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ABSTRACT

Svenja Stein

I gråzonen mellan trygghet och skräck

"Unheimlich" som berättarteknik i Tove Janssons roman Trollvinter

Antal sidor: 50
Antal bilder: 4

Denna  uppsats  utvecklar  Sigmund  Freuds  begrepp  "unheimlich" till  ett  litteraturvetenskapligt 

begrepp  och  analysverktyg  utifrån  en  hermeneutisk-fenomenologisk  ansats.  "Unheimlich" 

framkallas av grundläggande kategoriseringsproblem som uppstår i konfrontation med omvärlden. 

Begreppet  används  för  att  rama  in  och  förstå  kategoriseringsproblem  i  Tove  Janssons  bok 

Trollvinter utifrån  den  litterärt  framställda  protagonistens  perspektiv. Analysen  består  i  att 

undersöka kategoriseringsproblemens förekomst och funktion för berättelsen. Den visar hur dessa 

kategoriseringsproblem skapar  en  spänningsladdad  dynamik  i  Trollvinter  och  hur  "unheimlich" 

berättartekniskt  kan utnyttjas  för att  driva berättelsen framåt.  Berättelsen kan ses som ett  sakta 

lärande  av  att  hantera  grundläggande  kategoriseringsproblem och  därmed  iordningställande  av 

relationen  till  omvärlden.  Denna uppsats  visar  således  hur  "unheimlich" kan  användas  som ett 

litteraturvetenskapligt  analysverktyg  på  litteratur  av  detta  slag  för  att  göra  systematiska 

undersökningar av dess förekomst och funktion för berättelsen.

Nyckelord: unheimlich, skräck, trygghet, mumin, kategoriseringsproblem, Tove Jansson, Sigmund 
Freud



ABSTRACT

Svenja Stein

Im Grenzland zwischen schützender Geborgenheit und entwurzelndem Grauen

- "Unheimlich" als erzähltechnisches Element in Tove Janssons Trollvinter

Anzahl Seiten: 50
Anzahl Bilder: 4

In  dieser  Magister-Arbeit  wird  Sigmund  Freuds  Definition  von  "unheimlich"  mit  Hilfe  eines 

hermeneutisch-phänomenologischen  Ansatzes  zu  einem  literaturwissenschaftlichen  Analyse-

Hilfsmittel weiterentwickelt. Jemand oder etwas kann dann als "unheimlich" verstanden werden, 

wenn  wesentliche Kategorisierungsprobleme bestehen, welche in Konfrontation mit der Umwelt 

hervorgerufen  werden.  Der  Begriff  "unheimlich"  wird  genutzt  um beschriebene  Erlebnisse  der 

Hauptfigur Mumin in Tove Janssons Buch Trollvinter einzurahmen und zu verstehen. Die Analyse 

besteht  darin,  das  Vorkommen und  die  Funktion  von Kategorisierungsproblemen  innerhalb  der 

Geschichte  zu  untersuchen  und  zu  zeigen,  wie  diese  eine  spannungsgeladene  Dynamik  in 

Trollvinter erzeugen. Es wird gezeigt, wie "Das Unheimliche" erzähltechnisch genutzt werden kann, 

um die Handlung der Geschichte voranzutreiben.  Trollvinter kann als ein langsames  "in Ordnung 

bringen" der  Beziehung zur  Umwelt  verstanden werden.  Somit  zeigt  die  vorliegende Magister-

Arbeit,  wie  das  Vorkommen  und  die  Funktion  von  "unheimlich"  innerhalb  einer  Geschichte 

systematisch untersucht, verstanden und in größeren Zusammenhang gebracht werden kann.

Schlüsselworte: unheimlich, Grauen, Geborgenheit, heimatlos, Mumin, Kategorisierungsprobleme, 
Tove Jansson, Sigmund Freud
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

I varje ärlig barnbok tror jag finns en skräckupplevelse. Både ängsliga barn 
och självsäkra dras till den, och till destruktionen, omedvetet. [...] 
Jag undrar om inte ett av barnboksförfattarnas genomgående bäst dolda
 motiv är balansen mellan barnkammaren och skräckkammaren.
− Tove Jansson (1964:221-223)

På  1970-talet  publicerades  flera  litteraturvetenskapliga  arbeten  som behandlade  Tove  Janssons 

muminförfattarskap. Dess likartade rubriker är iögonfallande: Trygghet och skräck i Mumindalen :  

vandring i Tove Janssons muminvärld av Birgitta Goteman (1970),  Trygghet och skräck i  Tove  

