktig skilletegn mellom Mymlan og Lille My, er skamfølelsen. Mens Lille My er 

en karakter som ikke føler skam, er dette noe som preger Mymlan. Derfor kan Mymlan være 

en omsorgsperson, mens Lille My ikke har anlegg til dette: 

Borte vid huset hörde de Mymlans dotter skrika på sin lillasyster. My! My! skrek hon. 

Rysliga lilla barn! Myyy! Kom hem så ska jag lugga dig! 

(…) 

Men på Muminhusets trappa stod Mymlans dotter och skrek så att rösten slog över. 

Lilla My satt och skrattade i något av sina otaliga gömställen, och det visste hennes 

syster. 

(…) 

Hör du mymla, sa Mumintrollets pappa ur gungstolen. Om du skriker sådär kommer 

hon aldrig. 

 Jag skriker bara för mitt samvetes skull, förklarade Mymlans dotter viktigt. När 

mamma for sa hon att nu lämnar jag din lillasyster i din vård, och kan inte du 

uppfostra henne kan ingen, för jag har då låtit bli genast från början. 

 Nå då förstår jag, sa Muminpappa. Skrik du bara om det lugnar dig. (Jansson, 

1954, pp. 13-14) 

Vi ser i dette sitatet at plikten Mymlan har blitt påført av sin mor, er årsaken til hennes 

skyldfølelse. Hun blir også pålagt et stort ansvar moren selv burde tatt, ved å være den eneste 

som kan oppdra Lille My. Dermed har Mymlan d.y. i større grad en morsfunksjon for Lille 

My enn Mymlan d.e. 

 Mymlan sin skam er knyttet til kjønn. Jeg var tidligere inne på forholdet mellom skam 

og kjønn, i forbindelse med Mummimamma og Mummipappa. Melhuus sitt utsagn om skam 

knyttet til ulik atferd for menn og kvinner er også gjeldende hos Mymlan. Det er 

forventninger knyttet til henne som kvinne. Sånn sett kan man si at skammen er performativ 

på samme måte som kjønnet er det. Melhuus skriver i sin artikkel at betydningen av skam i 
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mange tilfeller vil være kjønnsbestemt, og understreker at «skam og det å skamme seg er ikke 

nødvendigvis uttrykk for det samme» (Melhuus, 2001, p. 142). Mymlans skam handler i 

utgangspunktet ikke om å skamme seg. Handlingen å skamme seg er i større grad knyttet til 

skyld, mens Mymlans skam i større grad handler om hvem hun er og skal være, sett fra andres 

blikk. Det er i hovedsak moren sitt syn på henne som preger Mymlans skam, og man kan 

dermed forstå skammen som en arvelig kvinnelig skam. 

 Mymlans skrik er et uttrykk for hennes skamfølelse. Når Mummipappa sier «Skrik du 

bara om det lugnar dig» er dette en falsk form for trøst. I dette ligger at Mymlan skal få 

fortsette å føle på skamfølelsen, og dermed fortsette å innbefatte seg en kvinnelig kjønnsnorm. 

Mymlans skrik er ikke noe som i realiteten beroliger Mymlan, ettersom det er et uttrykk for 

hennes angst og skam knyttet til kvinnerollen. Men skrikene beroliger Mummipappa, ved at 

distansen til det kvinnelige opprettholdes. Han kan fortsette å forholde seg til Mymlan som et 

irrasjonelt kvinnevesen. 

 Skriket til Mymlan kan også være frigjørende. Selve skriket blir et forsøk på å vise 

omsorg for søsteren når hun ikke er til stede. Mymlans oppgave er å vise omsorg for søsteren. 

Når Lille My gjemmer seg evner ikke Mymlan å gjøre sin plikt. Mymlans skrik blir en måte å 

vise omsorg på. Når Mymlan sier «Jag skriker bara för mitt samvetes skull» betyr dette altså 

at hun skriker for å fjerne seg fra skammen. 

 På dette punktet ligner Mummidalen som samfunn på den vestlige verden ellers på 

midten 1900-tallet. Vi finner de samme typer kjønnsnormer i dalen som har vært gjeldende i 

store deler av moderne tid. Innenfor dette er det slik at det forventes at kvinner skal vise 

omsorg og ta vare på barn. Det samme ser vi hos Mummimamma, som også har slike 

oppgaver. Mannlige karakterer, som Mummipappa og Snusmumriken, representerer derimot 

kunnskap og autoritet som kvinnene ikke har. Mymlan blir altså plassert i samme kategori 

som Mummimamma, selv om Mymlan ikke er en like vellykket kvinne. 

3.7 Lille My 

Lille My er en kvinneskikkelse og et barn. Hun er ikledd kjole, og har håret oppsatt i en knute. 

My opptrer første gang i Muminpappans memoarer, men er i denne boka bare nevnt so det 

yngste barnet til Mymlan d.e. Hun har en vesentlig rolle i bildeboken Hur gick det sen? I 

denne boka treffer Mummitrollet en fortvilet Mymlan d.y., som ikke klarer å finne en 

forsvunnet Lille My. Jakten på Lille My innebærer hopp fra den ene boksiden til den andre, 

gjennom fysiske hull og klaffer i verket.  
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 Lille My ligner sin storesøster Mymlan i utseende, som igjen likner på sin mor. Lille 

My er det yngste barnet i den store søskenflokken, og hun er også den minste. Selv om My 

blir eldre i bøkene, vokser hun ikke i størrelse. Hun er gjennom alle bøkene så liten at hun får 

plass i Mummimammas syskrin. Søsteren tar opp Mys størrelse i dialog med Mummimamma: 

«Det är besvärligt att hin har råkat bli så här liten, beklagade sig Mymlans dotter. Jag vet 

aldrig var jag har henne» (Jansson, 1954, p. 10). 

 Dette sitatet fra Mymlan har dobbeltbetydning. Samtidig som Lille My har det med å 

forsvinne, til Mymlans frustrasjon, kan Mymlan også ha problemer med å forstå søsteren. 

Altså er det en grunnleggende forskjell mellom Mymlan og Lille My. Dette kan vi se, både på 

Lille Mys gemytt og atferd. Til tross for sin lille fysiske størrelse, har Lille My en stor 

personlighet. Utseendemessig ser hun ut som en liten jente, men atferden til Lille My er 

maskulin. Hun er ofte sint og tidvis voldelig, samtidig som hun er sosial og kontaktsøkende. 

Lille Mys fysiske vesen karakteriseres fort som feminint i en «småpikete» forstand, mens 

hennes atferd og handlingsmønster er mer maskulint. Lille My gjør seg selv mer maskulin for 

å sett og hørt, ettersom hun fort hadde blitt oversett om hun var liten og stille. Mange av 

illustrasjonene av Lille My viser henne i aktivitet. Hun løper, svømmer, klatrer og sitter 

sjeldent rolig. Man ser også på mange illustrasjoner at Lille My undersøker ting. Mens andre 

jenter, som Mymlan d.y og Snorkfrøken, er rolige og mer huslige, er Lille My mer en leken 

eventyrer, i samme stil som Mummitrollet og Snusmumriken.  

 Lille My er ikledd en enkel kjole, med tørkle i halsen. Man kan forstå kjolen som en 

kjønnsmarkør, selv om plagget er ikke utpreget feminint. Kjolen hun bærer er derimot ikke et 

plagg som passer innenfor de sosiale normene for hva et guttebarn skal gå med, hverken i 

mummiuniverset eller et etterkrigsfinland. 

 Den første romanen der lille My har en vesentlig rolle, er Farlig midsommar. I denne, 

som andre, fortellingen er hun bemerkelsesverdig liten i størrelse. Storesøsteren Mymlan har 

en omsorgsfunksjon for henne, men det virker som om My egentlig ikke har noe behov for en 

barnepasser. Hun forsvinner etter hvert fra Mummifamilien og storesøsteren, og må klare seg 

på egenhånd. Lille My treffer etter hvert Snusmumriken, som har fått ansvar for en skokk 

unger (omtrent i samme størrelse som Lille My). My trer ikke inn i en omsorgsrolle, men 

belærer Snusmumirken om hvordan barn og barneoppdragelse fungerer.  

Det regnar, sa ett litet barn. 

Jag är hungrig, sa ett annat. 

Snusmumriken tittade hjälplöst på Lilla My. 

Skräm dem med Mårran, föreslog hon. Det gör min syster. 

Blir du snäll då? frågade Snusmumriken. 
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Naturligvis inte! Sa Lilla My och skrattade så att hon ramlade omkull. 

Snusmumriken suckade. Kom, kom, sa han. Opp, opp! Skynda er så ska ni få se 

nånting! 

Vad då? frågade barnen.  

Nånting… sa Snusmumriken obestämt och viftade i luften. 

Det här klarar du aldrig, sa Lilla My. (Jansson, 1954, p. 102) 

Ett av Mys mest markante personlighetstrekk, er hennes temperament. Lille My blir lett sint 

og hun kan bli provosert av tilsynelatende trivielle ting. Aggresjonen bryter med en kvinnelig 

kjønnsnorm. Her spiller Lille Mys størrelse inn som en viktig faktor. Dersom en større 

skikkelse skulle vist den samme aggresjonen og sinnet som Lille My gjør, ville dette oppleves 

som farlig og truende. Det er nettopp på grunn av hennes lille størrelse og femininitet at hun 

kan være sint uten at dette blir korrigert. Det er ingen som vender seg bort fra Lille My fordi 

hun er sint og aggressiv. Andre kan kommentere sinne som en negativ, men My er nærmest 

idealistisk i forholdet til sinne og aggresjon. Hun mener det er en god ting å være sint. Det er 

noe alle er, og som de må være. Hun ønsker derfor at de andre ikke skal undertrykke sin egen 

følelse av sinne, men lære seg å håndtere og uttrykke den: 

Om man är arg så är man arg, konstaterade Lilla My och skalade sin potatis med 

tänderna. Man ska vara arg ibland, vartenda knytt har rätt att vara ilsket. Men han 

[Muminpappan] är arg på fel sätt, han blåser inte ut nånting, han drar i sig. (Jansson, 

1965, p. 11) 

My har tidvis noe nærmest dyrisk og naturpreget ved seg: «De sprang nedöver ön och kom 

fram till det översvämmade näset. Lilla My hoppade jämföta av förtjusning, hennes hårknut 

hade löst sig i stormen och håret flög som en spikgloria omkring henne.» (Jansson, 1965, p. 

172). Det dyriske understrekes i Farlig midsommar når Lille My blir sammenlignet med en 

mygg når hun skal synge Snusmumrikens vise ‘alla små djur slår rosett på sin svans’: «Den 

där kan jag! skrek hon. Och så sjöng hon med mygglikt gäll stämma» (Jansson, 1954, p. 75). 

Alma Oftedal tar kort for seg Lille My i artikkelen «Vitenskap for Mummitroll»:  

Lille My er selvstendig. Hun eier sitt eget moralsystem og sin egen verdensforståelse. 

På en måte representerer hun legemliggjørelsen av det koherente, fornuftstyrte 

subjektet med kontroll over egen bevissthet og vilje som Lacan umuliggjorde, men 

uten at hun dermed går inn i «forbeholdsdiskursen». Hun italesetter seg selv og andre 

som hun vil. Dette gir henne tilgang på stor kunnskap, basert på et gyldighetskriterium 

jeg tror alltid vil gjelde: sterk integritet. (Oftedal, 2012, p. 173) 

Lille My er fri for skam. Påføringen av skam er et viktig kontrollmiddel, som også påvirker 

diskursen. Skamfølelsen knyttes ofte til det kvinnelige, og særlig kvinnens seksualitet. Dette 

skriver Melhuus om i sin artikkel: «(…) normen i dag er at kvinnen selv er ansvarlig for sin 
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seksualitet. Kontrollen ligger ikke hos enn mann (…) hennes handlinger reflekterer først og 

fremst tilbake på henne selv» (Melhuus, 2001, p. 149). Som en videreføring av kvinnens 

skam, ligger det også at hun skal skamme seg over skammen. Kvinnen skal, paradoksalt nok, 

skamme seg dersom hun ikke gjør det. Men hun skal også skamme seg over at hun er kvinne 

og har en seksualitet. Hun må prøve å frigjøre seg fra seksualiteten, og en metode for å gjøre 

dette er å tre inn i omsorgsrollen. Det er noe Mymlan gjør, men ikke Lille My. My distanserer 

seg heller fra det kvinnelige og seksuelle, og trer inn i det mannlige eller barnlige. Oda Rygh 

skriver følgende i essayet «Skyld og skam» om påføringen av skam mot kvinnen: 

Påføring av skyld og skam er et kraftig våpen. 

Alle er en front og har en eller flere usette realiteter. Vi spiller roller mot hverandre, 

i kostymer og med rekvisitter som støtter oppunder rollen vi spiller ut på scenen der 

andre ser. Det er ikke en ibsensk livsløgn, men en avtale mellom aktørene om en 

passende setting som skal spilles ut, der vi konsekvent opprettholder vår rolle versus 

resten av skuespillerne i hverdagssettingen. (Rygh, 2017) 

My er et barn, og det er dermed enklere for henne å velge hvilken rolle hun skal tre inn i enn 

det er for Mymlan. My har heller ingen plikt hun må følge, i motsetning til sin søster. Sitatet 

til Rygh har likheter med Butlers kjønnsteori, knyttet til det performative. Rollene og 

rekvisittene hun skriver om kommenterer kjønnets performative kvaliteter. En av de 

kvinnelige performative kjønnsmarkørene er å uttrykke skam. Når Lille My bryter med 

skammen, bryter hun med det tradisjonelt kvinnelige. Hun kan ikke kontrolleres av menn 

gjennom diskursen, og dermed er hun fri. Hun er likevel ikke som en mann. Lille My er i et 

slags vakuum der hun er en kvinneskikkelse, eller en jente, men ikke påføres begrensningene 

ved å ha et tydelig markert kjønn. 

3.8 Snusmumriken 

Det er andre mannsskikkelser i Mummidalen som er mykere i kjønnsuttrykket enn 

Mummipappa. Sniff og Snusmumriken er eksempler på dette. Også Hemulen har mindre grad 

av maskulinitet ved seg enn Mummipappa. I Kometen kommer har Snusmumriken funksjon 

som hjelper for Mummi og Sniff på deres ferd til observatoriet. Senere blir han 

Mummitrollets nære venn. Snusmumriken er ikledd et plagg som kan kategoriseres som noe 

mellom en tunika og en frakk, bukser, støvler og hatt med fjær. Plagget han bærer på 

overkroppen er ikke markant maskulint. Det ligner litt på kjolen Lille My bærer. Men 

Snusmumriken har på seg bukser, noe et fåtall av karakterene Mummidalen har. Buksa er i 
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Mummidalen et plagg som heller mot det maskuline. Det må nevnes at Too-ticki også går 

med bukse, selv om hun defineres som kvinne. Hatten med fjær er også utpreget maskulin. 

Det er bare Mummipappa og Snusmumriken som går med hatt, med unntak av trollmannen i 

Trollkarlens hatt og eventuelt andre mindre karakterer. Det er riktignok flere kvinneskikkelser 

son er ikledd lue, som Too-ticki og Tofslan og Vifslan . 

 Snusmumriken er en tilbaketrukket skikkelse, noe han har til felles med Too-ticki og 

Hemulen. Han trives godt i eget selskap og i det å være uavhengig. Snusmumriken ønsker 

ikke å tilhøre noen, ettersom dette fører til tap av frihet. Dermed uroer det ham når forholdet 

til Mummitrollet blir for nært, slik at trollet forventer at Snusmumriken skal komme hjem til 

ham om våren. Dermed blir Snusmumriken forpliktet til å dra til Mummidalen hvert år. Selv 

om denne forpliktelsen er noe som kan uroe Snusmumriken, setter han pris på forholdet til 

Mummitrollet, noe vi kan lese i blant annet novellen «Vårvisan»:  

Och när han kom fram till Mumindalen skulle han spela den [visan] på broräcket över 

floden och Mumintrollet skulle genast säga: Den är fin. Den är hemskt fin. 

 Snusmumriken stannade i mossan och en liten olust flög över honom. 

Mumintrollet som väntade och längtade så forskräckligt. Som satt där hemma och 

ventade och beundrade och sa: Naturligtvis ska du vara fri. Så klart att du ska ge dig 

iväg. Om jag förstår att du måste få vara ensam i bland. Och samtidigt var 

Mumintrollets ögon svarta av besvikelse och hjälplös längtan. 

 Oj, oj, sa Snusmumriken och fortsatte att gå. Oj, oj, oj. Han har så mycket 

känslor, det där trollet. Jag ska inte tänka på honom. Det är ett bra troll, men just nu 

slipper jag tänka på honom. I kväll är jag ensam med min melodi och i kväll är det inte 

i morgon. (Jansson, 1962, pp. 10-11) 

Når Snusmumriken sier at Mummitrollet ha mye følelser, kan dette leses som er projisering av 

egne følelser. Snusmumriken projiserer sine følelser til Mummitrollet over på ham, fordi 

Snusmumriken selv ikke vil være bundet til trollet. Han vil være fri, både når det gjelder 

hvem han hører til, men også hvor han kan reise. Med en gang tilknytningen til Mummitrollet 

blir for stor, vil Snusmumriken ikke lenger kunne reise som han vil. 

3.9 Tofslan og Vifslan  

Tofslan og Vifslan går alltid sammen, og kan ikke defineres uten hverandre. De er med i 

Trollkarlens hatt, der de dukker opp i Mummihuset med en stor koffert. Tofslan og Vifslan er 

begge engstelige karakterer. De snakker også et annet språk enn de andre i Mummidalen, og 

sliter med å bli forstått. 
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Nån komslar! viskade Tofslan. Tyst som en musla! 

(…) 

Hej, var är ni? sa Sniff. 

Tofslan och Vifslan kröp ännu längre ner och höll hårt i varann. 

Vill ni ha mjölk? sa Sniff lite högre. 

Han lurslar oss, viskade Vifslan. 

Om ni tror jag tänker stå här halva dan så misstar ni er, sa Sniff argt. Elakhet eller 

oförstånad. Gamla fåniga råttor som inte har vett att gå stora ingången! 

Men då vart Vifslan allvarsamt ledsen och sa: 

Råttsla kan du vara självsla! 

Jaså, de är utlänninger också, sa Sniff. Det er nog bäst jag tar hit Mumintrollets 

mamma. (Jansson, 1948, p. 110) 

Sniff tolker det altså slik at språket til Tofslan og Vifslan kommer fra et annet land. De blir 

utlendinger, og dermed «en annen». Vi finner senere ut at språket deres ikke kommer fra et 

annet land, men at det er en særegen måte for dem å kommunisere på. De andre forstår dette 

språket til slutt. Når Sniff kaller Tofslan og Vifslan rotter, kommenterer dette i hovedsak 

størrelsen deres. Han ser ikke på de to små krypene som skadedyr, men får et behov for å 

kritisere dem når de irriterer ham. 

 Den siste setningen i sitatet ovenfor sier noe om Mummimammas viktighet. Med en 

gang Sniff møter et hinder, i dette tilfellet språk og forståelse, er det Mummimamma han vil 

henvende seg til. Det er ikke Mummipappa Sniff spør om råd. Det er også Mummimamma 

Tofslan og Vifslan blir trygge på.  