Janssons  Muminböcker av  Clara  Puranen  (1971)  och  avhandlingen  Tryggheten  og  skrekken  :  

utviklingen  i  Tove  Janssons  muminforfatterskap (1975)  av  Kirsten  Omland.  Alla  tre  påstår  att 

skräck-  och  trygghetsinslag  är  återkommande  element  som  kännetecknar  Tove  Janssons 

Muminböcker (Omland, 1975:4; Goteman, 1970:39f; Puranen, 1971:1f).1 Men även om trygghet-

skräck-tematiken i Janssons Muminförfattarskap redan tidigt iakttogs som ett tema, så behandlades 

dess  förekomst  bara  överskådligt.  Istället  för  att  systematiskt  undersöka  tematikens  samspel  i 

varenda bok, så behandlades den snarast som ett sätt att karakterisera Muminböckerna eller för att  

visa på en utveckling från barnbok till vuxenbok. Inte heller gjordes en närmare analys av enbart 

skräckelementen i Muminböckerna.

Dessa tomrum i  forskningen är  särskilt  intressanta med tanke på att  Jansson även själv 

yttrade sig flera gånger om trygghet-skräck-tematiken. Dess samspel uppfattar hon som berikande 

och värdefull för barnens fantasiförmåga, vilket hennes tal vid mottagandet av  H. C. Andersen-

medaljen 1966 vittnar om: 

Det farligaste är mörkrädslan, hotet utan namn. Men också den kan bli en praktfull fond  
bakom tryggheten och ge den mening och kontrastverkan. Barnets oförstörda fantasi kan ta 
hand om paniken och bygga in den, forma om den, måla upp den i mystisk självklarhet.
(Jansson,1966:107)

 

Enligt  Jansson  är  skräckmoment  en  hanterbar  njutningsfaktor  för  barn.  Viktigt  är  dock  att 

barnboksförfattaren  hittar  den  fina  balansen  mellan  "barnkammaren  och  skräckkammaren" 

(Jansson, 1964:223) så att barn alltid kan känna att - hur farligt det än blir i berättelserna – väntar 

1 Det är intressant att dessa arbeten publicerades efter att Tove Jansson höll ett tal vid mottagandet av H. C. Andersen-
medaljen 1966, där hon betonade betydelsen av balansen mellan trygghet och skräck i barnböcker. Samtliga 
författare referar till detta tal. Ett tal där Jansson ramar in sitt muminförfattarskap i enlighet med dessa teman.
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trösten på sista sidan:

Barnet  kan  med  förtjusning acceptera  både  fasan  och ensamheten,  hela  den underbara  
skräckstämningen,  men  han  känner  sig  lurad  och  övergiven,  om  trösten  uteblir,  eller  
räddningen, upprättelsen. (Jansson, 1966:107)

 

I  essän  Den  lömska  barnboksförfattaren från  1961  uttalade  Jansson sig även  om 

barnboksförfattarens plikt och ansvar för barnets möjlighet att få utveckla sin fantasi: "I en barnbok 

borde det finnas en väg där författaren stannar och barnet går vidare. Ett hot eller en härlighet som 

aldrig förklaras. Ett ansikte som aldrig visar sig helt. Frågor som barnet, inte författaren, svarar på. 

Det  hemliga,  det  vackra,  det  oskattbara,  det  överraskande,  det  intima  måste  nog  finnas  där" 

(1961:11).  Utan tvekan har Tove Jansson medvetet använt sig av trygghet-skräck-tematiken i sina 

Muminböcker. Detta påstår även Agneta Rehal-Johansson (2006:43) i sin avhandling Den lömska 

barnboksförfattaren, där hon skriver att Jansson "har utvecklat en estetisk teknik, där hon utnyttjar 

just 'trivialmotiv',  [...] för att bryta kusliga scenarier och för att  åstadkomma den balans mellan 

'trygghet och skräck' som har blivit muminböckernas signum." 

Tänkvärt  är  också  att  Jansson  först  började  uttala  sig  om  trygghet-skräck-tematiken  i 

barnböcker  efter  att  ha  publicerat  boken  Trollvinter  (1957).  Tove  Janssons Trollvinter  är  en 

intressant bok på flera plan. Den markerade hennes konstnärliga höjdpunkt som barnboksförfattare, 

samtidigt som den visade på en vändpunkt i hennes Muminförfattarskap och betydde ett stilla farväl 

från barnlitteraturens värld (Omland, 1975:119, 150). Boken berättar om hur Mumintrollet vaknade 

ur sitt  vinteride utan att  kunna somna om. Han var  "det  första  mumintroll  som nånsin upplevt 

vintern, och i början var han förfärligt ensam i det sovande huset" (Jansson, 2004, baksidestext). 