 Tofslan og Vifslan er omtrent på størrelse med lille My. De er ikledd kjole og Tufsla 

har på seg en rød lue. Alderen deres er vanskelig å plassere, men de kan nok ikke klassifiseres 

som barn, selv om de ikke er helt voksne heller. De er jenter, selv om det feminine ikke er 

utpreget. I Mummidalen er det slik at de aller minste krypene ikke blir tildelt kjønn, og 

Tofslan og Vifslan blir heller aldri omtalt som jenter. Det som gjør dem til jenter er de 

performative kvalitetene deres, som Butler beskriver. Tofslan og Vifslan er små og går med 

kjole, omtrent som Lille My. Men som jeg tidligere har vært inne på, er ikke dette nok til at 

Tofslan og Vifslan kan kjennetegnes som jenter. Det er heller fraværet av maskuline 

markærer som gjør dem til kvinner. Utseendemessig, hvis vi ser på illustrasjonene, ligner de 

mest på jenter og det er ingenting ved atferden deres som avkrefter dette.  

 I kofferten til Tofslan og Vifslan ligger kongerubinen, som de har stjålet fra Mårran. 

Det er Mårrans forfølgelse som er årsaken til deres angst. Trusselen Tofslan og Vifslan 

opplever i denne forfølgelsen, kan minne om frykten man kan føle ved å leve i et ulovlig 

likekjønnet forhold. Tofslan og Vifslan ser visuelt helt like ut, noe som kan indikere at de er 
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søsken og ikke kjærester. De har også nærmest identiske navn, som passer med en vanlig 

navneskikk blant tvillinger, der man gir dem navn som ligner. Navnene kan også bygge 

oppunder teorien om at Tofslan og Vifslan er søsken, ikke kjærester. Likheten i utseende er 

derimot ikke et like solid holdepunkt, ettersom det er typisk for mummiuniverset at ulike 

skapninger innenfor samme art ser helt like ut. Et eksempel på dette er Mummifamilien, der 

forskjellen i utseende er mikroskopiske. 

 Tofslan og Vifslan vet at de besitter noe som ikke er deres. Flere har tolket selve 

kongerubinen som en konkretisering av kjærlighet, og det homofile kjærlighetsforholdet 

mellom Tove Jansson (Tofslan) og Vivica Bandler (Vifslan) (Westin, 2013, pp. 147-148) 

Dersom man tolker kongerubinen som en manifestasjon av homofil kjærlighet, vil Tofslan og 

Vifslan ha stjålet kjærligheten til Mårran, og fått tak i det trollmannen begjærer mest. Det vil 

dermed bety at både Mårran og trollmannen er homofile, men uten rubinen har de ikke evne 

til å tilfredsstille denne kjærligheten. At trollmannen og Mårran er homofile blir kanskje litt 

for søkt, for hverken Mårran eller trollmannen gir inntrykk av å ha homofile tilbøyeligheter. 

Men både trollmannen og Mårran lever i ensomhet, noe som ikke blir direkte forklart i 

bøkene. Kongerubinen kan tolkes som et uttrykk for forbudt kjærlighet, eller at den muliggjør 

det å elske en annen. Men det er flere karakterer i mummiuniverset som klarer å elske 

hverandre uten kongerubinen. Kongerubinen kan også representere ulike ting for ulike 

karakterer. Der den for Tofslan og Vifslan er et uttrykk for forbudt kjærlighet, kan den for 

Mårran være et uttrykk for nærheten hun søker: 

För att återgå till Mårran finns ett bra exempel på hur böckernas tilltal är dubbelt i 

anslutning till Mårrans karaktärsbeskrivning. Bland annat beskriver Tofslan och 

Vifslan att innehållet i deras kappsäck för dem är det vackraste som finns men att det 

för Mårran endast är det dyrbaraste. (…) Mårran anser rubinen som dyrbar eftersom 

hon själv saknar mellanmänsklig kärlek men fortfarande söker sig till värme och 

vänskap även om hon utplånar den med sin blotta närvaro. (Hane, 2017, p. 37) 

Kongerubinen er ikke det eneste Tofslan og Vifslan stjeler. Tilbøyeligheten til å stjele er 

grunnleggende for dem. I tillegg til å ha stjålet kongerubinen fra Mårran, stjeler de også 

Mummimammas håndveske. Mummimamma klarer ikke å leve uten denne, og hun får den 

tilbake når Tofslan og Vifslan skjønner hvor bedrøvet hun er. Dermed trenger ikke tyveriet på 

kongerubinen å ha så stor betydning, men kan være et uttrykk for en manglende respekt for 

andres eiendom. At Tofslan og Vifslan stjeler kan også være knyttet til behovet for å eie, eller 

det å eie noe sammen. At de søker å ha noe sammen, som er forbudt. Tyveriene kan være 

knyttet til begjær, og spenningen ved det ulovlige. Dette kan også underbygge det erotiske 

ved relasjonen deres.  
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3.10  Hemulen 

Hemulen er en mannsskikkelse. Han er en tilbaketrukket karakter, som driver med sine egne 

hobbyer: filateli og botanikk. Hemulen har ingen omsorgsevne, og driver kun med aktiviteter 

basert på egen interesse. Mangelen på omsorg gjør at Hemulen ikke passer innenfor et 

kvinnelige kjønnsuttrykk, selv om han ikke har den samme typen iboende kraft og styrke som 

for eksempel Mummipappa har. Hemulen fordyper seg også i vitenskaper, som er noe 

mannsskikkelsene i Mummidalen gjør. 

 Hemulen er ikledd kjole. Dette er unormalt i Mummidalen. Selve plagget er ikke 

uvanlig, men kjolen passer dårlig innenfor en mannlig diskurs: «Bevare mig väl, sa hemulen 

och samlade i hop sina kjolar (en hemul går nämligen i kjol, varför vet ingen. Kanske han 

aldrig har kommit att tänka på hur det vore att gå i byxor).» (Jansson, 1946, p. 120). Kjolen er 

dermed et feminint plagg, myntet på kvinner. Når en mann ikler seg noe som går innenfor den 

feminine diskursen, blir det fremmed innenfor de sosiale rammene i dalen. Det er dermed ikke 

den samme underliggjøringen rundt kvinner som trer inn i mannlige diskursen, noe vi blant 

annet ser med Too-ticki. Hun går ikledd bukser selv om hun omtales som kvinne. 

 Parentesen som stiller spørsmål ved Hemulens kjole impliserer det mannlige som 

suverent eller bedre enn det kvinnelige: «Kanske han aldrig har kommit att tänka på hur det 

vore att gå i byxor». Her stilles det spørsmål ved at en mann ikler seg kjole, og det sies 

implisitt at det hadde vært bedre for Hemulen å gå ikledd bukse. Vi kan stille spørsmål ved 

om dette er fordi bukser er et mer praktisk plagg, eller om det mannlige er bedre enn det 

kvinnelige. Det mannlige kan forstås bedre fordi det hadde vært bedre om Hemulen kunne 

innrette seg en mannlig diskurs. At Hemulen får kommentarer for å gå med kjole, mens Too-

ticki ikke får kommentarer for at hun ikler seg bukse, sier noe om at en kvinne kan tre inn i en 

mannlig diskurs, men ikke omvendt. På så måte speiles vårt eget vestlige samfunn i 

Mummibøkene. Så snart Hemulen tar på seg buksene, ville han få det bedre. 

 Det stilles aldri spørsmål ved om kvinnene som går i kjole har tenkt på hvordan det 

ville vært å gå med bukser. Dermed handler Hemulens kjole om diskurs. En kjole er ikke et 

upraktisk eller underlig plagg for en kvinne. Men mannen skal ikke ikle seg kjole. For 

mannen resulterer å bære kjole i statusfall. Hemulen blir en «annerledes», og delvis ekskludert 

(kanskje hovedsakelig av andre menn) fordi han bærer kjole.  
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3.11  Mårran 

Det er usikkert i hvilken grad Mårran er en kvinne. På norsk har navnet ‘Mårran’ blitt oversatt 

med ‘Hufsa’, der a-endelsen forsterker uttrykket om at navnet er et kvinnenavn. På svensk er 

an-suffikset også brukt om substantiv i hunkjønnsform. I bøkene omtales Mårran med 

kjønnspronomenet «hun», men dette er ikke nødvendigvis nok til at hun kan defineres som 

kvinne. Mårran er på mange måter kjønnsløs i uttrykket. Det er ingenting ved hennes utseende 

eller handlingsmønster som er kjønnet. Hun er mer en materiell ting i naturen, nærmest 

kroppsløs, og kan leses abstrakt som en følelse eller stemning. Men Mårran opptrer også som 

en konkret karakter, og blir tolket som en kvinne. 

 Man vet lite om Mårran sitt liv. Ingen av de andre karakterene i universet liker henne, 

men hun liker heller ingen av de andre. Hun opptrer i bøkene Trollkarlens hatt, 

Muminpappans memoarer, Trollvinter og Pappan och havet. Også i fortellingen Vem kan 

trøsta Knyttet? er det flere «mårror». Det er ikke sikkert om mårrane i de fire romanene er en 

og samme Mårran. Det kan tyde på at det er snakk om samme Mårran i alle fall i Trollkarlens 

hatt, Trollvinter og Pappan och havet. Det kan virke som det er en annen mårra i 

Muminpappans memoarer. Hun blir beskrevet noe annerledes i denne romanen enn de andre, 

ettersom hun kun skildres gjennom Mummipappas blikk, men Mårran opptrer også her som 

en kvinne. Mummipappa tillegger Mårran mer uttrykk enn hun får i de senere fortellingene, 

der heller mangelen på uttrykk definerer henne: «Hennes ylande var det ensammaste ljud jag 

någonsin har hört. Ljudet blev svagare och 

närmade sig igjen – det försvann … Det var 

ännu hemskare när hon var tyst» (Jansson, 1950, 

p. 56). En annen ting som også kan tyde på at 

det er snakk om to ulike mårror, er forskjellene i 

tidens handling. Mye av handlingen i 

Muminpappans memoarer foregår i 

Mummipappas ungdomstid, altså mye tidligere 

enn resten av mummifortellingene. 

 Man kan ikke definere Mårrans kjønn 

med utgangspunkt i illustrasjonene. Illustrasjonen over viser en stor, nærmest formløs 

skikkelse, ved siden av et lite Mummitroll. Mårran har store, tunge hender som ligger slapt 

langs sidene, uttrykksløse øyne og munn, og en stor nese. Det er hverken noe kjønnspreget 

eller menneskelig ved illustrasjonene av Mårran. I denne sammenhengen blir teksten viktig 

 

Figur 5. Mummitrollet og Mårran. (Jansson, 1965, p. 104). 

 

 



65 

 

for hvordan vi skal forstå Mårrans kjønn og karakter. I teksten blir Mårran tydelig definert 

som en kvinneskikkelse, selv om det ikke er like tydelig hvilket belegg man har for å kalle 

Mårran en kvinne. 

 Mårran ser hverken kvinnelig eller mannlig ut. Hun ser mest ut som et berg eller et 

spøkelse, og er strippet for alle fysiske attributter tilknyttet kjønn. I verket Marx spøkelser5 

(1993) av Jacques Derrida (1930-2004) er en tolkning av kommunismens gjengangere, eller 

spøkelser. Begrepet «spøkelse» («spectre») er mer tvetydig på fransk enn på norsk. Atle 

Kittang tar i forordet til den norske oversettelsen ved Karin Gundersen opp det franske ordet 

«spectre», som har blitt oversatt med ordet «spøkelse»: 

«Spectre» (av lat. Spectrum, sjelebilete, førestilling), er eitt av fleire franske ord for 

«spøkelse, skrømt, gjenferd», dvs. eit avlide menneskes skræmande tilsynekomst. I 

spøkelsesforma ligg det ei uhyggeleg form for gjentaking: det er den døde som «går 

att» (jfr. «gjengangar») eller «kjem tilbake» (jfr. fransk revenant). (Kittang, 1996, p. 9) 

Et spøkelse er en figur som kroppsliggjør et element av forestillingsverdenen vår. Spøkelset 

både er og er ikke, på samme tid: «Spøkelset er synleg eller perseptuelt, men det som blir 

gjort synleg er det som ikkje er» (Kittang, 1996, p. 14). Mårran er fysisk til stede i 

Mummidalen. Hun er ikke et spøkelse i den forstand at hun representerer noen som er død. 

Mårrans utseende er spøkelsesaktig, som et ikon på hva spøkelset representerer. Spøkelset 

representerer det ukjente. I Mårran sitt tilfelle kan det tolkes i retning av kjønn og seksualitet. 

Basert på utseende og atferd kan man ikke umiddelbart plassere Mårrans kjønn, og utfra dette 

heller ikke hennes seksualitet. Grunnleggende elementer av hennes identitet blir dermed 

ukjent. Karjalainen forklarer at ordet «spøkelse» ble brukt som finlandssvensk slang for å 

være lesbisk, i Tove Janssons ungdom (Karjalainen, 2013, p. 110). Dermed kan Mårran også 

representere det homofile, og det kvinnelige som følge av det lesbiske. 

 Man kan si at Mårran både er, og er ikke, en kvinne. Derrida skriver:  

Denne Tingen6 som ikke er en ting, denne Tingen som er usynlig mellom hver gang 

den dukker opp, ser man heller ikke i kjøtt og blod når den igjen viser seg. Denne 

Tingen angår oss imidlertid, og den ser at vi ikke ser den, selv når den er der. (Derrida, 

1996, p. 29) 

«Tingen», eller spøkelset, Derrida skriver om handler i stor grad om den døde. Det vil si, en 

død som kommer tilbake. Dette er ikke tilfellet med Mårran, men det atferden til spøkelset 

Derrida beskriver er også gjeldende for Mårran. Hun dukker opp, nærmest som en skygge 

 
5 Originaltittel: Spectres de Marx. 
6 Her: Gjenferdet til kongen i Hamlet, men fungerer som en representant for alle spøkelser. 
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eller noe gjennomsiktig, før hun blir borte igjen. Mårrans kjønn kan forstås som ett av hennes 

spøkelsesaktige kvaliteter. Kjønnet hennes er ikke synlig for de andre i Mummidalen, selv om 

det er til stede. Hun blir i bøkene definert som kvinne, men hun gjør ingenting for å definere 

seg selv som hverken det ene eller det andre. 

 Behovet for å definere Mårran som kvinne ligger i behovet for å plassere henne. 

Tegningene av Mårran viser en urovekkende, monsterlignende skikkelse. Illustrasjonene 

skaper et bilde av Mårran som stor, stygg og farlig. Hun er en skikkelse det er umulig å 

kjenne og forstå, og derfor må man tolke henne. Mårran representerer det abstrakte, og det er 

noe grunnleggende uhyggelig med det som ikke er håndfast. Når man omtaler Mårran som 

kvinne, er dette med på å ufarliggjøre henne og gjøre henne mindre avskrekkende. En kvinne 

er noe konkret og definert, noe som er med på å gi Mårran en identitet, ettersom hun selv ikke 

gir uttrykk for å være noe det er mulig å bli kjent med. Mårran er heller noe man må venne 

seg til. Når man har definert Mårran som kvinne er hun mindre farlig, fordi hun blir 

konkretisert. 

 Derrida skriver om spøkelset som grunnleggende uhyggelig: «Å skremme ligger 

generelt til spøkelsets vesen. Dette er i høyeste grad sant for mennesket, som er mer 

«Unheimlich7» enn noe annet spøkelse (…)» (Derrida, 1996, pp. 167-168). Mårran er 

uhyggelig og skremmende, som er med på å gi henne et spøkelsesaktig preg utover hennes 

utseendemessige kvaliteter. Når Mårran da blir omtalt som kvinne, kan man stille spørsmål 

om det er noe grunnleggende uhyggelig ved det kvinnelige som gjør at man knytter disse 

kvalitetene til en kvinneskikkelse. Her mener jeg tvert imot at det er omvendt: Det kvinnelige 

er grunnleggende trygt. Det kvinnelige omfatter det Mummimamma representerer, som er 

omsorg og trøst. Mårran har ikke disse kvalitetene, men ved å omtale Mårran som en kvinne 

blir hun mer ufarliggjort. Mårran er mindre «Unheimlich» som kvinne, enn hun ville vært 

som mann. 

 Mårran trenger i utgangspunktet ikke å forståes som en kvinne, men blir omtalt som 

kvinne fordi det er tydelig at hun ikke er en mannsskikkelse. Hun er en «annen» i 

‘beauvoirsk’ forstand, som resulterer i at hun må tolkes som en kvinne for å kunne bli 

konkretisert. Mårran er grunnleggende urovekkende, av grunner som ikke er knyttet til kjønn. 

Hun er stor, kald og truende. Dette er ikke kjønnede trekk. Ved å tillegge Mårran 

kvinnelighet, blir hun også forklart med kvinnelige trekk. Man kan for eksempel knytte 

uttrykket hennes opp mot en feminin følsomhet, i stedet for aggresjon eller vold. 

 
7 «Uhyggelig», etter Freud («Det uhyggelige»/«das Unheimliche» [1919]). 
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 Den første som omtaler Mårran med kjønnspronomen, er Hemulen i Trollkarlens hatt: 

«Ni såg Mårran allihop! Nu frågar jag er, såg hon ut som om hon hadde rätt till Innehållet8» 

(Jansson, 1948, p. 118). Dermed er Mårran definert som kvinne, riktignok av en mannlig 

karakter. Ingen av de andre i Mummihuset stiller spørsmål ved Mårrans kjønn etter at 

Hemulen har definert det. Det må altså være noe ved Mårrans vesen Hemulen har sett på som 

kvinnelig.  

 Videre forklarer Sniff hvordan han oppfatter Mårran: «Men tänk på hur ensam Mårran 

är just för att ingen tycker om henne och hon tycker illa om alla. Innehållet är kanskje det 

enda hon har!» Dette reagerer Snorken på og sier: «Mårran behöver inget försvarstal» 

(Jansson, 1948, pp. 118-119). Enkelte kan sympatisere med Mårran, men hun er likevel en 

utstøtt skikkelse. Det går ikke an å ta henne inn i varmen, for hun fryser alt til is på grunn av 

sin kulde. Likevel er varmen noe Mårran søker, noe som blant annet skildres i Trollvinter der 

hun ødelegger det store vinterbålet Too-ticki har satt i stand til krypene i skogen, ved å sette 

seg på de brennende flammene. 

 Mårran har en truende skikkelse. Dette bunner i frykten for hva Mårran kan gjøre, i 

motsetning til hva hun faktisk gjør. Det er en urovekkende mangel på handling hos Mårran, 

som får innbyggerne i Mummidalen til å frykte hva hun kan gjøre. I tillegg er Mårrans kulde 

destruktiv, ved at hun fryser vinterbålet og Mummimammas roser, noe som fører til at hun 

assosieres med vold. Man kan lese Mårrans truende vesen, altså utseendet hennes og frykten 

for vold, inn i et mannlig uttrykk. Mårran har en styrke og en tilsynelatende innesluttethet, 

som gjør at man ser på henne som farlig. Hun har evnen til å gjøre skade, selv om hun aldri 

faktisk skader Mummifamilien eller vennene deres. 

 I Trollkarlens hatt forfølger Mårran Tofslan og Vifslan for å få tak i kongerubinen, 

som de har stjålet fra henne. Hun dukker opp utenfor Mummihuset flere ganger. Mårran gjør 

ingenting når hun står utenfor mummihuset og venter, men de andre opplever henne som 

truende og farlig. Vi får aldri en indikasjon på at Mårran utøver vold. Det eneste vonde hun 

gjør er å spre kulde. Kulden kan være skadelig, men er mest sannsynlig ikke livsfarlig.  

 I Trollvinter får Mårran flere lag enn i de tidligere verkene. Sympatien vi ser 

antydninger til i Trollkarlens hatt er i denne romanen forsterket, særlig hos Too-ticki. Det er 

tydelig at det er vinteren som er årstiden der hun trives best: «Där satt Mårran. Hennes små 

runda ögon speglade elden, men annars var hon bara en väldig, oformligt gråhet. Hon var 

mycket större än i augusti.» (Jansson, 1957, p. 56) 

 
8 Innholdet i kofferten til Tofslan og Vifslan . 
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 Mårran har en sentral rolle i Pappan och havet. I denne romanen er hun hovedsakelig 

kontakt med Mummitrollet. Mårrans tilstedeværelse representerer her en overgang til 

voksenlivet. Mummitrollet er i denne romanen omtrent like gammel som sin far var i 

ungdomserindringene fra Muminpappans bravader. Når Mummi nå er i ferd med å bli 

voksen, kan han «overta» Mårran fra sin far og la henne følge ham gjennom livet. Hun 

opptrer her også truende, men er ikke farlig. Hun er dermed en belastning for trollet, på 

samme måte som voksenlivet kan oppleves som en belastning: 

Mumintrollet hade vant sig vid Mårran, hon var egentligen mer besvärlig än farlig. 

(…) 

 Mårran kom alltid. Hon stod en bit ute i vattnet och följde ljusets rörelser med 

ögonen. Når han släckte lycktan flöt hon ut i mörkret igjen utan att tjuta och 

Mumintrollet gick hem. 

 Men varje natt kom hon lite närmare. Och den här natten satt hon i sanden och 

väntade. (Jansson, 1965, pp. 103-104) 

Hvis vi tar for gitt at det er samme mårra i alle fire bøkene hun opptrer, vil den naturlige 

slutningen være at Mårran følger etter Mummipappa og eventuelt Mummitrollet som en 

forlengelse av sin far. Det er interessant å plassere kjønnet til Mårran innenfor dette 

perspektivet. Dersom hun systematisk følger etter Mummipappa og familien hans, har det da 

en betydning om hun er kvinne, mann eller kjønnsløs? Mummimammas råd om å ikke tenke 

for mye på Mårran blir gjeldende her. Hun sier at dersom man tenker for mye på Mårran vil 

hun vokse seg større og følge etter deg (Jansson, 1965, p. 28). Dersom Mårran følger etter 

Mummipappa, kan dette bety at han tenker mye på henne. Som igjen kan være uttrykk for en 

frykt eller fremmedgjøring av det kvinnelige fra hans side.  

 Mårran vokser i størrelse gjennom bøkene. Det beskrives hovedsakelig gjennom tekst, 

men også i samspill med illustrasjonene. Det blir blant annet forklart at Mårran blir større om 

vinteren, som om hun næres av det kalde været: 

Mårran beskrivs även som en växande kraft utifrån Mumintrollets perspektiv genom 

muminserien. Första gången han träffar på henne i Trollkarlens hatt framställs hon 

som ganska liten, om än obehaglig och läskig. I de senare böckerna i vilka 

Mumintrollet ensam är på äventyr beskrivs hon som mycket värre och mycket större. I 

följande citat tänker Mumintrollet ordagrant att ”hon var mycket större än i augusti.” 

Augusti är här en referens till det första mötet med Mårran i Trollkarlens hatt. (Hane, 

2017, p. 38) 

Mårran skremmer Mummipappa, mens Mummimamma hevder konsekvent at hun ikke er 

farlig. Dette er gjennomgående for Mårran i alle bøkene, men tas opp mer direkte i Pappan 

och havet: 
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Men det är alldeles onödigt att barrikadera sig och vaka hela natten, sa mamman. Hon 

har väl fördärvat nånting i trädgården nu igjen. Men hon är inte farlig. Du vet att hon 

inte är farlig fast hon är hemsk. 

 Visst är hon farlig! ropade pappan. Till och med du blev rädd för henne! Du 

blev alldeles gräslig rädd – men det behöver du inte vara så länge jag finns i huset. 

 Snälla du, sa mamman. Man blir rädd för Mårran därför att hon är helt och 

hållet kall. Och därför att det inte finns någon som hon tycker om. Men hon har aldrig 

gjort nånting. (Jansson, 1965, p. 17) 

I utgangspunktet er det hovedsakelig menn som frykter Mårran. Men også enkelte 

kvinneskikkelser, som Tofslan og Vifslan , er redd for henne. Mummipappa anklager dessuten 

Mummimamma i sitatet over for å være redd for Mårran. Lille My og Too-ticki er ikke redd 

for Mårran, og Mummitrollet faller også til ro med henne etter hvert. Det er en forskjell 

mellom menn og kvinner i bøkene angående hvordan de uttrykker frykten sin. Menn, som 

Mummipappa og Hemulen, ser på Mårran mest som et problem de må fikse, mens 

kvinnekarakterene aksepterer Mårran i større grad enn mennene, samme i hvilken grad de er 

redde for henne. Mårran får dermed funksjon som «en annen» når hun defineres utfra 

mennene enn kvinnene, og dermed er det rimelig å lese Mårran som en kvinnelig karakter.  

 En annen inngang til å forstå Mårrans kjønn, kan være gjennom de tradisjonelle 

dikotomiene mannlighet/kvinnelighet, som Hélène Cixous presenterer i essayet «Sorties». 

Cixous skriver i dette essayet om hvordan kvinnen har blitt definert som en motsetning til 

mannen. Hvis mannen er sola, må kvinnen være månen og hvis mannen er dagen, må kvinnen 

være natten. Mårran passer godt innenfor dikotomiene om kvinnen. I forlengelse av «månen», 

representerer Mårran kulde og mørke. Mårran er også en karakter som ikke handler, men bare 

«er» som en passiv instans: «Moreover, woman is always associated with passivity in 

philosphy» (Cixous, 1986, p. 65). Den mannlige kontrasten vil det kvinnelige måne/passiv, vil 

være sol/aktiv. Innenfor diktomiene og kjønnsdiskursen Cixous presenterer, blir Mårran en 

kvinne. 

 Forholdet mellom natur (kvinnen) og kultur (mannen) er en annen dikotomi som kan 

bidra til å forstå Mårrans kjønn. Mårrans fysiske skikkelse minner mer om et berg enn en 

kropp. Mårran lever også ute i naturen, og det blir aldri vist at hun har et konkret hjem. 

Dersom vi leser Mårran som natur, er dette også en måte man kan lese henne som kvinne på. 

Mårran er også en passiv skikkelse. Hun gjør ingen voldshandlinger, utover å være truende. 

At de andre skikkelsene er redde for henne handler i all hovedsak om deres oppfatning av 

henne. Dermed kommer vi også tilbake til at diskursen former Mårran, og er med på å 

bestemme kjønnet hennes. Mårran har tilsynelatende ikke noen form for sinn eller tanker. Hun 

viser heller ikke noen tegn til å føle noe selv, men kan forstås som en tilstand for andre. Det 
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Mårran representerer for andre er i hovedsak frykt, eller angst. 

 Mårrans vesen er ikke utpreget feminint. Vi kan stille spørsmål rundt om hun ville 

vært mer aggressiv og reelt farlig hvis hun var definert som en mann, men dette blir bare 

spekulasjoner. Mårran kan være helt lik som hun er i bøkene, selv om hun skulle bli omtalt 

med et annet kjønnspronomen. Det er likevel flere markører ved hennes atferd man kan lese 

som kvinnelige, og det er også mulig at kjønnet til Mårran har en funksjon i en større 

sammenheng.  

3.12  Too-ticki 

Too-ticki er en venn av Mummifamilien, som bor i badehuset deres om vinteren. Vi møter 

henne først i Trollvinter, der hun fungerer som en støtte for Mummitrollet som må lære seg å 

forstå vinteren etter at han våkner fra vinterdvalen. Hun er også med i novellen Det osynliga 

barnet, der hun tar med seg den usynlige piken Ninni hjem til Mummifamilien. 

 Det er ikke alle i Mummidalen som bruker klær, Too-ticki gjør altså det. Hun er ikledd 

bukse og genser, som i Vestens nåtid er kjønnsnøytrale plagg. Too-ticki pynter seg heller 

ikke, som Snorkfrøken og Mymlan gjør. Too-ticki er like mye mann som kvinne, og den ulike 

leser vil lese henne i ulike retninger. Mange vil nok ta utgangspunkt i at Too-ticki er en 

kvinne, ettersom hun omtales med kvinnelig kjønnspronomen. For andre lesere vil de 

maskuline kvalitetene være for utpregede til at de klarer å forstå henne som noe annet enn en 

mann. Jeg mener også at dersom man bare ser på illustrasjonene, vil nok de fleste tenke at det 

er en tegning av en mann. Dersom Too-ticki leses som en kvinne med et maskulint utseende, 

er dette noe som gir henne en mulighet utover det å være kvinne. Hun tar avstand fra det som 

blir pålagt en kvinne, og identifiserer seg selv uavhengig av kjønn. 

 Too-ticki er en av mummidalens «einstøinger». Hun bor alene, og kan på mange måter 

minne om en kombinasjon av Snusmumriken og Mummimamma. Too-ticki har ikke ett hjem, 

som Mummimamma har. Hun er en vandrer. En viktig forskjell mellom Too-ticki og 

Snusmumriken, er at Too-ticki ikke reiser sydover i vinterhalvåret. Selv om Too-ticki trives 

godt alene, likner hun Mummimamma i måten hun uttrykker omsorg overfor de minste. 

Under vinteren hjelper Too-ticki stadig de små vesenene i skogen. I badehuset bor det også en 

gruppe usynlige spissmus sammen med henne. Too-ticki er kanskje mer lik Snusmumriken i 

sin usentimentale hjelp. Å ta vare på naturen og de små er hennes plikt, men hun kan også 

være likegyldig til naturens råskap. Et eksempel på Too-tickis distanse til naturen, er scenen 

der Mummitrollet vil begrave ekornet som har blitt fryst til is av Vinterdamen. Too-Ticki er 
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vant til å se det harde i naturen, og blir ikke preget av ekornets død, og blir motvillig med på 

begravelsen Mummitrollet steller i stand. 

 Too-ticki er blant karakterene som omtales med kjønnspronomenet «hun», men som 

ikke er utpreget feminin. Utseendemessig kunne hun godt ha vært en mann. Too-ticki har kort 

hår, hun er ikledd svarte bukser, hvit- og rødstripet genser og topplue med dusk. Klærne til 

Too-ticki er kjønnsnøytrale, og hun har ellers ingen utseendemessige kjønnsmarkører. 

 Selv om Too-ticki er kjønnsnøytral i uttrykket, er hun likevel ikke kjønnsløs. Innenfor 

kjønnsspekteret vil man kunne plassere Too-ticki midt mellom polene «mann» og «kvinne», 

og man kan derfor definere henne som ikke-binær (non binary). Kjønnspronomenet «hun» 

trenger ikke å bety noe utover behovet for et pronomen når en karakter skal omtales i tredje 

person. Men det kan også indikere at Too-ticki heller mer mot det kvinnelige, selv om vi ikke 

får en indikasjon på om hun er en kvinne eller ikke gjennom det performative. 

 Det er flere i Mummidalen som bor alene, så det er ikke oppsiktsvekkende at Too-ticki 

også gjør det. Men man kan lese Too-tickis liv i ensomhet som et uttrykk for homofili. Da 

dette fortsatt var kriminalisert i Finland på denne tiden, er det mulig å anta at Too-tickis liv 

som einstøing er et uttrykk for tiltrekning mot kvinner. Dette blir bare et problem dersom 

Too-ticki selv er en kvinne. Det er ikke nødvendigvis et krav at Too-ticki må definere seg selv 

som en kvinne, men de rundt henne må gjøre det. Derfor mener jeg at man kan lese Too-ticki 

som en karakter som forstår seg selv som ikke-binær, men som oppfattes mer eller mindre 

som kvinne av omgivelsene.  
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4 Kjønn i dalen 

Innenfor Judtih Butler sin kjønnsteori opphører forholdet mellom kropp og kjønn, eller sex og 

gender: «If gender is the cultural meanings that the sexed body assumes, a gender cannot be 

said to follow from a sex in any way.» (Butler, 1990, p. 6). Det binære synet på kjønn 

(gender) baserer seg på «the sexed body». Butler skriver videre: «Assuming for the moment 

the stability of binary sex, it does not follow that the construction of ‘men’ will accrue 

exclusively to the bodies of males or that ‘women’ will interpret only female bodies» (ibid.). 

Kjønnsuttrykkene Butler presenterer befinner seg innenfor et spekter av kjønn. De ulike 

karakterene i Mummidalen viser hvordan kjønn kan være en del av et slikt spekter. 

4.1 Modell for kjønn 

I Mummidalen er det to ytterpunkter av kjønnsuttrykk, det utpreget mannlige og det utpreget 

kvinnelige. Det er Mummipappa som representerer det maskuline i bøkene, mens 

Mummimamma representerer det kvinnelige. Mummipappa er så å si blottet for kvinnelige 

trekk, mens Mummimamma ikke har mannlige trekk. Too-ticki fungerer som et «nullpunkt» i 

bøkene, da hun er hverken utpreget mannlig eller kvinnelig. Modellen har et binært 

utgangspunkt, da den baserer seg på kjønnsstrukturer i Mummidalen som i utgangspunktet 

baserer seg på det binære. Det binære blir utfordret i Mummidalen når flere karakterer med 

utradisjonelle kjønnsmønstre kommer til. Dermed blir også modellen mer utfordret i de senere 

enn de tidlig mummibøkene. 

 Med utgangspunkt i disse tre karakterene, Mummipappa, Mummimamma og Too-

ticki, sine kjønnsuttrykk, vil jeg foreslå følgende modell for kjønn i Mummidalen: 

 

Figur 6. Modell for kjønn i Mummidalen. 

Modellen over viser en linje, eller skala, med Mummipappa og Mummimamma på hvert sitt 

ytterpunkt, som henholdsvis representerer det mannlige og det kvinnelige. Too-ticki står på 

midten av denne skalaen, som et nullpunkt, som altså ikke er kjønnet. Ytterpunktene av 
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skalaen representer det «rene» mannlige/kvinnelige. Nullpunktet skal ikke være «midten» av 

et mannlig og kvinnelig uttrykk, men heller representere et ikke-kjønnet punkt. Dermed kan 

man si at midt mellom det mannlige og det kvinnelige er det som er like lite mannlig eller 

kvinnelig. Altså: midt mellom mannlighet og kvinnelighet finnes et kjønnsuttrykk som er 

blottet for begge ytterpunktene. Dette kjønnsuttrykket kan forståes som et ikke-binært kjønn.  

 Under hvert navn i modellen står en rekke kjønnsmarkører. Markørene representerer 

det mannlige, kvinnelige og ikke-kjønnede, eller ikke-binære. Et individ blir plassert på denne 

skalaen basert på summen av kjønnsmarkører. Man kan bli plassert i et ytterpunkt, på midten, 

eller midt mellom det mannlige/ikke-binære eller kvinnelige/ikke-binære. De ulike 

kjønnsmarkørene nevnt i modellen representerer ulike faktorer som gjør en karakter mannlig, 

kvinnelig eller ikke-binær. Stikkordene som står på samme linje fungerer som «motsatser» til 

hverandre. En karakter kan ha en sammensetning av trekk som representerer ulike 

kjønnsnormer. Karakterene plasseres på skalaen basert på summen av karaktertrekk. Det er 

ingen andre karakterer i Mummidalen enn de som er nevnt i modellen som kan plasseres helt 

på ytterpunktene, eller helt i midten av skalaen. Årsaken til dette er at de andre karakterene i 

dalen ikke er like rene representanter for det kvinnelige, mannlige og ikke-binære, som 

karakterene nevnt i modellen. Men flere av karakterene er i hovedsak mannlige/kvinnelige, 

eller i liten grad preget av det kjønnede. 

 Det som ofte gjør at en karakter ikke kan plasseres i midten av skalaen, er diskursen. 

Butler definerer «gender» på følgende måte: «Gender is the repeated stylization of the body, a 

set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce 

the appearance of substance, of a natural sort of being.» (Butler, 1990, p. 33). 

Kjønnsdiskursen inngår i karakterens utseende, handlingsmønster og språk. Dermed er 

diskurs den mest omfattende kjønnsmarkøren, og overgår de andre markørene i omfang. 

 Lille My er eksempel på en karakter som har med seg karaktertrekk fra alle 

kjønnskategoriene. Hun er sterk, utadvendt og skamløs. Det som gjør at hun plasseres mot det 

kvinnelige er kjønnsuttrykket. My er ikledd kjole og omtales som «hun». Det helhetlige bildet 

av hennes karaktertrekk gjør at hun blir plassert nærme Too-ticki på skalaen, men i større grad 

i retning mot Mummimamma enn Mummipappa. Lille My har også en maskulin kraft, 

gjennom aggresjon kombinert med mangel på omsorgsevne, som gjør at hun taper noe av 

kvinneligheten for eksempel søsteren har mye av. 

 Markøren ‘kjønnet diskurs’ baserer seg på fremstillingen av karakterene. Både i 

forhold til hverandre, gjennom utseende, handlinger, replikker og lignende, men også hvordan 

de oppfattes av leseren. Et eksempel som illustrerer bruken av diskurs, er Hemulens kjole. 
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Kjolen er knyttet til den kvinnelige diskursen. Det er unormalt at menn i Mummidalen, og 

vestlige samfunn, bærer kjole. Hemulen bryter med det mannlige ved å gå ikledd kjole. 

Dermed er Hemulens kjole noe som gjør han mer kvinnelig, selv om han ellers har mannlige 

trekk og ellers er en del av en mannlig diskurs, for eksempel gjennom kjønnspronomen. 

Diskursen er altså ikke enstydig mannlig eller kvinnelig, men består av flere trekk som til 

sammen utgjør en helhet. 

 Viktig for diskursen, og plasseringen av karakterene innenfor en kjønnet diskurs, er 

det Foucault forklarer som utelukkelsesprosedyrer. 

Jeg antar at diskursproduksjonen i ethvert samfunn på én og samme tid blir kontrollert, 

sortert, organisert og fordelt ved hjelp av en mengde prosedyrer som har som funksjon 

å avverge dens krefter og farer, beherske dens karakter av å være en tilfeldig 

begivenhet og omgå dens tunge og skremmende materialitet. (Foucault, 1999, p. 9) 

Prosedyrene skaper og opprettholder diskursene. Det er utelukkelsesprosedyrene som påvirker 

hva man ikke kan si. De eksterne prosedyrer som påvirker diskursen, presentert av Foucault i 

Diskursens orden, er som følger: forbudet, forholdet mellom fornuft og galskap og skillet 

mellom sant/falskt. 

 Forbudet, som er den mest åpenbare utelukkelsesprosedyren ifølge Foucault, baserer 

seg på hva man ikke kan si eller gjøre innenfor en gitt sosial setting: «Vi vet godt at man ikke 

har rett til å si alt, at man ikke kan snakke om alt i alle sammenhenger, og at ikke hvem som 

helst kan snakke om hva som helst» (ibid.). Foucault skriver at forbudet innebærer et 

maktelement, noe man også kan lese i forlengelse av kjønnsperspektivene Cixous’ presenterer 

i «Sorties». De som har makt har også midlene til å påvirke diskursen. I «Sorties» kommer 

makten i diskursen til uttrykk gjennom at mannen definerer hva han ikke er, som resulterer i 

en rekke forbud for en mann. De diskursive forbudene for en mann, resulterer i en kvinnelig 

diskurs: kvinnen er det mannen ikke er.  