Genom  bokens  förlopp  konfronteras  han  med  "vinterns  hemlighetsfulla  varelser"  (ibid)  som 

plötsligt dyker upp i Mumindalen och som han aldrig har träffat förut.  "Varelser utan namn [som 

lever] sitt  hemlighetsfulla  liv  i  mörkret  i  badhusgarderober,  under  diskbänkar  eller  i  skogen." 

(Goteman, 1970:18f) 

Efter  Trollvinter var  inget  längre  som det  varit  förut.  Muminböckernas  omtalade  balans 

mellan barnkammaren och skräckkammaren var inte längre lika självklar och farligheten existerade 

inte längre endast utanför Mumindalen, utan nu fanns den också just där innanför gränserna - i en 

miljö som tidigare kännetecknades av sommar, gemenskap och glädje. Det är denna speciella och 

omvälvande bok som jag kommer att ägna mig åt i den här uppsatsen.

1.2 Syfte
Trollvinter är ett verk som använder sig av kusliga motiv för att få fram just den säregna karaktären 
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i gråzonen mellan trygghet och skräck som boken har blivit känd för. Dess rika utbud av kusliga 

motiv och teman som iakttogs, men bara behandlades styvmoderligt av den tidigare forskningen, 

väcker mitt intresse. Därför ser jag det som användbart och relevant att analysera Tove Janssons 

Trollvinter  med hjälp av begreppet  "unheimlich" som fångar upp spänningen mellan trygghet och 

skräck.  

Sigmund Freuds essä  Das Unheimliche (1919) är  av betydelse i  det  här  sammanhanget. 

Detta eftersom han utvecklar tankar om just spänningsförhållandet mellan trygghet och skräck. Jag 

kommer  senare  i  uppsatsen  att  diskutera  "unheimlichs"  användbarhet  och  lämplighet  för 

litteraturvetenskaplig analys. Till skillnad från tidigare användning av begreppet "unheimlich" (jfr. 

t.ex.  Krech,  1992)  kommer  denna  uppsats  inte  ha  som  mål  att  gå  in  på  läsarens  subjektiva 

"unheimlich"-upplevelser under läsprocessen. Jag ska alltså inte redogöra för de faktiska effekterna 

som "unheimlich"  har  på  läsaren. Inte  heller  ska  jag  använda  "unheimlich"  här  för  att  ge  en 

freudiansk, psykoanalytisk2 granskning av huvudprotagonisten (jfr. t.ex. Kahane, 1981), vilket vill 

säga att jag inte kommer att redogöra för protagonistens omedvetna psykiska processer eller möjliga 

infantila komplex. Detta eftersom Mumintrollet inte är en "äkta människa". Dock behöver jag utgå 

från det som beskrivs/framställs som "Mumintrollets upplevelser" i berättelsen för att på en textuell, 

nära nivå kunna närma mig samspelet mellan trygghet och skräck i Trollvinter. Det handlar således 

om "unheimlich" som ett "grepp", en "teknik" i framställning av berättelser. 

Huvudsyftet  med  denna  uppsats  är  alltså  helt  konkret  att  använda  "unheimlich"  för  att 

utveckla ett litteraturvetenskapligt begrepp och analysverktyg för att förstå och rama in skeenden 

och dess dynamik i Tove Janssons bok  Trollvinter utifrån den litterärt framställda protagonistens 

perspektiv. Som bisyfte kan formuleras en hermeneutisk analys av boken Trollvinter.

Genom  att  använda  begreppet  på  det  viset  är  det  möjligt  att  identifiera  och  förklara 

spänningsladdade gråzoner mellan det hemtama och det främmande som beskrivs i Trollvinter. Jag 

kommer att visa i teorikapitlet, att "unheimlich" bara kan uppstå i situationer som kännetecknas av 

motstridiga tendenser baserade på grundläggande kategoriseringsproblem. Den spänningsladdade 

gråzonen som uppstår där, är inte tom utan full av känslor som beskrivs och som i sin tur skapar  

intensitet och en dynamik i berättelsen. Jag kommer att analysera hur Tove Jansson genom språkliga 

medel  och  med  hjälp  av  illustrationer  i  boken  skapar  dessa  spänningsladdade  situationer  i  

berättelsen.