 Forholdet mellom fornuft og galskap bygger på en karakters troverdighet, og er med 

på å skille ut de som bryter med norm/diskurs. Den fornuftige utelukker den gale fra sin 

diskurs, eller som Foucault forklarer det: «det var gjennom den gales ytringer man gjenkjente 

hans galskap, de utgjorde nettopp det sted hvor oppdelingen ble utøvet, men de ble aldri 

samlet eller lyttet til.» (Foucault, 1999, p. 10). Galskapen kommer til uttrykk gjennom 

atferden til en enkeltperson, eller minoritet. Foucault hevder også i Galskapens historie 

(1961) at språket, og diskursen, er det viktigste kjennetegnet for galskap: «Språket er 

galskapens første og siste struktur. Språket er dens konstituerende form, alle sykluser hvor 

galskapens natur kommer til uttrykk, hviler på språket» (Foucault, 2000, p. 111). 
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 Et eksempel på galskap som tema i Mummidalen er bekledning, særlig kjoler er noe 

som tematiseres. Dette har jeg tidligere vært inne på i forbindelse med Mymlan d.y. og jeg vil 

drøfte dette mer i forbindelse med Hemulen. Den siste utelukkelsesprosedyren, forholdet 

mellom sant og falskt, eller «viljen til sannhet», er delvis rettslig betinget, men også sosiale og 

kulturelle forhold er avgjørende på dette punktet: 

Jeg tenker også på hvordan et så normativt kompleks som straffesystemet har søkt sine 

forankringer og rettferdiggjøringer først og fremst i rettsteori naturligvis, men dernest i 

en sosiologisk, psykologisk, medisinsk og psykiatrisk viten (Foucault, 1999, pp. 9-14) 

Som Foucault delvis presenterer her, er det mange innganger til forståelsen av «sannhet». 

Denne utelukkelsesprosedyren er mer omfattende enn de to første. Foucault bruker også mer 

tid på denne prosedyren i sitt foredrag enn de andre to. Men det viktigste med forholdet 

mellom sannhet og løgn i forbindelse med kjønn i Mummidalen, er det psykologiske aspektet. 

Mummidalen er på mange måter fri fra vesentlige samfunnsstrukturer, som økonomi, 

rettsvesen og institusjoner. Dermed står den kollektive psykologien, og det felles forholdet 

mellom sant og falskt sterkt. Om en karakter blir plassert innenfor det ene eller andre kjønn, 

eller diskurs, er et psykologisk anliggende. 

 Sannhet er knyttet til begjær og makt, slik det også er med forbudet. Grunnleggende 

for diskursen er begjæret etter sannhet, som igjen kommer i konflikt med definisjonsmakten – 

hvem som kan definere hva som er sant.  

Hvis den sanne diskursen siden grekerne faktisk ikke lenger er den diskursen som 

svarer til begjæret, eller den diskursen som utøver makten, hva er det da på spill i 

viljen til sannhet, i viljen til å utsi denne sanne diskursen, om ikke nettopp begjæret og 

makten? Den sanne diskursen, som gjennom formens nødvendighet avskjæres fra 

begjæret og frigjøres fra makten, kan ikke erkjenne den viljen til sannhet og 

gjennomtrenger det. (Foucault, 1999, p. 14)  

Premissene for diskursen ligger hos de som har definisjonsmakten, og dermed definerer hva 

som er sannhet. De som styrer diskursen, styrer også sannheten, og omvendt. Sannhet kan 

også forståes som virkelighet. Dermed er det de med definisjonsmakten som definerer 

virkeligheten. Foucault skriver videre: «Og den viljen til sannhet som så lenge er påtvunget 

oss, er slik at den sannheten den søker, ikke kan unngå å maskere denne viljen.» Sannheten er 

et grunnleggende element i virkelighetsforståelse. Sannheten blir bestemt utfra de som legger 

premissene, altså de som har maktgrunnlaget, for den gjeldende diskursen. 

 I Mummidalen definisjonsmakten hierarkisk konstruert. De voksne karakterene er i 

utgangspunktet de som har sannheten, dernest de klokeste. Karakterene Hemulen, Snorken, 

Snusmumriken og til dels Mummipappa vier tiden sin til kunnskap og undersøkelse. Av disse 
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er enkelte mer akademisk anlagt, mens andre oppdager verden gjennom eventyr og reiser. 

Mummimamma er også klok, men kunnskapen hennes er mer praktisk enn hos mennene, som 

fører til at hun igjen kommer i andre rekke når det gjelder å definere sannhet. 

 Forbudet, som man også kan kalle «taleforbud», baserer seg på hvilke ytringer som 

ikke er tillatt innenfor den gitte diskursen. En mann kan ikke snakke på samme måte som en 

kvinne, og omvendt. Men i det performative aspektet ved talen, ligger at måten man taler og 

handler på blir plassert innenfor en bestemt diskurs, på grunn av måten den enkelte blir møtt. 

Altså: kvinnekarakterene taler og handler som kvinner, fordi de blir behandlet som kvinner. 

Her kommer også den psykologiske sannheten inn, da fellesskapets syn på hvilket kjønn en 

karakter er påvirker handlingsmønsteret deres. 

 Stikkordene «styrke-frihet-omsorg» beskriver de ulike karakterenes oppgaver. 

Kvinnens oppgaver er knyttet til omsorg, mens mannens oppgaver er knyttet til styrke og 

kunnskap. Mummimamma har kun oppgaver knyttet til omsorg, i form av å være kone og 

mamma. Mummipappa skal forsvare hjemmet. Han skal ta beslutninger og være sterk for sin 

familie. «Frihet» kommenterer at karakteren er fri til å velge sine oppgaver, uavhengig av 

styrke eller omsorg. Karakterene som er mer fri når det kommer til oppgavene sine, eller 

hvordan de lever generelt, trenger ikke å velge seg oppgaver knyttet til enten styrke eller 

omsorg. De har mulighet til å velge en kombinasjon av styrke/omsorg, eller ingen av disse. 

Det fører også til at de karakterene som er mer fri fra kjønnsnormer, lettere søker en ensom 

tilværelse. Typiske karakterer i Mummidalen som er mye alene er Too-ticki, Snusmumriken 

og Mårran. Too-ticki trives i sitt eget selskap, og er stort sett alene. Snusmumriken er alene 

under vinterhalvåret, når han er på vandring. Og Mårran er alltid alene, men kan tidvis søke 

andres selskap hos andre uten å få det. 

 Too-ticki er primært alene, og dyrker egne interesser. Men hun har både anlegg til 

omsorg og kunnskap. Forholdet mellom Too-tickis kunnskap og omsorg blir synlig i 

Trollvinter, der hun både tar vare på Mummitrollet som har våknet fra dvalen og lærer ham 

om vinteren og hvordan verden fungerer under den mørke halvdelen av året: 

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

trädgårdsstol. Jag förstår den inte. 

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

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

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

säkert. (Jansson, 1957, p. 24) 

Kunnskapsformidlingen til Too-ticki er ikke belærende, som Mummipappa kan være. Hun 

starter med å fortelle trollet at hun ikke forstår snøen, før hun presenterer en rekke empiriske 
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observasjoner om den. Too-ticki viser gjennom disse betraktningene at verden kan være mer 

enn det man først så for seg, men at den grunnleggende kunnskapen man har med seg ikke er 

feil. Det er med på å gi Mummitrollet en trygghet at han har et grunnlag å forstå verden med, 

men nå som han begynner å bli eldre må han tre ut av barndommens mer enkle forklaringer 

og heller få et helhetlig bilde av verden. Det er mye å ta innover seg for Mummitrollet som 

ikke har opplevd vinteren før. 

 Stikkordet «skam» handler om en mannlig og kvinnelig skam. Både mannen og 

kvinnen har hver sin skam, knyttet til å ikke klare å fylle sin rolle som mann/kvinne. Den 

mannlige og kvinnelige skammen innebærer ulike ting, ettersom det er ulike oppgaver og 

forventninger knyttet til de ulike kjønnene. Dette er en kjønnsmarkør, ettersom hvor mye en 

karakter føler på skammen bestemmer kjønnet. 

 Jeg har tidligere vært inne på forholdet mellom kjønn og skam i forbindelse med 

Mymlen og Lille My. Selv om begge disse regnes som kvinneskikkelser, har de svært ulike 

skamuttrykk. Mymlen har mye skam, mens Lille My har lite eller ingen skam. Det at Lille My 

ikke føler skam gjør henne mindre kvinnelig. My har heller ikke noe behov for ære. Det er 

aksept for Mys mangel på skam. En grunn til det kan være at My fortsatt er et barn, og skam 

er noe man utvikler med alderen. Men My utvikler ikke skam i løpet av bøkene. Det er ikke 

tydelig hvor gammel My er i bøkene, men hun blir ikke voksen i løpet av bøkene og vi kan 

lese henne som yngre enn Mummitrollet. 

 Begrepet «skamløs» har ofte negative konnotasjoner. Skam blir i mange 

sammenhenger et spørsmål om moral: 

I mange sammenhenger anses skam som noe positivt, noe man skal ha, i den forstand 

at det «å ikke eie skam» eller «ikke ha skam» (…) innebærer noe negativt. Det «noe» 

som mangler, og hvordan det uttrykkes moralsk, vil variere og være situasjonelt 

betinget. I mange sammenhenger vil betydningen av skam være kjønnsbestemt. 

(Melhuus, 2001, p. 142) 

I forbindelse med kjønnsmodellen, bruker jeg begrepet «skamløs» for å illustrere de som er fri 

fra skammen. Men sitatet over viser at det å ikke føle skam kan virke nærmest umulig. Du må 

skamme deg som mann og kvinne, men skam er likevel et mer kvinnelig enn mannlig uttrykk. 

Kvinner skal skamme seg over å være kvinner, mens menn skal skamme seg over å ikke være 

tilstrekkelige menn. Dermed blir ære viktigere for menn, som jeg også har vært inne på i 

forbindelse med Mummipappa. Å være skamløs blir en måte å være fri fra kjønnet på. 

 Too-ticki har begrenset kontakt med andre karakterer, og har derfor sjeldent behov for 

å uttrykke skamløshet. Et eksempel på Too-tickis skamløse, eller frigjorte, atferd er i novellen 
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«Det osynliga barnet», når hun tar med seg piken Ninni til Mummihuset, etter at tanten 

hennes har gjort henne usynlig: 

Och vad gjorde du med tanten, frågade My med ögonen på skaft. Du klådde väl opp 

henne? 

Det lönar sig inte med såna som är ironiska, sa Tooticki. Jag tog Ninni med mig hem. 

Och nu har jag tagit hit ungen för at ni ska göre henne synlig igen. (Jansson, 1962, p. 

98). 

Too-ticki er ubeskjeden i ansvaret hun pålegger Mummifamilien om å gjøre Ninni synlig 

igjen. Måten Too-ticki handler på i denne scenen, viser hvordan hun er frigjort fra den 

kvinnelige diskursen. Too-ticki er ikke redd for å sette krav til andre, og pålegge andre ansvar. 

Hun er informerende, likevel ikke belærende, i stilen når hun forklarer hvordan Ninni ble 

usynlig i utgangspunktet. Disse elementene er med på å skape en avstand mellom Too-ticki og 

mannlighet/kvinnelighet. 

  Med utgangspunkt i Melhuus’ artikkel kan man lese skam som kjønnet, noe som er 

overførbart til mummiuniverset. Skam knyttet til det å ha et kjønn, og man er fri fra skam 

dersom man hverken tilhører det eksplisitt mannlige/kvinnelige. Men dette synet blir feil med 

tanke på kjønnsnormer og forventninger til kjønn. Når jeg sier at den ikke-kjønnede er 

skamløs, kan dette forstås i positiv og negativ forstand. Som Melhuus skriver er synet på 

skam svært varierende. I de fleste vestlige samfunn har det å ikke kunne plasseres innenfor 

det mannlige eller kvinnelige vært knyttet til større skam enn hos de etablerte kjønnene. 

Mummidalen blir en slags utopi med henhold til synet på utradisjonelle kjønnsuttrykk. De 

andre i dalen har aksept for de ikke-binære karakterene. Det er heller slik at mannlige 

karakterer som bryter med det mannlige og har kvinnelige uttrykk, som Hemulen med kjolen, 

blir fremmedgjort. Kvinnelige karakterer, som Lille My, som bryter med det kvinnelige får 

ikke samme reaksjon som når mennene gjør det. På dette punktet ligner synet på det 

mannlige/kvinnelige i Mummidalen på andre vestlige samfunn. Det er problematisk for en 

mann å tre inn i det kvinnelige, mens det aksepteres at kvinner har et mannlig uttrykk: 

Og her er vi ved sakens kjerne: For menn i vår kultur er subjektstatus, kjønn og 

seksualitet noe som underbygger hverandre – å være aktivt begjærende seksuelt 

bygger opp under en manns maskulinitet og hans makt og status (eksempler er neppe 

nødvendige her). For kvinner går tingene ikke helt i hop på samme måte. De må – som 

Beauvoir skrev i Det annet kjønn – i enhver situasjon velge mellom enten individstatus 

eller kjønn. (Nielsen, 2016) 

Mannsperspektivet over gjenspeiles i Mummipappa. Mummipappas maskulinitet og status er 

knyttet til hans begjær, som igjen blir et spørsmål om ære. Tapet av seksuelt begjær og styrke, 
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resulterer i statustap og tap av mannlighet. Kvinnen skal være begjærsobjektet til mannens 

begjær. Dermed må kvinnen tre inn i det kjønnsløse, i dette tilfellet ikke-begjærte, for å oppnå 

individstatus. 

 Mannen mister makt når han trer inn i det kvinnelige, mens kvinnen øker sin status 

som individ ved å vende seg bort fra det kvinnelige. Hemulen mister makt når han tar på seg 

kjolen, mens Lille My hever seg som individ når hun er sint og utagerende. 

 Med stikkordene «innadvendt» og «utadvendt» mener jeg ikke sosiale egenskaper eller 

personlighetstrekk. De mannlige kvalitetene er vendt innover i individet. Det er det knyttet til 

intelligens og kreativitet. Mummipappa er kunstner. Han sitter som regel alene på 

arbeidsværelset sitt og skriver sine memoarer. Det kvinnelige uttrykket er vendt utover mot 

verden og andre mennesker, selv om også Mummimamma har sitt eget rom knyttet til 

omsorgsoppgavene hennes. Den kvinnelige utadvendtheten er i all hovedsak knyttet til 

omsorg og ivaretakelse av andre, dermed kan den fort være selvutslettende. 

 «Ambivert» vil si en som hverken er ekstrovert eller introvert. Her bruker jeg begrepet 

som en som ikke er bare innadvendt eller utadvendt, men kan veksle mellom disse. Som en 

ikke-kjønnet egenskap er dette en forlengelse av stikkordet «frihet», som jeg var inne på 

tidligere. Den ikke-binære karakteren er både innadvendt og utadvendt. Altså ser den ikke-

binære karakteren både inn i seg selv som individ, men også ut mot verden. Hun kan også 

velge å ta avstand til seg selv, til verden og andre karakterer. Dette er atferd vi ser hos Too-

ticki, men også Snusmumriken og Mårran. 

 I tidligere kjønnsforskning har man målt forskjeller mellom menn og kvinner som at 

mannen er fri, mens kvinnen ikke er det. Menn kan ofte forståes som mer fri enn kvinner, men 

det kommer an på hvordan man forstår frihetsbegrepet. I Om friheten skriver John Stuart Mill 

om individualitetens betydning for frihet: «(…) menneskene burde ha rett til å handle i 

overenstemmelse med sine meninger. Bør de ikke ha frihet til å føre dem ut i livet uten på noe 

punkt, fysisk eller moralsk, å bli hindret av sine medmennesker, så lenge det skjer på deres 

egen risiko.» (Mill, 1947, p. 104). Mills frihetsperspektiv ligger som utgangspunkt for 

feminisme og kvinnesak. Frihetsperspektivet er relevant i forbindelse med skamteori, der 

skammen er handlingslammende (Skårderud, 2001, p. 46). Også Butler skriver seg inn i en 

feministisk tradisjon, der frihetsgrunnlaget Mill presenterer også inngår. En karakter som er 

fri i kjønnssammenheng, kan selv bestemme hvordan de kan handle, uavhengig av kjønn og 

skam/ære. Mannen er like mye bundet til en mannlig diskurs, som kvinnen er bundet til en 

kvinnelig diskurs. Det kan også være vanskeligere for enn mann å tre inn i en kvinnelig 

diskurs, enn for en kvinne å tre inn i en mannlig diskurs, på grunn av statusfall. Det ser vi 
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blant annet på at det kommenteres ved at Hemulen bruker kjole, mens det ikke kommenteres 

ved at Too-ticki går med bukser. 

 En karakter som Snusmumriken har fellestrekk med både Mummipappa og Too-ticki. 

Derimot har Snusmumriken lite kvinnelige trekk. Snusmumriken er fri og tilsynelatende 

skamløs, men han er innadvendt, rasjonell og kunnskapsbasert. Snusmumriken kan også tidvis 

virke belærende, i tråd med Mummipappa. Han har mer kunnskap enn for eksempel 

Mummitrollet, og har et forklaringsbehov, som i følgende scene i Kometen kommer: 

Vad är en komet för nånting? frågade Sniff och blev svart i ögonen. 

 Vet du inte det? sa Snusmumriken. Ni är ju ute och tittar efter farliga stjärnor. 

En komet är en ensam stjärna som har tappat besinningen och störtar omkring i 

världsrymden med en glödande svans efter sig. Alla andra stjärnor har ordentliga 

banor att gå runt i men kometen kan dyka upp etter var som helst. Här också. 

 Och hur går det då? viskade Sniff. 

 Illa, sa Snusmumriken. Hela jorden går i småbitar. (Jansson, 1946, pp. 36-37) 

Snusmumriken tviler aldri på egen kunnskap. Og når Mummitrollet spør ham om hvordan han 

vet dette om kometen trekker han bare på skuldrene og sier «Folk pratar» (37). På dette 

punktet blir Snusmumriken som mange andre menn, ved at han liker å framstå som 

kunnskapsrik, men ikke nødvendigvis har belegg for kunnskapen sin. Men Snusmumriken er 

også på mange måter klok, ettersom han har reist og erfart mye. Og det han forteller om 

kometen er ikke nødvendigvis feil. Når det gjelder konsekvensene av kometen, skal dette 

være en metafor for atomkrig. Sånn sett stemmer det at hele jorden kan gå i småbiter. 

 Snusmumriken må plasseres mellom Mummipappa og Too-ticki på skalaen. Jeg vil 

plassere ham nærmere Too-ticki enn Mummipappa, fordi Snusmumriken er så grunnleggende 

fri. Han er delvis bundet til Mummitrollet, gjennom deres vennskap, men han klarer fortsatt å 

være helt alene i vinterhalvåret. Og når Mummitrollet prøver å bli med Snusmumriken på en 

av reisene hans, sier Snusmumriken kontant nei. 

 Et annet trekk som gjør Snusmumriken mer ikke-binær, er at han tar avstand til det 

kvinnelige. Han ser ikke på det kvinnelige som en motsetning til seg selv, men synes heller 

det er uinteressant. Han velger seg i utgangspunktet et liv alene, og i den grad han har kontakt 

med andre er det i hovedsak mannsskikkelser. 

 Lille My er, som nevnt, ikke utpreget kvinnelig. Men hun er heller ikke kjønnsløs, 

eller ikke-binær. My er ikke voksen, og er derfor en jente, ikke en kvinne. Hun går med kjole 

og omtales som «hun». Men Lille My er skamløs. Hun mangler omsorg for andre, men er 

likevel utadvendt. My har heller ikke behov for å dyrke seg selv, men gjør likevel akkurat 

som hun vil, som når hun i Trollvinter tar Mummimammas sølvbrett for å bruke det som 
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akebrett. Hun er eksplosiv og leken på samme tid. Lille My mangler det milde og kjærlige 

som den tradisjonelle kvinnen i Mummidalen har. Man kan si at Lille My på mange måter har 

en blanding av et mannlig og ikke-binært uttryk, men det er noen viktige faktorer som trekker 

My mot det kvinnelige. Det er i hovedsak diskursen som gjør My til kvinne. Man kan 

diskutere om Mymlans roping etter søsteren i Farlig midsommar kan regnes som mild 

oppførsel. Uttrykket hennes er hardt, men ropet kommer fra et kjærlig sted og er et forsøk på å 

vise omsorg for Lille My. 

 En karakter som Mårran utfordrer kjønnsmodellen. Mårran har tilsynelatende ingen 

kjønnede trekk. Hun har ingen kjønnsbestemmende attributter. Hun uttrykker ingen form for 

skam. Mårran viser heller ikke til hverken kunnskap eller omsorg, og friheten hennes er også 

begrenset på den måten at hun ikke har mulighet til å ta kontakt med andre. Mårran kan ikke 

dele kunnskapen sin, hvis hun har noen. Hun kan heller ikke vise omsorg overfor andre, på 

grunn av kulden hun utstråler som ødelegger tingene rundt henne. Med kjennetegn fra 

modellen, kan vi si at hun er innesluttet, skamløs og hører til en kvinnelig diskurs ved at hun 

omtales som kvinne. Jeg har tidligere skrevet om scenen fra Trollkarlens hatt der de andre 

karakterene gjør Mårran til kvinne. Med dette har vi ett kjennetegn per kjønnskategori fra 

modellen, men Mårran blir likevel kategorisert som en kvinneskikkelse. 

 Det er ikke gitt at Mårran skulle bli plassert som kvinne av de andre i Mummidalen. I 

Mummidalen finner vi også en rekke småkryp som aldri omtales med noe kjønnspronomen. 

De er bare «kryp», eller «den/det». Så det er ikke slik at Mårran blir omtalt som «hun» i 

mangelen av et mer nøytralt kjønnspronomen. Det er et poeng at Mårran skal være en 

kvinneskikkelse, og derfor må hun plasseres mot det kvinnelige på skalaen, selv om hun 

likevel er nær midten. 

4.2 Å skjematisere kjønn 

Modellen jeg har skissert viser skjematisk hvordan ulike kjønnsuttrykk i Mummidalen kan 

arte seg. Poenget med å sette kjønn opp i en modell, eller et skjema, er å vise hvordan 

sammensetningen av kjønn i Mummidalen kan være. Modellen viser at de fleste karakterene i 

Mummidalen kategoriseres innenfor det mannlige eller kvinnelige. Men enkelte karakterer har 

egenskaper som ikke passer innenfor denne dikotomien. 

 Modellen skal også vise at det er mange måter å være et kjønn på. De ulike 

karakterene i Mummidalen illustrerer at det er mange måter man kan være mann eller kvinne 

på, men at det heller ikke er nødvendig å plasseres innenfor et av de mer etablerte kjønnene. 
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Det er heller ikke nødvendig å kategorisere kjønn med betegnelser som «akjønnet» eller 

«transmaskulin» for å ha ulike kjønnsuttrykk. Too-ticki betegnes i utgangspunktet ikke som 

noe kjønn, annet enn at hun omtales med kjønnspronomenet «hun», men hun har likevel ikke 

et tradisjonelt kjønnsuttrykk. 

 Her plasserer vi egenskaper og karaktertrekk inn i et skjema, som skal plassere den 

enkelte karakters kjønn. Modellen kan i utgangspunktet kalles en «diskursmodell», ettersom 

det er diskurs kjønnsbestemmelsen og modellen, bygger på. De ulike egenskapene og skam er 

tilknyttet diskurs. Dette skriver Butler indirekte om når hun tar for seg forholdet mellom 

kjønnets tilblivelse og kultur: 

Whether gender or sex is fixed or free is a function of a discourse, which, it will be 

suggested, seeks to set certain limits to analysis or to safeguard certain tenets of 

humanism as presuppositional to any analysis of gender. (…) The limits of the 

discoursive analysis of gender presuppose and preempt the possibilities of imaginable 

and realizable gender configuratons within culutre. (Butler, 1990, p. 9) 

Modellen viser at kjønn er summen av en rekke faktorer. Diskursen ligger til grunn for 

forståelsen av karakterenes kjønn. Karakterenes handlingsmønster er satt i system, basert på 

en sum utelukkelsesprosedyrer, som definerer kjønnsuttrykket deres. Jeg har analysert 

karakterenes atferd, før jeg plasserte dem i ulike kjønnskategorier. Etter å ha analysert 

atferden deres kom jeg fram til kjennetegnene jeg nevner i modellen. Jeg har da valgt å se på 

Mummipappa og Mummimamma som representanter for det tradisjonelle 

mannlige/kvinnelige. Too-ticki er den karakteren som skiller seg mest ut i kjønnsuttrykket, 

kanskje med unntak av Mårran. Mårrans spøkelsespreg og monsterlignende vesen, gjør at hun 

skiller seg ut fra de andre i Mummidalen. Hun har også det kan heller ikke samhandle med 

andre karakterer, dersom hun skulle ønske det. 

 Grunnen til at Too-ticki har blitt valgt som et nullpunkt i modellen, er at hun har det 

mest nøytrale kjønnsuttrykket i dalen. Både atferdsmessig og gjennom det visuelle uttrykket i 

i illustrasjonene, kan hun i like stor grad leses som en mannsskikkelse eller en 

kvinneskikkelse. Enkelte lesere av mummibøkene kan også tolke Too-ticki som en 

mannsskikkelse, basert på illustrasjonene og mangelen av kvinnelige kjønnsmarkører i 

teksten. 

 Det er forståelig at mange tolker Too-ticki som en mannsskikkelse, for hun er den 

kvinneskikkelsen i Mummidalen som er minst kvinnelig. Lille My er en annen karakter som 

er lite kvinnelig i uttrykket, men lesere av mummibøkene har likevel ingen problemer med å 

tenke at hun er en kvinneskikkelse. Dette tror jeg i stor grad handler om at Too-ticki går med 
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bukser. Hun er den eneste kvinneskikkelsen i Mummidalen som går med bukser. Men med 

denne begrunnelsen kan man argumentere for at Hemulen burde leses som en kvinne, fordi 

han bruker kjole. Men ingen har problemer med å forstå at Hemulen er en mann. Her kommer 

vi tilbake til diskursargumentet. Diskursen rundt Too-ticki gir oss ingen pekepinn på kjønnet 

hennes. Den eneste kjønnsmarkøren vi får gjennom diskursen er kjønnspronomenet «hun». 

Når det gjelder Hemulen har han mange mannlige trekk, og diskursen er mer utpreget 

mannlig. 

 Det er et generasjonsskifte i Mummidalen. De «voksne» karakterene er mer låst i 

tradisjonelle kjønnsmønstre og diskurser enn den yngre generasjon. Naturlig nok er de voksne 

i bøkene voksenskikkelser gjennom alle bøkene, mens barna har en utvikling. De voksne er 

mer satt og stagnerer mer. Dermed blir karakterer som Mummipappa, Mummimamma og 

Hemulen mer flate karakterer som ikke utvikler identiteten sin på samme måte som barna. 

Barna kan i større grad bryte ut av det tradisjonelt kvinnelige og mannlige enn de voksne. 

 Mummitrollet, som er bøkenes hovedperson, er det tydeligste eksempelet på hvordan 

barnas identitet utvikler seg. Mummitrollet går fra et tilsynelatende kjønnsløst uttrykk som lite 

barn i Småtrollen och den stora översvämningen, men beveger seg mer mot det mannlige når 

han blir eldre. Det at Mummitrollet går fra å være et ganske nøytralt barn til å bli en ung mann 

skjer delvis gradvis, men det er hovedsakelig i de siste bøkene at Mummitrollets 

kjønnsuttrykk blir formet. 

 I Kometen kommer møter Mummitrollet for første gang Snorkfrøken. Det er første 

gang Mummitrollet oppdager jenter, og han skjønner at en jente er noe annet enn ham selv. 

Man kan si at det er i Kometen kommer Mummitrollet først blir gutt. I denne boka går han 

sterkt inn i mannlige kjønnsroller. Han skal være sterk og tøff, noe som blir særlig tydelig i 

scenene der han redder Snorkfrøken. 

 Mummitrollets kjønnsutvikling, og utvikling av identitet generelt, oppstår i hovedsak i 

fravær av foreldrene. Trollvinter er en viktig bok for Mummitrollets utvikling. Her blir alt 

Mummi kjenner snudd på hodet: 

Men jag vill inte leva hemlighetsfullt. Här raamlar man in i nånting alldeles nytt, och 

det finns inte en enda som bryr sig om fråga efter i vilken slags värld man levde förut. 

Inte ens Lilla My har lust att prata om den riktiga världen. (Jansson, 1957, p. 39) 

Mummitrollet har aldri opplevd vinter før, og han har heller aldri opplevd å stå uten 

foreldrene sine. Det er tydelig i denne boka at Mummitrollet ikke har grunnlag for å klare seg 

selv enda, men det meste løser seg når han kommer i kontakt med Too-ticki som fungerer som 
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en trygg voksenperson og mentor idet Mummitrollet opplever sitt første brudd med 

barndommen. 

Jag har fått nog av er svarta natt! ropade Mumintrollet. Nej, jag vill inte höra 

refrängen. Jag fryser! Jag är ensam! Jag vill ha solen tillbaka! 

 Men det är jo just därför vi bränner stora vinterbålet i kväll, sa Too-ticki. Du 

får tillbaka din sol i morgon. (Jansson, 1957, p. 50) 

 

Det er likevel Pappan och havet som er den mest avgjørende boka for Mummitrollets identitet 

og kjønnsuttrykk. Mummitrollet går i løpet av bøkene fra å passe innenfor det ikke-kjønnede, 

til det mannlige: «Ingen hade gjort något väsen av att Mumintrollet flyttade hemifrån och han 

visste inte riktigt om det gjorde honom lettad eller besviken.» (Jansson, 1965, p. 135) Som lite 

barn er Mummi fri, skamløs og både vendt innover i seg selv og utover mot andre. 

Snorkfrøken er et eksempel på en karakter som tidligere har formet sin identitet og 

kjønnsuttrykk enn Mummitrollet. Dette kan også henge med at Snorkfrøken ikke har foreldre 

å se opp til, men kun storebroren Snorken. Hvis hun ikke klarer å se seg selv i broren, må hun 

heller prøve å finne et annet uttrykk. 

 I Pappan och havet søker Mummitrollet for første gang ensomhet. Han blir mer 

innesluttet. Mummitrollet har behov for å være alene og tenke over sin plass i verden. 

Plutselig får livet hans mye større alvor. Mårran blir en stor del av livet hans, og han opplever 

avvisning og hån fra de vakre sjøhestene. Snorkfrøken interesserer ham ikke i særlig grad 

lenger. Han er heller ikke like knyttet til Snusmumriken og vennskapet deres som tidligere. 

Mummitrollets utvikling blir blant annet beskrevet i følgende utdrag: 

Mumintrollet tänkte inte längre på pisimyrorna som långsamt blev jord nånstans under 

runda lekamen, lukten av petroleum hade farit med vindarna och nya blommor skulle 

komma upp en gång istället för de som blev dränkta. Han förmodade att runt omkring i 

snåret levde tusentals glada ettermyror på socker. Allt var som det skulle. 

 Nej, Mumintrollet tänkte på sjöhästarna. Nånting hade hänt med honom, han 

var ett annat troll med nya funderingar och han tyckte om att vara ensam. Nu for tiden 

lekte han inne i huvudet och det var mycket mer spännande. (Jansson, 1965, pp. 113-

114) 

I Pappan och havet ser vi også Mummipappas behov for å kunne uttrykke sin egen 

mannlighet. Han opplever en krise og form for skam i forbindelse med å ikke føle seg sterk og 

kunne forsvare familien fra Mårran: «I alla fall är den min, tänkte pappan och tände sin pipa. 

Jag erövrar fyren. Jag ger den åt min familj och säger, här ska ni bo. När vi väl därinne kan 

ingenting farligt komma åt oss.» (Jansson, 1965, p. 35) Øya familien reiser til er i 

utgangspunktet naken og øde, med unntak av fyrtårnet vi også ser illustrert på bokas omslag. 
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På omslaget ser vi Mummipappa alene i en båt, foran en øde øy med et høyt fyrtårn. Det er 

neppe ment som en tilfeldighet fra Janssons side at det er nettopp et fyrtårn Mummipappa tar 

med familien til midt oppi sin egen krise. Fyrtårnet kan leses som et fallossymbol og uttrykk 

for Mummipappas påvirking. Det er på denne øya Mummipappa skal regjere og dyrke sin 

egen manndom. Her skal han være vitenskapsmann og forske på havet, etter å ha feilet som 

fyrvokter: 

Du förstår, sa pappan. Idén med alltihop är at hitta havets hemliga lagar. Jag måste 

förstå det för at kunna tycka om det. Jag kan inte vara glad på den här ön om jag inte 

tycker om havet. (Jansson, 1965, p. 167) 

Mummipappas prosjekt på øya er å bli glad, gjennom å realisere seg som mann. Han må være 

sterk og kunnskapsrik, samtidig som han frigjør seg fra skammen over å ikke være viktig for 

familien sin. Mummipappas prosjekt blir innesluttet prosjekt, der han setter sin egen lykke 

over familiens. Mummifamilien ellers hadde det tross alt godt fra før. Mens Mummipappa 

deklamerer sin kunnskap om havet for sin sønn, vender han seg mer og mer inn mot egne 

tanker: «Mumintrollet kände att nu pratade pappan för sig själv och svarade ingeting.» 

(Jansson, 1965, p. 169) 

 Mummimamma er den karakteren som stagnerer mest på øya. Samtidig som 

Mummitrollet blir voksen og trenger mindre omsorg, blir Mummimamma nærmest tvunget til 

å bli mer innesluttet. Det oppstår en konflikt mellom Mummipappas og Mummimammas 

kjønnsuttrykk. Mummipappa klarer ikke å være mann i Mummidalen, og Mummimamma 

klarer ikke å være kvinne på den forlatte øya. Mummimammas identitet er forankret i 

hjemmet, mens for pappaen er det å reise på eventyr det mest naturlige. I alle 

mummiromanene, med unntak av Småtrollen och den stora översvämningen og Sent i 

november, der Mummipappa ikke er med, sitter han på arbeidsværelset sitt og skriver 

memoarer fra ungdomstiden sin. I Muminpappans memoarer forteller han familien om 

eventyrene han har opplevd. Selv om Mummipappa ikke reiser på eventyr lenger, er han 

opphengt i sine ungdomstids eventyr, og dyrker dem gjennom sine memoarer. 

 Karakterenes kjønnsuttrykk, eller performative kjønn, er bevegelig. Som følger er ikke 

markørene i modellen «satt» på den måten at fordi en karakter har en sum av kjønnsmarkører, 

kommer de alltid til å ha de samme markørene. Mummitrollet er det mest tydelige eksempelet 

på dette, som beveger seg mellom kjønnsuttrykk i bøkene. De voksne karakterene er mer satt i 

mønstrene sine enn barna. Mummimamma har en viss utvikling i bøkene, og i Pappan och 

havet mister hun ufrivillig flere av sine kvinnelige markører. Dermed mister hun delvis også 

sin kvinnelighet, selv om hun fortsatt defineres som en kvinneskikkelse. 
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 Et aspekt ved Mummitrollets utvikling fra barn til voksen, er at foreldrene hans også 

blir eldre. For en kvinne preges alderdom av usynliggjøring. Sissel Gran skriver følgende i et 

essay: «De fleste jeg har møtt, er over seksti, mange over åtti, noen er regelrett gamlegamle, 

over nitti år. (…) Det er som om det ligger forventningsfullt hvisking under overflaten: Se oss. 

Anerkjenn oss. Fortell oss at vi fortsatt er viktige i samfunnet.» (Gran, 2019). Når 

Mummimamma blir eldre, mister hun sin funksjon som mor for Mummitrollet og 

begjærsobjekt for Mummipappa. Hun blir glemt av omgivelsene, som ikke trenger henne 

lenger. Hun mister ikke bare kvinnelighet, men også betydningen hun har som individ. Som 

det står i Pappan och havet: «Mamman kände sig mycket liten där hon låg.» (Jansson, 1965, 

p. 133) 

4.3 Utvikling i bøkene 

Kjønnsuttrykkene utvikler seg i løpet av bøkene, samtidig som kjønnsnormene i Finland og 

Norden også utvikler seg i perioden etter andre verdenskrig: «Til tross for den tilsynelatende 

‘normalisering’ av arbeids- og ansvarsdeling mellom kvinner og menn etter andre 

verdenskrig, hadde det i årene etter krigen i den vestlige verden foregått dyptgripende 

endringer som trådte klarere fram i 1960- og 70-årene» (Blom, 1992, p. 582). Kjønnsuttrykket 

er i utgangspunktet svært tradisjonelt, og kun representert i Mummimamma og Mummipappa 

som kvinne og mann, og Mummitrollet som lite barn. I Småtrollen och den stora 

översvämningen uttrykker ikke Mummitrollet noe kjønnsidentitet. Han er bare barn. I 

Kometen kommer er han mer et guttebarn. Videre i bøkene veksler han mellom det guttete og 

kjønnsnøytrale, men det kvinnelige er hele tiden fraværende hos Mummitrollet. Til slutt ender 

han opp som en ung mann, ganske lik sin far. 

 I bøkene blir vi introdusert for flere kjønnsuttrykk, ettersom vi beveger oss i tid. 

Bøkene fra 40-tallet utvikler ikke kjønnsuttrykket, men jo nærmere vi kommer 1970-tallet, 

desto mer mangfoldig blir kjønnene og kjønnsrollene. 

4.3.1 Småtroll og kometjakt 

Småtrollen och den stora översvämningen er den mummiboka som i minst grad undersøker 

kjønn og kjønnsroller. Boka handler om en mor som er alene med sitt lille barn, og hvordan 

de gjør sitt beste for å klare seg uten en far/mann eller et hjem, og sånn sett problematiseres 

kjønnsrollemønstre når kvinnen må tre ut av den tradisjonelle omsorgsrollen, og også være 



87 

 

handlekraftig og sterk. Kvinnen er likevel ikke fri på samme måte som mannen i denne boka, 

da mannens fravær ligger til grunn for utrygghet og farer for Mummimamma og hennes barn. 

Denne boken kan leses allegorisk, som en fortelling om hvordan mødre som ble igjen med 

barn under krigen, måtte finne ut hvordan de skulle håndtere situasjonen. Med Småtrollen och 

den stora översvämningen som utgangspunkt for mummiserien, ligger et tradisjonelt 

kjønnsrollemønster til grunn for fortellingene. Kjernefamilien blir et uttrykk for trygghet og 

normalitet i mummiuniverset, med denne første boka. Det er færre sentrale roller i Småtrollen 

och den stora översvämningen enn i de andre mummibøkene, som i hovedsak handler om 

Mummitrollet og hans mamma, selv om det her er mange mindre og forbipasserende 

karakterer, som Tulippa, den gamle herren og Marabuherren. I Småtrollen och den stora 

översvämningen er det ingen av karakterene som utfordrer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. 