2 Enligt nationalencyklopedins definition (Johansson, 2012) beskriver psykoanalys både en behandlingsmetod och en 
teori om omedvetna psykiska processer.
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1.3 Disposition
Uppsatsen kan sammanfattningsvis sägas handla om grundläggande kategoriseringsproblem som 

lyfts fram med hjälp av konceptet "unheimlich". I kapitel 2 kommer jag inledningsvis presentera 

olika definitioner av det tyska ordet "unheimlich" för att sedan närmare presentera Freuds essä Das 

Unheimliche som ger den mest omfattande överblicken över ämnet. Utöver detta kommer jag att 

undersöka  hans  definitions  användbarhet  och  lämplighet  för  litteraturvetenskaplig  analys.  Jag 

kommer att plocka fram de viktigaste egenskaperna som Freud kopplade till sin psykoanalytiska 

tolkning av "unheimlich". Begreppet kommer att lösgöras från delar av sitt psykoanalytiska bagage. 

Utifrån detta formulerar jag ett analytiskt användbart begrepp för litteraturvetenskapliga analyser. 

Detta begrepp betonar en grundläggande struktur i "unheimlich" men visar också på olika typer av 

"unheimlich".  Jag  kommer  också  visa  på  ett  antal  steg  som  används  för  att  göra  en 

litteraturvetenskaplig analys av "unheimlich" i texter som Trollvinter. 

I  kapitel  3  kommer  jag  visa  ett  urval  sektioner  i  texten  som visar  på  gråzoner  mellan 

trygghet och skräck. Dessa är indelade i fyra olika rubriker som är sammanfallande med de olika 

sorters  "unheimlich"  som  introducerades  i  teorikapitlet.  Genom  att  behandla  dessas  olika 

karakteristika  och  återkommande  motiv  och  egenskaper  ska  jag  visa  på  kopplingarna  till  min 

definition av "unheimlich". Det fjärde kapitlet ägnas slutligen åt sammanfattningen av mina resultat 

och förslag för framtida forskning.

1.4 Tidigare forskning om Muminböckerna
Intresset för forskning kring Tove Jansson har varit stort och det har skrivits en otrolig mängd essäer 

och artiklar om Jansson och hennes Muminvärld. Som jag redan var inne på tidigare, så nämns 

trygghet-skräck-tematiken en hel del i forskningen, men då oftast överskådligt med syftet att ge en 

allmän karaktärisering av Muminböckerna. Ingen har hittills endast fokuserat på skräck i Janssons 

författarskap och inte  heller  på gråzonen mellan  trygghet  och skräck.3 Sammanfattningsvis  kan 

sägas  att  majoriteten  av  den  tidigare  forskningen  delar  uppfattningen  om att  Muminfamiljens 

utveckling  förändrades  från  "idyll"  till  "avidyll"  i  de  senare  Muminböckerna  (t.ex.  Holländer, 

1983:62)  samtidigt  som  trygghet-skräck-tematiken  utgör  en  grundläggande  beståndsdel  av 

Muminböckerna.  Jag  tänkte  nu  gå  igenom  de  viktigaste  litteraturvetenskapliga  arbetena  som 

behandlar  Trollvinter.

Tryggheten og skrekken – Utviklingen i Tove Janssons muminforfatterskap (1975) av Kirsten 

Omland var en av de första avhandlingarna som behandlade Tove Janssons Muminförfattarskap. 
3 Bortsett från en d-uppsats om gotiska drag i boken Småtrollen och den stora översvämningen (1945) av Marko 

Hietanen (2010).

5 



Titeln  är  dock  vilseledande.  Boken  handlar  om  Muminböckernas  utveckling  från  barnbok  till 

vuxenbok och inte om trygghet-skräck-tematiken i sig. Hon påpekar dock att trygghet och skräck är 

två begrepp som är fundamentala i Janssons författarskap (Omland, 1975:4). I sin avhandling delar 

Omland  in  Muminböckerna  i  de  två  kategorierna  trygghet  och  skräck.  Medan  de  första 

Muminböckerna hänförs till trygghet-kategorin, hamnar böckerna från och med Trollvinter i skräck-

kategorin. Hon legitimerar denna indelning med påståendet att det är från och med Trollvinter där 

det är "skrekken som dominerer" (Omland, 1975:272) och ger denna bok därmed en särställning i 

hela Muminförfattarskapet.

Ett annat viktigt namn är Boel Westin, som bland annat skrev Tove Jansson – Ord, bild, liv  

(2007) och  Familjen i  dalen  – Tove Janssons Muminvärld  (1988).  Hon tycker  att  "spänningen 

mellan det paradisiska och det katastrofala" är ett tema som återspeglas i Muminvärlden (2007:113). 