 Kometen kommer er på mange måter annerledes fra Småtrollen och den stora 

översvämningen, selv om krigstematikken henger igjen og boka sånn sett også er sterkt preget 

av sin tid. Man kan lese forholdet mellom den truende kometen og grotten Mummifamilien 

gjemmer seg i når kometen skal kollidere med jorda, som en allegori for mannlighet og 

kvinnelighet i krigen. Kometen kan leses som et fallisk symbol, og det er kometen som 

potensielt vil ødelegge jorda. På den måten kan kometen sammenliknes med en soppsky etter 

en atombombeeksplosjon, som også er et fallisk symbol. Grotten representerer det hjemlige, 

kvinnelige og trygge, der familien kan berge seg. 

 En vesentlig forskjell mellom disse to bøkene, er at Mummimamma står for mye av 

handlingen, mens Mummitrollet følger moren og hennes valg. I Kometen kommer er dette 

endret, og Mummitrollet fører mer av sin egen handling, mens Mummimamma er mer i 

kulissene. Mummitrollet er her alene på reise, med det lille dyret Sniff, og boka bærer preg av 

dannelsesromanens form. På reisen blir Mummitrollet eldre, klokere og møter sitt livs 

kjærlighet, før han vender tilbake til utgangspunktet sitt som en ny versjon av seg selv. 

Mummiuniverset er også mer etablert i Kometen kommer, og tegnestilen utvikler seg.9 

 Denne boka er også preget av tradisjonelle kjønnsrollemønstre, selv om 

Snusmumriken introduseres i denne boka. Jeg har tidligere forklart Snusmumriken som en 

mannskikkelse som kan utfordre bildet av hva som et typisk mannlig. På slutten av denne 

boka introduseres også Hemulen med kjolen. Man kan dermed si at alternative måter å forstå 

kjønn på spiret tidlig i mummiserien.  

 
9 Mange skriver om at tegnestilen til mummibøkene, og særlig mummitrollene, tar form etter de første bøkene. 

Dette blir for upresist, da tegnestilen utvikler seg gjennom hele bokserien, og sånn sett aldri er helt «satt».  
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4.3.2 Vendinger i Trollkarlens hatt 

Trollkarlens hatt tar en tematisk helomvending fra de to forestående bøkene. Her er all 

krigstematikk borte, og lykke og utopi råder i Mummidalen. Det er stemningen i denne boka 

som har preget TV-serien I Mummidalen (1990-92). Det er også denne serien de fleste barn 

kjenner og forbinder med Mummidalen. 

 Nye karakterer som Mårran, Tofslan og Vifslan og Trollkarlen blir introdusert i denne 

romanen. Alle disse karakterene bærer preg av ikke-tradisjonelle kjønnsuttrykk. Trollkarlen er 

ikke med i fortellingen før mot slutten av boka, men fungerer som en mystisk skikkelse der 

kjønnsuttrykket er noe uhåndgripelig. Det er tydelig at han regnes som en mannsskikkelse, 

men bærer med seg en følelsesmessig strid knyttet til jakten på kongerubinen, som påvirker 

mannligheten. 

 Tofslan og Vifslan gir et nytt perspektiv på seksualitet i Mummidalen, ved at forholdet 

deres kan tolkes som et homofilt kjærlighetsforhold. Kjønnsuttrykket til Tofslan og Vifslan er 

ikke utpreget feminint, utover at de går kledd med kjole. De bærer preg av en annerledeshet, 

sammenlignet med de andre i Mummidalen, hovedsakelig knyttet til at de har et annet språk. 

Seksualuttrykket til Tofslan og Vifslan skiller seg ut sammenlignet med andre 

mummikarakterer, som fører til at kjønnsuttrykket også blir noe annerledes. De er også to av 

fire karakterer som søker kongerubinen. 

Kungsrubinen är metaforen för elementen, det sköna och det vilda, ett konstverk vars 

innebörd växlar beroende på betraktaren. Men framför allt är den en bild av kärlek, 

som väcker längtan, begär och lust hos en trollkarl, en mårra eller en tofsla och en 

vifsla. Rätten att äga rubinen är den springande punkten i den domstolsförhandling 

som äger rum i muminträdgården en vacker sensommardag. (Westin, 2013, pp. 147-

148). 

Kongerubinen kan leses som et alternativt kjærlighetsuttrykk, og kjønnsuttrykk, i 

Mummidalen. Karakterene som søker rubinen skiller seg ut fra en sosial norm. Kongerubinen 

beskrives hele tiden som utelukkende vakker og god, som kan være et politisk prosjekt fra 

forfatterens side med å formidle andre kjærlighetsuttrykk og kjønnsroller som noe positivt. 

 Mårran er den karakteren som i størst grad utfordrer synet på tradisjonelle 

kjønnsuttrykk i denne romanen, og kanskje i hele mummiserien. Hun er den mest uforståelige 

karakteren, og den kvinnelige kjønnsdiskursen er med på å plassere og konkretisere henne 

som karakter. 

 Trollkarlens hatt presenterer nye kjønns- og kjærlighetsuttrykk. Boka markerer en 

vending i kjønnsuttrykk og kjønnsnormer i Mummidalen, sammenlignet med de to forrige 
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bøkene i serien. Både tradisjonelle uttrykk mannlighet og kvinnelighet blir utvidet til å romme 

mer enn det Mummipappa og Mummimamma står for, men også det ikke-binære begynner 

med denne romanen å komme mer til med karakterer som Mårran og Tofslan og Vifslan. 

4.3.3 Tilbakeskuing i Muminpappans memoarer 

Med tanke på fortellingens tid, beveger Muminpappans memoarer seg bakover, ettersom den 

består av Mummipappas ungdomsskildringer. Jeg har derfor valgt å ikke vektlegge dette 

verket når jeg har sett på kjønnsuttrykk i Mummidalen, da jeg særlig har vært interessert i 

utviklingen i kjønnsuttrykk over tid. Denne boka sier mye om Mummipappas mannlighet, og 

det mannlige står ellers sterkt ved at Snusmumrikens og Sniffs fedre blir presentert i stor grad. 

Karakterenes mødre, også Mummimamma, blir det kort skrevet om. Mymlan d.e. blir i større 

grad fremstilt enn de andre karakterene, og er en viktig karakter for framstillingen av 

seksualitet i Mummidalen, noe jeg har vært inne på tidligere. 

Men när Tove skriver muminpappans memoarer blickar hon bakåt i mumintrollens 

genealogi. Därmed ger hon familjen större sammanhang, skriver fram en historia att 

bygga vidare på för det unga mumintrollet och hans vänner – allt ur ett uttalat 

fadersperspektiv. Muminpappans memoarer är inte bara historien om en pappa, utan 

om tre. (Kumpanerna Rådd-djuret och Joxaren avslöjas efterhand som pappa till sniff 

respektive snusmumriken.) I förlängningen utgör memoarerna en berättelse om 

Pappan, som individ, gestalt och art. (Westin, 2013, p. 175). 

Muminpappans memoarer skriver seg inn i en mannlig tradisjon. Sånn sett skriver boka seg 

bakover i tid, sammenlignet med de andre bøkene. Farsskillesene står sterkt, nesten som 

etablerere av mummiuniverset. Det er viktig også å understreke at Muminpappans memoarer 

ikke er skrevet med en nøytral fortellerstemme, men «av honom10 själv». 

4.3.4 Mannlighet og kvinnelighet i Hur gick det sen? 

Kjønnstematikken er sterkt tilstedeværende i Hur gick det sen? Fargespekteret i boka er  

nærmest blottet for kjønnede uttrykk, da det i hovedsak brukes grunnfarger, som 

primærfarger, svart og hvit. Noen av bakgrunnene er blå, og det er også noe bruk av lilla og 

rød, men fargen rosa er ikke brukt i boka: «Rosa og lyseblått signaliserer ofte en 

kjønnsdikotomi mellom feminint og maskulint» (Genustest.no, 2015). Likevel tas 

kjønnsperspektiver opp i boka, gjennom andre midler enn fargebruk. 

 
10 Mummipappa 
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 Boka består av kvinnelige uttrykk, i form av fysiske «hull» i boka. Det første hullet 

finner man allerede på omslaget, der et rundt vindu er åpner boka inn til Mymlan d.y. og 

Mummitrollet. Hullene består av runde sirkler, og åpninger med andre former. Hullene 

representerer åpninger, innganger og utganger. Hélène Cixous tematiserer utganger i teksten i 

essay «Sorties». I Hur gick det sen? utgjør ikonoteksten ulike utganger, der karakterene 

beveger seg ut fra en side til den neste, som på tredje oppslag: «Hon är nog gömd av någon 

skurk, kanhända just i denna burk! Kom ska vi krypa inn i den!» (Jansson, 1952). 

 Mummitrollet, Mymlan og Lille My beveger seg gjennom hullene i boken. Bortsett fra 

det siste hullet, på baksiden av permen. Dette hullet er nemlig for lite til at noen, selv ikke 

Lille My, kan bevege seg gjennom det. Kombinert med disse hullene, finner man også mange 

falloser i Hur gick det sen?, i form av ting som melkespannet, fiskestang, støvsugeren med det 

lange røret, hattifnattene og en lampe: 

Hur gick den sen? är en psykorysare om modersbundenhet och separationsångest med 

freudianska förtecken. Rader som »Han skrek på mamma, stackars troll, men mamman 

var på annat håll«, talar för sig själva. Berättandet bygger verkligen på hålrum, 

öppningar och grottor, kombinerat med fallosformade miljöer och ting (…) Den 

avlånga mjölkbehållaren är förbindelsen mellan barnet och modern (mjölken som blir 

sur), och förvandlas till tecknet för en begynnande (manlig) självständighet. (Westin, 

2013, p. 186) 

Morstematikken understrekes på andre oppslag, med teksten: «Nej, men vad skorsten blivit 

stor på huset där min mamma bor!» (Jansson, 1952). Teksten er håndskrevet, og i denne linja 

er ordet ‘mamma’ uthevet, og skrevet med stor forbokstav. Til sammenlikning er navnet 

‘Mymlan’ her skrevet med liten forbokstav. Uthevingen av ordet er med på å understreke 

morens betydning. 

 Det freudianske i mummiserien har allerede blitt antydet i Kometen kommer, med 

Mummitrollets økende selvstendighet og introduksjonen av seksualitet. I Hur gick det sen? 

beveger Mummitrollet seg bort fra, eller gjennom, hullene, mot fallosene. Ferden hans 

gjennom det kvinnelige er også en ferd bort fra moren, som en fødsel. Det moderlige blir 

tilsidesatt i Hur gick det sen? når Mummitrollet vokser og blir eldre. Han beveger seg mot et 

mannlig kjønnsuttrykk, som altså er farens uttrykk, selv om Mummipappa er fraværende i 

denne boka. 

 På åttende oppslag opptrer Mummimamma selv for første gang i boka. Her sitter hun 

omkranset av skjell, roser og solen. Hun legger rips i en flosshatt, og ved hennes venstre side 

(høyre side for leseren) er håndvesken plassert, her med to ‘M’-er sirlig inngravert. Gjennom 

flosshatten er Mummipappa også inkludert i boka, selv om han ellers er fraværende. 
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Mummitrollet omtaler også Mummihuset kun som ‘huset der mamma bor’. Fraværet av faren 

forsterker morsbildet i Hur gick det sen? Illustrasjonen av Mummimamma i rosebedet skaper 

assosiasjoner til Botticellis Venus’ fødsel, som kan forståes som en manifestasjon av 

Mummimammas kvinnelighet. Venusallusjonen kan man også lese i Pappan och havet, når 

Mummipappa redder Mummimamma fra å drukne. I Hur gick det sen? framstilles den vakre, 

gode og dydige kvinnen. Mummimamma får nesten et jomfruelig uttrykk, og kan dermed 

tolkes som en jomfru Maria-skikkelse: både jomfru og mor. 

4.3.5 Kjønnsnormer og teateret i Farlig midsommar 

I Farlig midsommar begynner serien å gå mer mot det moderne, både innenfor kjønnsuttrykk 

og andre samfunnsmessige forhold. Samfunnet har stabilisert seg etter krigen, og vender seg 

mot normalitet. Det moderne, verdenskrigsfrie samfunn gjenspeiles i Farlig midsommar, som 

er den boka som i størst grad løsriver seg fra det krigspregede og legger et moderne grunnlag 

for resten av mummiserien. 

 Det kvinnelige blir utfordret i Farlig midsommar, og kvinnen blir mer frigjort i denne 

boka. Dette har jeg vært inne på i forbindelse med Mummimamma og hennes replikk «kanske 

jag aldrig mera diskar?» (Jansson, 1954, p. 28). Også kvinners forhold til kropp og utseende 

er et tema i scenen der Snorkfrøken, Mymlen d.y. og Misan sammenligner utseende, og 

diskuterer hvorvidt man skal gå med kjole eller ikke. 

 Innenfor teatrets rammer lekes det med uttrykk. Kvinnelighet, mannlighet og 

familieliv settes på prøve. Kvinnene setter krav til Mummipappa som dramatiker. I følgende 

scene er det en kvinne, teaterrotta Emma, som er belærende overfor Mummipappa om 

hvordan man skal skrive et skuespill: 

Han ska skriva hexameter! Hexameter! Inte rimma. 

Vad menar du, hexameter? sa pappan. 

Ja, så här: Tamta-ratam-tarara-tara-tam-tam-tamtara-tam-tam, förklarade Emma. 

(…) 

Skriv nu om altsammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentlig sorgspel i 

gammal god stil ska alla vara släkt med varandra. (Jansson, 1954) 

Det er på mange måter kvinnene som regjerer, og mannen som blir tilsidesatt, i Farlig 

midsommar. Dramaet Mummipappa skriver følger tradisjonelle rammer, men under premieren 

fletter dramaet seg sammen med virkeligheten: «När teater är som bäst är den lika med det 

övriga livet. Teatern är liv, och så är i synnerhet fallet med muminteatern, där den innbillade 

skillnaden mellan verkligt liv och teater försvinner helt.» (Laajarinne, 2011, p. 149). 
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 Endringer i kjønnsstrukturer på teateret i Farlig midsommar, markerer en 

samfunnsmessig endring der kvinneperspektivet blir en del av samfunnsstrukturene. 

Kvinnerollen blir først utfordret i teateret, før den kan tre inn i samfunnet for øvrig. 

4.3.6 Ikke-binært i Trollvinter 

I Trollvinter blir karakteren Too-ticki introdusert. Med dette blir også det kjønnsnøytrale, eller 

ikke-binære, etablert i mummiuniverset. Mummimamma og Mummipappa er i utgangspunktet 

ikke med i denne boka, ettersom de ligger i dvale. Dermed er mannlighet og kvinnelighet 

mindre til stede i denne boka. Med utgangspunkt i de kjønnede dikotomiene Cixous 

presenterer i «Sorties», passer vinterstemningen i Trollvinter med et kvinnelig uttrykk. 

Vinteren er i utgangspunktet mørk og passiv. Naturen er et viktig motiv i Trollvinter, da 

Mummitrollet blir utsatt for naturelementer han aldri før har sett. 

 De mest vesentlige karakterene i Trollvinter er Mummitrollet, Lille My, Too-ticki og 

Mårran. Som nevnt er Mummitrollet fortsatt et barn her og kjønnsidentiteten hans er ikke 

ferdig utviklet, selv om han i de fleste bøkene heller mot det mannlige. Vi sitter altså igjen 

med en rekke hovedkarakterer der ingen av dem er utpreget mannlige eller kvinnelige. Det 

mannlige blir forankret i hemulen som kommer til Mummidalen for å stå på ski, men ham er 

det ingen som orker å omgås. 

 Mummitrollets innsikt i andre kvinnelige uttrykk, er også en del av løsrivelsen fra 

moren: 

Trollvinter skriver vidare på berättelserna från Hur gick det sen? och Farlig 

midsommar, främst om processen att skiljas från modern. Mumintrollet som vaknar ur 

idet en vinternatt vill väcka mamman (svarar inte hon finns ingen anledning att pröva 

med övriga familjen), men hon vänder sig bort i sömn. (Westin, 2013, p. 221) 

Videre må Mummitrollet lære å håndtere ikke bare livet, men også hjemmet, uten moren til å 

veilede å gi omsorg. Heller ikke Mummipappa er til stede, og kan dermed ikke veilede sin 

sønn inn i voksenlivet. Too-ticki får funksjon som Mummmitrollets omsorgsperson, selv om 

det er en distanse mellom dem som gjør at Mummitrollet må lære å håndtere ulike situasjoner 

uten veiledning. 

4.3.7 Mannlighet i Pappan och havet 
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Pappan och havet handler i stor grad om det mannlige og kvinnelige. Både Mummitrollet og 

Mummipappa prøver her å realisere seg som menn. Mummipappa gjør dette på en 

dominerende måte, mens Mummitrollet er mer utforskende. Samtidig mister Mummimamma 

mye av sin kvinnelig, noe som fører til at hun mister mye av sin egen identitet. Yrsa 

Winbergh skriver i oppgaven «Muminmammans värld En analys av kön, makt och moderskap 

i Tove Janssons muminsvit» om Mummimammas håndveske og tap av kvinnelighet i Pappan 

och havet: «Väl framme på ön ställer hon t.o.m. ifrån sig handväskan; en tydlig symbol för att 

hon släppt sin tidigare roll och den kontroll hon haft.» 

(Winbergh, 2014, p. 18) 

 Boka er dedisert «Till en pappa», og dermed er det 

faderlige introdusert allerede før boka har begynt. Også på 

omslaget er det bilde av Mummipappa alene i en robåt, 

iført sin sedvanlige flosshatt. Bak ham står en liten øy, 

med et høyt fyrtårn. Rundt pappaen og øya står havet i 

høye bølger. Fokuset på pappaen og falloser gjør det 

tydelig at dette er en bok som vender tilbake til det 

mannlige. 

Pappan och havet är faderns bok och ännu en 

pappaberättelse inom muminböckerna. Hon har skrivit muminpappans memoarer och 

gett honom plats på scenen som pjäsförfattare, han är äventyraren, romantikern, 

rymmaren, beskyddaren och verandapappan i en gestalt. Han är fadern som behöver 

sin familj för att styrka sin manlighet. (Westin, 2013, p. 272). 

Selv om det faderlige står sterkt i Pappan och havet, er det også en bok om Mummitrollet og 

hans utvikling fra barndom til voksenliv. En viktig del av Mummitrollets overgang til 

voksenlivet, er forholdet til det kvinnelige. Han blir avvist av de vakre, koketterende 

sjøhestene, og får nattlige besøk av Mårran. Hun kommer litt nærmere Mummitrollet for hver 

natt som går, og former seg med ham mens Mummitrollet former sin identitet. 

Det går inte att fly för Mårran hittar oss alltid, likt ensamheten och obefintligheten 

som man inte kan kommunicera med andra. Om man forsöker glömma Mårran, 

forsöker man glömma sig själv. Och det stannar vid försöket. (Laajarinne, 2011, p. 

160) 

Gjennom avvisningene fra sjøhestene, begynner Mummitrollet å identfisere seg som en mårra. 

Det er første gang i serien trollet blir avvist. Han har tidvis blitt holdt litt tilbake av 

Snusmumriken, som ikke lar Mummitrollet være med på reisene hans om vinteren. Men det er 

en omsorg i avvisningen fra Snusmumriken som ikke er til stede i møtet med sjøhestene:  

 

Figur 7. Pappan och havet: omslag. 

(Jansson, 1965). 
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Ni är så vackra! Gå inte ifrån mig! 

Vattnet stänkte högt opp, den sista regnbågen sjönk och stranden var tom. 

Mumintrollet satte sig i stranden för att vänta. Han var säker på att de skulle komma 

tillbaka, de måste komma tillbaka bara han hade tålamod att vänta. 

(…) 

Det blev kallt på stranden, kanske det var morgonen som kom. Kylan flöt in från 

havet, nu frös han om tassarna. Mumintrollet ryste till och såg upp. 

Och då satt Mårran därute i vattnet framför honom. 

Mummitrollet får en bredere innsikt i hvordan verden fungerer. Identiteten hans utvikles når 

verdensbildet endres. Han får flere perspektiver på kvinnelighet, og velger å tre inn i det 

mannlige. Han følger farens uttrykk. 

4.3.8 Mammaens fravær i Sent i november 

Sent i november handler i stor grad om kvinnen. Ved Mummimammas fravær blir det tydelig 

hvilken betydning det kvinnelige har og hvor viktig det er for hele Mummidalen. Ebba Witt-

Brattström forklarer Sent i november som en dekonstruksjon av Mummimamma og hennes 

innvirkning på de andre karakterene: 

Sent i november er en slags dekonstruksjon av den her moderlige utopien og av myten 

om den fredelige dalen og den fantastiske mammaen som får bli noe som ser mer 

virkelig ut. En vanlig mamma. [En mengde mennesker har søkt seg til Mummihuset 

for å søke mammaen og omsorgen, (…) og venter på at hun skal løse alle deres 

problemer. Men ingen kommer, og de blir tvunget til å ta en runde med seg selv. 

(Forsström & Schroeder, 2017b, pp. 7.00-08.01) (Min oversettelse) 

Sent i november kommenterer også utviklingen i likestilling mellom menn og kvinner, i 

scenen der karakterene krangler om hvem som skal gjøre husarbeidet. Det er her en form for 

kvinnekamp ved at kvinneskikkelsene insisterer på at oppgavene i hjemmet ikke kun er 

forbeholdt kvinnene, men gjelder alle som befinner seg innenfor hjemmets fire vegger. 

 Som den siste boka i mummiserien, markerer Sent i november morens og kvinnens 

viktighet for bøkene. Sent i november er svært annerledes fra de tidligere mummibøkene, på 

grunn av Mummifamiliens fravær. Det er ikke hele familien karakterene savner, men 

Mummimamma. Snusmumriken lengter etter Mummitrollet, men Mummipappa er det ingen 

som lengter etter. Dermed markerer Sent i november at morens tilstedeværelse er en 

grunnleggende viktighet i en mummibok. Selv om flere av bøkene har farsperspektivet, er det 

moren som i størst grad skaper mummiuniverset. 
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4.4 Navn i Mummidalen 

Karakternavene i Mummidalen er et uttrykk for deres identitet. Personnavnene spiller på 

artsnavnet til karakteren, noe som fjerner det individualistiske knyttet til navnet, men heller 

gjenspeiler tilknytningen til en medfødt identitet. Mummitrollet er et mummitroll, 

Snusmumriken en mumrik, og så videre. 

  Mange av navnene har suffikset «-an», som Mymlan eller Mårran. På svensk brukes 

suffikset «-an» om femininum, mens «-en» er brukt om maskulinum. Gjennom genuset blir 

altså Mymlan og Mårran plassert som hunnkjønnskarakterer, mens Snusmumriken blir en 

hannkjønnskarakter. Man kan dermed trekke slutningen at i utgangspunktet dersom et 

karakternavn slutter på -an, er det en hunnkjønnskarakter, men om navnet slutter på -en er det 

en hannkjønnskarakter. 

 Noen av navnene inneholder kjønnede kvaliteter. Når det gjelder «mamman» og 

«pappan», gjenspeiler kjønnet tilbake på det sosialt betingede i å være mamma eller pappa. En 

annet eksempel er Snorkfrøken, der kjønnet betegnes utfra at hun er en frøken, eller ei jente. 

 Mummitrollet, eller på originalspråket: Mumintrollen, skiller seg litt ut fra 

kjønns«regelen» jeg presenterte over. De fleste egennavnene og artsnavnene i Tove Janssons 

mummibøker er navn forfatteren selv har diktet opp. Når det gjelder Mummitrollet er 

betegnelsen «troll» ikke noe nytt, selv om hun selv har brukt prefikset «Mummi». Man kan 

ikke blindt påstå at et troll er en mannsskikkelse, selv om troll i de fleste eventyr blir 

presentert som mannsskikkelser. Det at Mummimamma også er et mummitroll viser at det 

også finnes kvinnelige mummitroll. Men i tilfellet med selve Mummitrollet, er han en 

mannsskikkelse, selv om jeg også har vært inne på at han ikke alltid har et utpreget mannlig 

uttrykk tidligere. 

 Too-ticki har heller ikke noe kjønnet suffiks i sitt navn. Navnet spiller, som kjent, på 

navnet til Tove Janssons partner Tuulikki Pietilä. De lydlige kvalitetene til navnet Too-ticki er 

noe hardere enn Tuulikki, og man kan si at Too-ticki er mer kjønnsnøytralt enn det 

opphavsnavnet er. Jeg har tidligere nevnt at småkrypene i mummibøkene ikke har kjønn, og 

omtales som «det». Navnet «Too-ticki» minner om navnet Snusmumriken gir krypet i 

novellen «Vårvisan»: «Förresten. Det där namnet du skulle ha. Du kunde heta Ti-ti-oo- Ti-ti-

oo, förstår du, med en glad början och många sorgsna o’n på slutet.» (Jansson, 1962, p. 17). 

Lydene i navnet Ti-ti-oo er nesten helt de samme som i Too-ticki, bare at vokalrekkefølgen er 

snudd om på. Altså starter navnet Too-ticki med den triste «o»-lyden, men slutter på en glad 

måte. Men her kommenteres også Too-tickis kjønnsnøytrale uttrykk, ved at navnet hennes er 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuulikki_Pietil%C3%A4
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så likt navnet det kjønnsløse krypet får. 

 Lydligheten i Too-ticki og Ti-ti-oos navn, har en følsomhet i klangen. De lydlige 

kvalitetene kan minne om de man finner i Edgar Allan Poe sine dikt: 

Quantitative analyses are employed to demonstrate Poe’s preferences for sounds that 

are emotionally both sweet and sad. These preferences are in perfect accord with Poe’s 

assertion that “beauty is the sole legitimate province of the poem” and that “its 

supreme development invariably excites the soul to tears,” so that “melancholy is thus 

the most legitimate of all its poetical tones” (The Philosophy of Composition, 1965, 

XIV, p. 198). (Whissell, 2011, p. 150) 

Det melankolske i Too-ticki og Ti-ti-oo gir navnene en poetisk kvalitet, i større grad enn i de 

personnavnene i Mummidalen. Man kan diskutere om disse karakterene er mer poetiske enn 

andre karakterer i Mummidalen. Snusmumriken er et eksempel på en poetisk karakter som 

ikke har melankolske lyder i navnet sitt, men heller en glad og lett tone. Snusmumriken kalles 

ofte bare «Mumrik» eller «Mumriken». «Mumriken», som er en daktyl, kan skape 

konnotasjoner til en vals. Snusmumriken er også en musikalsk karakter, og han er kjent for å 

spille munnspill. 

 Man kan diskutere om de mer kjønnsnøytrale karakterene i Mummidalen har mer 

poetiske kvaliteter enn de andre. Det er ikke nødvendigvis bare klangen i navnet som er 

knyttet til det poetiske hos karakteren. Heller ikke melankoli generelt trenger å være en 

poetisk kvalitet. Det poetiske handler mye om hvordan karakterene handler og taler, og 

forholdet de har til naturen. Mårran er en urovekkende karakter, og navnet hennes bærer også 

preg av å ha uhyggelige lydlige kvaliteter i de knurrende «r»-ene, som kan virke truende. Men 

Mårrans vesen kan også ha poetiske elementer, i form av ting som hennes ensomhet og kulde. 

 Her må nevnes at det norske «Mummi» er mer lett og lystig enn det finlandssvenske 

«Mumin». På dette punktet er det viktig at Mummibøkene er skrevet av en finne og ikke en 

svenske. Det finlandssvenske språket har ikke nødvendigvis samme lyder som i svensk. Det 

tales litt langsommere og kan være litt tyngre i lydene enn standard svensk. Dermed blir 

«Mumin» på finlandssvensk noe mer melankolsk i lydene enn det er på standard svensk. 

«Mumin» har likevel ikke den samme tunge «o-lyden» som er i Too-ticki og Ti-ti-oo.  

4.5 Overførbarhet 

Fremstillingen av kjønn og kjønnsroller i Tove Janssons mummiunivers reflekterer 

samfunnet. Kjønnsuttrykkene i Mummidalen speiler i stor grad andre vestlige samfunn. Man 

kan bruke kjønnsuttrykkene i Mummidalen til å forme en modell for kjønn, som jeg har 



97 

 

skissert i dette kapittelet. Med utgangspunkt i Judith Butlers performative kjønnsteori, kan 

man kartlegge utviklingen i kjønnsuttrykk og hvordan kjønnene arter seg. Kjønnet kommer til 

uttrykket gjennom det diskursive og performative, og dermed blir kjønn samfunnsmessig 

betinget. Kjønnet fungerer i en helhetlig institusjon, eventuelt et diskurssamfunn, som i dette 

tilfellet er i Mummidalen. 

 Samtidig som mummiserien er et produkt av sin tid, og sånn sett kan leses historisk, er 

bøkene fortsatt relevante i 2020. Bøkenes relevans kommer til uttrykk gjennom den stadige 

formidlingen av verkene og karakterene i 2020. Ved at Mummitrollet vokser og utvikler seg i 

bøkene, kan barn lese bøkene i takt med sin egen utvikling. De kan vokse sammen med 

Mummitrollet, som stadig får mer innblikk i egen identitet og kjønnsstrukturer generelt. 

Mummitrollet observerer sin mamma være kvinne, og sin pappa være mann. Selv ender han 

opp med å bli mann. Men for eksempel Lille My, som er en av de karakterene som har fått 

mest oppmerksomhet i resepsjonen av mummibøkene, oppfører seg ikke som en typisk jente. 

De utradisjonelle kjønnsuttrykkene viser barn at det er ulike måter å forstå kjønn på. 

 Linnéa Hane skriver i sin masteroppgave «Mumindalens fina flickor och milda 

mödrar» om hvordan barneleseren identifiserer seg med kjønnsstereotypier når de leser: 

«Även Nikolajeva11 poängterar hur barnböcker ofta uppmuntrar det läsande barnet att lära sig 

om och identifiera sig med olika könsstereotyper. Hon hävdar att flickor som läser tenderar att 

identifiera sig med flickkaraktärer och pojkar med pojkkaraktärer.» (Hane, 2017, p. 10). 

Innenfor et slikt perspektiv kan man si det er viktig med et mangfold av både gutte- og 

jentekarakterer i litteraturen. Videre referer Hane til en modell av Nikolajeva over stereotype 

karaktertrekk hos de ulike kjønnene12. I sin modell tar Nikolajeva utgangspunkt i jenter og 

gutter, og framstiller kjønnskjennetegn som ligner dikotomiene i «Sorties». De tradisjonelle 

jentene i barnelitteraturen framstilles som blant annet milde, sårbare og passive. Motsatsen til 

dette, altså de tradisjonelle guttene, er aggressive, beskyttende og aktive. I Mummidalen 

finnes karakterer som passer innenfor de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene Nikolajeva og 

Cixous presenterer, men de bryter også ut av de tradisjonelle systemene og utfordrer hva det 

vil si å være jente/gutt og kvinne/mann. Som Mummipappa sier i Pappan och havet: «Säger 

du det, att det inte alls finns något system?» (Jansson, 1965, p. 168). 

 Siden den første mummiboka først ble publisert i 1945, har kjønnsnormer og 

kjønnsuttrykk i den vestlige verden utviklet seg betraktelig. Ikke på grunn av mummibøkene, 

men disse bøkene viser hvordan det moderne kjønnsuttrykket begynte å spire på 50- og 60-

 
11 Maria Nikolajeva 
12 Se tabell i Nikolajeva Barnbokens byggklossar (Nikolajeva, 2004, p. 129). 
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tallet. Etter 2000 har spørsmålet om hvor mange kjønn som finnes og hvordan man skal 

definere/kategorisere disse blitt et stort tema. Men det grunnleggende kjønnsspekteret i 

Mummidalen stemmer godt over ens med kjønnsuttrykk i Norden og Finland i 2020. 

 Kjønnsstrukturer i Mummidalen eksemplifiserer hvor komplekst kjønn og kjønnsroller 

kan være. Mummibøkene har i stor grad fokus på kvinnen, selv om Mummipappa tematiserer 

i flere bøker enn Mummimamma. Særlig i Sent i november tematiseres kvinnens betydning, i 

form av Mummimammas fravær. Selv om det er flere kvinneskikkelser i denne boka, evner 

ingen av dem å være kvinne på samme måte som Mummimamma. Dermed handler ikke boka 

om fravær av kvinner generelt, men fraværet av den tradisjonelle kvinnen. Fraværet av mora 

og kona. Det kommenterer også samfunnet ellers, ettersom husmoren/hemmafruen og idealet 

om den perfekte kvinne som kone og mor, blir mer tilsidesatt. Når de andre karakterene skal 

ta over funksjonene til Mummimamma, er det behov for at flere er delaktige og tar sin del i de 

huslige oppgavene. 

 Mummibøkenes styrke er hvordan de kan leses som historiske produkter, samtidig 

som de holder seg aktuelle. Bøkene kommenterer utviklingen av kjønnsuttrykk og kjønnenes 

rolle i perioden 1945-1971. Utvikling i bøkene foregår subtilt, men det er likevel store 

omveltninger i kjønnsuttrykk. Også seksualitet, særlig homoseksualitet, tematiseres 

metaforisk eller allegorisk, for eksempel ved at Tufsla og Vifsla ofte leses som et lesbisk 

kjærestepar. Samtidig som mummibøkene skildrer en historisk utvikling av kjønnsnormer og 

kjønnsnormer, minner det moderne uttrykket i de siste mummibøkene om 2000-tallets 

kjønnsuttrykk.  

 Kjønn og kjønnsroller er ikke tradisjonelle temaer i barnelitteraturen. Tove Jansson 

kan forståes som en pionér innenfor måten å formidle kjønnsuttrykk på for barn. Hun følger 

tendensene i samfunnet, ved å vise hvordan kjønnsuttrykk og kjønnsnormer utvikler seg. 

Jansson bruker barnelitteraturen til å vise ulike måter å uttrykke seg på. Barn vil i 

utgangspunktet identifisere seg med verkets hovedperson, som her er Mummitrollet. 

Mummitrollet er en ganske nøytral barnekarakter, som både gutter og jenter kan identifisere 

seg med. Mummitrollets atferd i Pappan och havet er så lite barnlig at de fleste barn ikke vil 

kjenne seg igjen. Mummitrollet er utforskende og leken, men dette endrer seg i Pappan och 

havet. Her slutter han å leke og vender seg innover i seg selv. Barn trenger ikke nødvendigvis 

å identifisere seg med Mummitrollet, men kan også se seg selv i de andre barna i 

Mummidalen. Lille My utfordrer måten å være jente på, mens Snorkfrøken er et mer 

tradisjonelt pikebarn. Barna kan også få større forståelse for ulike måter voksne 

karakterer/personer være foreldre på, og at noen velger ikke å være foreldre, noe som er et 
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relevant tema i dag da mange velger ikke å få barn. 

 Flere av karakterene i Mummidalen har typetrekk. Det gjør dem mer gjenkjennelige 

for leseren. Etter å ha lest mummibøkene kan barn plassere menneskene i omgangskretsen sin 

som «hemuler» eller «filifjonker». (Forsström & Schroeder, 2017a, pp. 10.40-11.26) Men de 

kan også forstå at det finnes mennesker som ikke nødvendigvis er kvinner eller menn, men 

mer «en Too-ticki». Mummibøkene viser også at det er mange måter å være kvinne og 

mamma på. Det finnes mødre som Mummimamma, som er tilstedeværende og omsorgsfulle. 

Og så finnes det mødre som Mymlan d.e., som gir fra seg omsorgsansvaret til andre. 

 Samtidig som Mummidalen er en fantasiverden, kommenterer den også virkelige 

strukturer i den vestlige verden, i hovedsak Finland og Norden. Måten Jansson skildrer 

kjønnene på kommenterer virkelige kjønnsuttrykk og kjønnsnormer. Framstillingen av det 

mannlige/kvinnelige er gjenkjennelig, og det ikke-binære blir ikke overdramatisert. Sånn sett 

er Jansson også progressiv, samtidig som hun har tradisjonelle kjønnsuttrykk som grunnlag. 

4.6 Siste ord 

Jeg skrev tidligere om den første replikken i mummiserien. Mummimammas enkle replikk 

«lysmaskar» sier ikke mye, rent innholdsmessig. Men det er Mummimamma som åpner 

ballet, og dermed er det hun som etablerer mummiuniverset. Man kan si at det er to ulike 

karakterer som har den siste replikken. Slutten på bøkene om Mummitrollet er todelt på den 

måten at leseren tar farvel med selve Mummifamilien i Pappan och havet, men det kommer 

en bok etter denne også, og i Sent i november er det Snusmumriken som har siste ord. I 

Pappan och havet er det Mummitrollet som har den siste replikken i følgende dialog med sin 

far:  

Hördu pappa, sa Mumintrollet. Jag har lite egna affärer i sandstranden. Jag ska träffa 

en av mina bekanta. 

 Jaha, sa pappan. Vi ses i morgon. Hej så länge. 

 Hej hej, sa Mumintroll. (Jansson, 1965, p. 202) 

I sin siste replikk sier ikke Mummitrollet bare farvel til sin far, men også til leseren. Det er det 

siste vi får høre fra Mummifamilien. Selv om vi ikke møter familien i Sent i november, får vi 

her tatt farvel med Mummidalen. Her er det Snusmumriken som får det siste ordet, og dermed 

er det han som avslutter hele serien om Mummitrollet: «Snart var dalen lika tom och öppen 

som glaskulan och tillhörde ingen annan än familjen och homsan Toft. Han gick förbi 

Snusmumriken och frågade: När far du? / Det beror på, svarade Snusmumriken.» (Jansson, 
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1970, p. 157). 

 Begge disse siste replikkene sier farvel, eller avslutter noe, på hver sin måte. Det er 

kjent at Tove Jansson etter hvert ikke ville skrive flere bøker om Mummitrollet, men fortsatte 

å skrive voksenlitteratur (Forsström & Schroeder, 2017b, pp. 19.00-19.52). Vi kan sånn sett 

tolke alle karakterene i Sent i november som en metafor for leserne av mummibøkene. I Sent i 

november sitter leserne som sitter igjen uten Mummifamilien, og må lære seg å leve uten dem. 

Det er en bok som handler om leserens tap av barndommen. De må klare å leve uten 

tryggheten og omsorgen til Mummimamma, som ikke lenger er tilgjengelig. 

 Begge avslutningsreplikkene blir sagt av en mannsskikkelse. Mummitrollet får 

avslutte historien om seg selv, og Snusmumriken får avslutte hele serien. Mummi sin replikk 

sier nærmest farvel til leseren. Mummitrollet har blitt voksen, og takker for seg. Tonen er lett, 

men det barnlige har forsvunnet i det enkle «hej hej». 

 Snusmumrikens replikk er mer melankolsk og gåtefull enn Mummitrollets. 

Stemningen i Sent i november bærer preg av at karakterene føler seg etterlatt. Særlig 

Snusmumriken føler seg forlatt av Mummitrollet. Han leter i Sent i november etter et brev fra 

Mummitrollet: 

Snusmumriken fortsatte att leta. Han sökte därför att ett mumintroll alldrig glömmer 

att säga adjö. Men alla deras gömställen var tomma. 

 Mumintrollet var den enda som visste hur man skriver til en snusnmumrik. 

Sakligt och kort. Ingenting om löften och längtan och sorgliga saker. Och med nånting 

att skratta åt i slutet (Jansson, 1970, p. 80). 

Selv om Mummitrollet har tatt avskjed med leseren i Pappan och havet, har han ikke sagt 

adjø til Snusmumriken. Dette fører til en sår avslutning for Snusmumriken, som også er tonen 

leseren sitter igjen med etter den siste romanen i mummiserien er slutt. 

 Snusmumriken avslutter mummibøkene på en følsom måte, som har et feminint 

uttrykk. Det er en mann som får det siste ordet, men uttrykket er sårt og bærer preg av en 

svekket mannsskikkelse. Snusmumriken har blitt forlatt, man kan kanskje til og med si sveket, 

av Mummitrollet. Her plasseres Snusmumriken i en situasjon som kan minne om 

Mummimamma i fyrtårnet i Pappan och havet. Snusmumriken har reist til Mummihuset for å 

være sammen med andre, i hovedsak Mummitrollet, men blir tvunget til å være for seg selv. I 

stedet for å være hos Mummifamilien må han vandre videre for seg selv. Dette er i 

utgangspunktet noe Snusmumriken trives med, og han har tidligere i bøkene tatt opp behovet 

for å være for seg selv. Men det blir noe annet når han ikke får velge å være alene, men må 

være alene fordi han ikke har mulighet til å være sammen med de han er glad i. I dette tilfellet 
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velger ikke Snusmumriken isolasjon, men blir påført det. 

 Mummibøkene beskriver en kjønnsdiskurs i endring. Samtidig som Jansson 

introduserer alternative kjønnsuttrykk, viser hun også til ulike måter å forstå mannlighet og 

kvinnelighet på. Snusmumriken blir i Sent i november ikke vist som en sterk mannsskikkelse, 

men som er forlatt og feminin mann. Den mannlige diskursen har dermed utviklet seg fra 

Mummipappas belærende, innesluttede uttrykk, til Snusmumrikens sårbarhet. Snusmumriken 

er likevel fortsatt en karakter som hovedsakelig har mannlige trekk, i form av å være en 

innadvendt og kunnskapsinteressert karakter. Han er også fortsatt en del av en mannlig 

diskurs, selv om kjønnsdiskursene er endret i løpet av bøkene. 

 Det moderne kjønnsuttrykket, som minner om mye av det vi ser på 2000-tallet, blir 

etablert i barnelitteraturen med bøker som Tove Janssons fortelling om Mummitrollet. Dette 

er med på å skape en bredere forståelse av kjønnsbegrepet. Mummibøkene stiller spørsmål 

ved kjønnsstrukturer i samfunnet: «Hvem gjør hva? Hvem vasker? Hvem får lov til å gjøre 

noe? Hvem får ikke lov? Hvem prater? Hvem er stille? Dette har med maktrelasjoner å gjøre» 

(Rødland, 2015). Utviklingen av kjønnsstrukturer i Mummidalen, viser hvordan 

maktstrukturer utvikler seg. Utviklingen av kjønnsstrukturer innebærer både at 

kvinneskikkelser kan overskride hva som er tradisjonelt kvinnelig, og at mannsskikkelser kan 

overskride det tradisjonelt mannlige. Når Snusmumriken gir uttrykk for å være en sårbar og 

svekket mannsskikkelse, er det også frigjørende i et større perspektiv. Kjønnsrollene endres 

fra de tradisjonelle dikotomiene, og åpner for at mannlighet og kvinnelighet kan overlappe. 
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5 Konklusjon 

Spekteret av kjønnsuttrykk i Tove Janssons mummibøker skaper et progressivt 

kjønnsmangfold i forhold til tiden de ble skrevet i. Jansson viser til et bredt karaktergalleri, 

som omfatter mange ulike typer og kjønnsuttrykk. Forholdet mellom kjønn og typekarakterer, 

skaper et identitetsgalleri som (barne)leseren kan plassere i egne omgivelser. Dermed kan 

leserens forståelse av mangfoldighet innenfor kjønnsuttrykk utvikles i lesningen av Janssons 

mummibøker. 

5.1 Undersøkelse av kjønnsstrukturer 

I en undersøkelse av kjønn og kjønnsroller i Tove Janssons mummiunivers, har jeg ønsket å 

påpeke de helhetlige kjønnsstrukturene i Mummidalen. Med utgangspunkt i Judith Butlers 

performative kjønnsteori, har jeg forsøkt å forklare og plassere de ulike karakterenes kjønn og 

kjønnsuttrykk. Jeg har benyttet meg av annen kjønnsteori som er overlappende med Butlers 

teorier i forbindelse med kjønnsuttrykket, hovedsakelig Michel Foucault og til dels også 

Hélène Cixous. 

 Butler viderefører Foucaults diskursteorier når hun skriver om kjønn. Diskursen inngår 

i hvordan det performative kjønnet arter seg. Både diskurs og kjønn er i stor grad språklig 

betinget. I mummibøkene er det både teksten og illustrasjonene, eller ikonotekst, som utgjør 

kjønnsdiskursen. Karakterenes kjønnsuttrykk formes både gjennom hvordan de blir illustrert i 

tegningene, og hvordan de blir framstilt i teksten. Kjønnsuttrykk og kjønnsnormer er 

mangfoldig i Mummidalen. Mangfoldet av kjønnsuttrykk utvikler seg med bøkene, da flere 

karakterer med utradisjonelle kjønnsroller vokser til i løpet av serien. Forholdet mellom 

mannlighet og kvinnelighet er tema i mange mummibøker, som bunner i at det tradisjonelle 

kjønnsuttrykket utvikles og blir erstattet med en mangfoldig kjønnsforståelse der det ikke-

binære inngår. 

 Cixous’ presentasjon av kjønnets performativitet i skriften, utgjør et grunnlag for 

forståelsen av dikotomien mannlighet/kvinnelighet. I tolkningen av karakterer som Mårran 

finnes det koder i teksten som gjør at hun defineres som en kvinnekarakter, til tross for å være 

nærmest blottet for kjønnede attributter både i illustrasjonene og i teksten. Hun framstilles 

som en kvinne, blant annet gjennom bruken av kjønnspronomenet ‘hun’. Mårran blir en 

kvinne, fordi hun har en funksjon som en kvinneskikkelse. Når Mårran blir omtalt som en 

kvinneskikkelse, er dette med på å konkretisere henne slik at de andre karakterene, og leseren, 
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kan forstå henne. Mårran er i utgangspunktet en det er synd på, og de andre karakterene og 

leserne trenger å definere Mårran tydeligere for å kunne vise empati med henne. 

 Med utgangspunkt i funnene i karakteranalysene, har jeg utformet en modell for kjønn 

i Mummidalen. Modellen skal vise mangfoldigheten i kjønnsuttrykk, og hvordan kjønn 

fungerer i bøkene. Modellen tar utgangspunkt i tre kjønnsuttrykk, som skal ligge til grunn for 

ulike måter å forstå kjønn på. Den tradisjonelle dikotomien mannlighet/kvinnelighet har blitt 

utvidet med det nøytrale kjønnsuttrykket «ikke-binær». Summen av kjønnsmarkører i 

modellen skal vise at det finnes ulike måter å uttrykke et mannlig eller et kvinnelig 

kjønnsuttrykk på, samtidig som en karakter ikke trenger å plasseres innenfor denne 

dikotomien. 

 Det er Mummimamma som presenterer bokuniverset i mummibøkene for 

Mummitrollet. I Trollvinter har Too-ticki denne funksjonen, når hun presenterer vinteren for 

Mummitrollet. I Pappan och havet søker Mummitrollet seg mer mot pappaen når han 

opplever moren som utilgjengelig, og her får Mummipappa for første gang en veiledende 

funksjon for Mummitrollet. Som nesten voksen er det i denne boka Mummitrollet lander i 

kjønnsuttrykket sitt, og ender opp med å forstå seg selv som en mannsskikkelse. Utviklingen 

av kjønnsuttrykk hos Mummitrollets veiledere går mer og mer bort fra det kvinnelige med 

årene, som er med på å drive trollet inn i et mannlig uttrykk. 

 Karakterene i Mummidalen med de mest tradisjonelle kjønnsuttrykkene kan forbindes 

med kriser. Identitetskriser knyttet til kjønn tematiseres i størst grad med Mummipappa, der 

hans roller som mann og pappa stadig blir satt på prøve. Mummipappas krise knyttet til 

kjønnsidentitet toppes i Pappan och havet. Når pappaen her skal realisere seg som mann, er 

det Mummimamma som igjen har sin krise knyttet til tap av (kjønns)identitet, knyttet til tap 

av hjemmet og morsrollen. 

5.2 Faglig plassering 

Lesninger av Tove Janssons mummibøker er ofte knyttet til en historisk-biografisk 

analysemetode. Særlig Janssons familiesituasjon og kjærlighetsrelasjoner blir lest inn i 

tolkningen av mummibøkene. Mummimamma og Mummipappa skal representere hennes 

egne foreldre, Snusmumriken og Too-ticki skal representere kjærester av Jansson, og så 

videre. Biografier som Tove Jansson. Ord, bild, liv av Boel Westin og Tove Jansson. Arbeide 

og elske av Tuula Karjalainen er begge svært analytiske i hvordan de omtaler Janssons liv. 

Man kan dermed si at Janssons forfatterskap og privatliv ofte leses om hverandre. Janssons liv 
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blir trukket inn i lesningen av mummibøkene, og mummibøkene blir trukket inn i 

kartleggingen av Janssons liv. 

 I en analyse av mummibøkene kan de biografiske lesningene av Tove Janssons 

mummibøker også fungere i ikke-biografiske tolkninger av bøkene. Mye av det som skrives i 

biografiene er nyttig lesning, selv om man bruker andre innganger enn Janssons liv i 

tolkningen av bøkene. De biografiske tekstene kan tolke mummibøkene i samme retning som 

en leser uten inngående kjennskap til Tove Jansson gjør. Derfor er mange av analysene man 

finner i Tove Jansson-biografiene gode analyser, som ikke trenger å leses i sammenheng 

Janssons liv. 

 Lesninger av kjønn i Tove Janssons mummiunivers har vært preget av enten et 

kvinnelig eller et mannlig fokus. Det er særlig Mummimamma og Mummipappa som har blitt 

analysert tidligere. I disse analysene har Mummimamma representert det kvinnelige i bøkene, 

mens Mummipappa har representert det mannlige, slik også jeg har tolket disse karakterene i 

denne oppgaven. Enkelte lesninger av mannlighet og kvinnelighet i Mummidalen har også tatt 

for seg samspillet mellom disse to karakterene, og dermed også forholdet mellom mannlighet 

og kvinnelighet. 

 Jeg har søkt å gå et skritt lenger i forståelsen av kjønn i Mummidalen enn dikotomien 

mannlighet/kvinnelighet. Jeg har ønsket å se på kjønnsuttrykk som ikke er knyttet til 

mannlighet eller kvinnelighet. Ikke-kjønnede, eller ikke-binære, uttrykk har derfor fått en 

avgjørende plass i mine analyser. Ettersom det er lite tidligere forskning på det ikke-binære i 

Mummidalen, har jeg ikke latt dette kjønnsuttrykket dominere i mine analyser av 

kjønnsuttrykk i Mummidalen. Men jeg har likevel ønsket hvordan alternative kjønnsuttrykk 

påvirker kjønnsstrukturene i Mummidalen, og kjønnsutviklingen i bøkene. 

 Jeg har unngått å legge for stor vekt på seksualitet i mine analyser. Fokuset i analysene 

har vært på kjønnsstrukturene, og ikke seksuelle strukturer. Det er likevel enkelte 

sammenhenger der det er vesentlig å nevne karakterenes forhold til seksualitet, der seksualitet 

er en vesentlig del av kjønnsdiskursen. Et eksempel på det seksuelle i forbindelse med 

kjønnene, er samspillet mellom Mummitrollet og Snorkfrøken. I enkelte scener knyttes 

atferden deres til et seksuelt uttrykk, knyttet til henholdsvis et maskulint og feminint 

kjønnsuttrykk. Et eksempel på en slik scene er når Snorkfrøken blir angrepet av angostura-

busken. Snorkfrøken opptrer som en jomfru i nød, mens Mummitrollet er den sterke helten 

som redder henne. Denne rollefordelingen skjer både ved reelle farer, men også i lek. Dermed 

er de kjønnede rollene både noe karakterene blir tildelt, men også noe de søker. 

 Seksuell legning har ikke fått noe særlig stor plass i mine analyser. Lesninger av 
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homofili i Mummidalen har blitt gjort tidligere av flere. Blant annet har Tufsla og Vifsla blitt 

tolket som homofile karakterer, noe jeg også nevner i mine analyser. Forholdet mellom 

Mummitrollet og Snusmumriken har også blitt tolket som mer homoerotisk enn vennskapelig, 

og kan på ulike måter tolkes som et kjærlighetsforhold. Jeg mener seksuell legning ikke er 

blant det mest vesentlige når man skal se på kjønnsstrukturer i Mummidalen, men heller en 

underkategori innenfor kjønnsstrukturene. Temaet er dessuten for omfangsrikt til å kunne 

undersøkes grundig innenfor rammene i denne oppgaven. 

5.3 Veier videre 

Analysene i denne oppgaven kan ligge som et grunnlag for videre undersøkelse av kjønn i 

Tove Janssons mummiunivers. Noe som kunne være vesentlig å undersøke nærmere, er det 

ikke-binære i Mummidalen. Jeg har sett mye på mannlighet og kvinnelighet i dalen, og også 

presentert ikke-binære karakter, der jeg påstår at Too-ticki er den minst kjønnede karakteren. 

Det ikke-binære er likevel ikke begrenset til Too-ticki. Karakterer som Mårran og 

Snusmumriken er heller ikke eksplisitt kvinnelige/mannlige i uttrykket. Jeg ville være 

interessert i å undersøke ikke-binære kvaliteter hos andre karakterer enn Too-ticki i større 

grad enn jeg har gjort i denne oppgaven, og se på andre kjønnsuttrykk enn mannlige og 

kvinnelige kjønnsuttrykk. 

 Kvinnelige kjønnsuttrykk har dominert analysene i denne oppgaven. Jeg har i større 

grad undersøkt ulike kvinnelige uttrykk i Mummidalen, enn ulike mannlige uttrykk. For 

eksempel har jeg skrevet langt mer om Mummimamma enn Mummipappa i analysene. Når 

det gjelder mannlige kjønnsuttrykk, har jeg hovedsakelig skrevet om tradisjonelle mannlige 

uttrykk. Her har Mummipappa representert det tradisjonelt mannlige. Videre ville jeg sett mer 

på alternative mannlige uttrykk i Mummidalen, som for eksempel hos karakterer som Sniff, 

Trollkarlen og homsan Toft.  

 Jeg har ved enkelte anledninger vært inne på seksualitet i Mummidalen, men også 

dette er et område som kan undersøkes mer grundig. Det har blitt gjort noe forskning på 

seksualitet i Tove Janssons mummibøker tidligere, og særlig homofile motiver knyttet til 

Janssons biografi og kjærlighetsforhold til Vivica Bandler og Tuulikki Pietilä. Ved en annen 

anledning kunne jeg undersøkt seksualitet knyttet til kjønn i Mummidalen i større grad. Jeg 

ville sett på ikke bare det homoerotiske, men seksuelle strukturer i bøkene. 

 Videre kunne det være interessant å sette mummibøkene i større barnelitterær 

sammenheng. Både når det kommer til mummibøkenes rolle i historisk sammenheng, men 
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også i forhold til kjønnsperspektiv i barnelitteraturen generelt. Forholdet mellom 

mummibøkene og annen barnelitteraturen i perioden 1945-71, altså perioden mummibøkene 

ble skrevet, ville vært relevant å se på i en slik sammenheng. Det kunne også være interessant 

å sammenlikne mummibøkene med dagens barnelitteratur. Grunnen til at jeg mener det er 

vesentlig å se på mummibøkene sammenliknet med barnelitteratur skrevet etter 2000, er at 

Janssons bøker fortsatt leses, eller at fortellingene formidles gjennom adapsjoner, i form av 

filmer og TV-serier. Kjønnsuttrykket i samfunnet er annerledes i 2020 enn i 1945-1971. 

Dermed ville det være relevant å undersøke likheter og forskjeller mellom kjønn og 

kjønnsuttrykk i mummibøkene og moderne barnelitteratur, og eventuelt undersøke hvordan 

barn forholder seg til kjønnsuttrykkene i mummibøkene kontra moderne barnelitteratur. 

 En annen vei å gå, er å sammenlikne karakteranalysene i bøkene med filmadapsjoner. 

Jeg ville være interessert i å sammenlikne TV-serien I Mummidalen (1990-1992) med den nye 

animasjonsserien basert på Janssons mummibøker, Mumindalen, som lanseres høsten 2020. 

Jeg vil se på utviklingen i kjønnsuttrykket i TV-seriene etter 30 år, og hvordan 

kjønnsuttrykkene arter seg sammenliknet med bøkene. Det hadde vært interessant 

sammenlikne kjønnsuttrykkene er til de ulike karakterene i de tre ulike versjonene, og 

hvordan adapsjonene har håndtert avgjørende scener som kommenterer karakterenes 

kjønnsuttrykk. For eksempel har scenene fra Pappan och havet blitt sterkt omskrevet i TV-

serien fra nittitalet, slik at endringene i Mummimammas kvinnelighet og Mummipappas 

mannlighet ikke kommer til. 

 I Mummidalen (1990) er preget av det idylliske fra mummibøkene, i tillegg til å ha 

estetiske kvaliteter fra japanske barneanimasjoner. Som følger av det japanske uttrykket, blir 

også kjønnsuttrykket preget av japansk kultur. Det kunne være interessant å se hvordan 

kjønnsuttrykket i TV-serien passer innenfor japanske kjønnsnormer, og se på forskjellene 

mellom det japanske og nordiske, når man igjen ser på serien som utkommer høsten 2020, 

produsert av Svensk Filmindustri (SF studios). 

 Kjønn og kjønnsroller har blitt en vesentlig del av forskningen på barnelitteratur. 

Mummibøkene skriver seg inn i en betydelig del av den barnelitterære historien, og viser et 

viktig perspektiv på kjønnsroller og hvordan kjønn arter seg. Mummibøkene er derfor et godt 

utgangspunkt for forståelse av hvordan barneleseren kan oppleve kjønn, og hvordan man kan 

formidle kjønn og kjønnsroller for barn. Mummibøkene både bekrefter og bryter med 

kjønnsnormer, og viser sånn sett det helhetlige spekteret av kjønnsuttrykk. 
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Vedlegg 1- oversikt over figurer og 
bilderettigheter 

Bilde av Lille My på omslaget, hentet fra: https://www.silikonsmycken.com/product/106/lilla-

my-mumin-orhangen-vit 

Figur 1. Oversikt over karakterer i Mummidalen, min figur. 

Figur 2: Biologisk og sosialt kjønn, hentet fra Hva er en kvinne? av Toril Moi (1998).  

Figur 3: Illustrasjon av Mymlan. Tegnet av Tove Jansson, Farlig midsommar (1954). Hentet 

fra: https://www.moomin.com/sv/blogg/snusmumrikens-slakttrad/#6803d790 

Figur 4: Filifjonkan og Mymlan. Tegnet av Tove Jansson, Sent i november (1970). 

Figur 5: Mummitrollet og Mårran. Tegnet av Tove Jansson, Pappan och havet (1965). 

Figur 6: Modell for kjønn i Mummidalen, min figur. 

Figur 7: Pappan och havet, omslag. Tegnet av Tove Jansson (1965).  
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