Dess  bild förskjuts genom böckerna, som börjar fyllas "av vinter och höst" (ibid) medan/och dalen 

"framstår alltmer som en dröm" (ibid). Enligt Westin fungerar Trollvinter i enlighet med katastrof-

paradis-tematiken, där "irrationella 'krafter' avtecknar sig mot muminvärldens paradisiska struktur" 

(2007:114).  Själva  boken  beskriver  skeendet  kring  en  individ  "och  får  en  mer  djupgående 

psykologisk dimension" (Westin 2007:249). Vidare skriver Westin att Mumindalens förvandling i 

Trollvinter "är  mer  skrämmande  mystisk  och  skenbart  oförklarlig.  Mumintrollet  söker  skapa 

trygghet  genom  att  benämna  det  för  honom  välbekanta,  men  det  gives  inga  entydiga  svar" 

(2007:256), vilket vi snart ska se motsvarar Freuds redogörelser kring "unheimlich". 

I  den  otryckta  pro  gradu-avhandlingen  Muminvärlden  i  förvandling  –  en  studie  av  tre  

muminböcker  från 1981 arbetade Janina Österberg med bland annat  Trollvinter  för  att  visa  hur 

tidigare motiv och teman förändrades i de senare Muminböckerna. Hon kommer bland annat fram 

till att det faktiskt inte finns någon ondska i Muminböckerna, men däremot både inre och yttre hot. 

Enligt  henne  utgörs  negativiteten  i  Muminvärlden  av  det  obekanta  istället,  "hotet  utan  namn" 

(citerat efter Rehal-Johansson, 2006:286). Detta är en viktig egenskap för  Trollvinter  i anslutning 

till "unheimlich"-konceptet. 

Även  Tove Holländers konstnärliga undersökning av Muminböckernas illustrationer med 

namn  Från idyll till avidyll : Tove Janssons illustrationer till Muminböckerna (1983) ger en bra 

inblick i Trollvinters kusliga annorlundahet. 

Holländer påpekar att  "skräcken och längtan efter trygghet är temat som går igenom Tove 

Janssons hela produktion. I de första fem böckerna är föremålet för rädslan ännu konkret, man vet 

vad  man  är  rädd  för.  [...] Men  i  och  med  «Trollvinter» bryts  traditionen  i  Tove  Janssons 

författarskap. Skräcken behandlas nu ur ett nytt perspektiv.  [...] Problematiken kring människans 

ensamhet,  hennes  konfrontation  med  det  okända  tas  upp  och  förs  sedan  vidare  i  de  följande 
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böckerna  som  samtidigt  förlorar  karaktären  av  barnbok" (1983:36).  Enligt  Holländer  övergår 

Jansson till  en ny teknik i  Trollvinter  "för att framhäva det mörka i bilderna" (1983:38). Vidare 

skriver hon att "det vilar en spöklik stämning över illustrationerna till Trollvinter. Skräcken får form 

genom  bildens  komposition  och  behandlingen  av  ljus  och  skugga"  (ibid).  Enligt  Holländer 

innehåller  illustrationerna  mycket  få  detaljer,  vilket  innebär  att  "de  avspeglar  ödslighet  och 

ensamhet" (ibid).  Vidare skriver hon att  "fr.  o.  m.  «Trollvinter» överväger de otrygga bilderna. 

Harmonin återställs dock i slutet" (1983:39). Vi kommer att se att illustrationerna i boken motsvarar 

konceptet "unheimlich" och den kusliga atmosfären som behärskar texten.

Agneta  Rehal-Johansson,  som har  skrivit  avhandlingen  Den lömska barnboksförfattaren  

(2006), är dock den som kommer närmast mitt syfte med den här uppsatsen då hon skriver om 

Trollvinters inledningskapitel att "den som läst Freuds uppsats  'Das Unheimliche' kan här inte bara 

tycka sig förstå innebörden i detta begrepp  [...] utan också få det konkretiserat" (2006:118). Men 

även hon stannar upp i sin analys och behandlar inte temat mer ingående än så. Hon betecknar dock 

upptakten till  Trollvinter som ett möte med "en 'förfärlig' värld" (2006:118) och påstår att Jansson 

medvetet arbetar "med idylliska ting som trygghetstecken [...] för att bryta kusliga scenarier och för 

att åstadkomma den balans mellan 'trygghet och skräck' som har blivit muminböckernas signum." 

(2006:43). Rehal-Johansson påpekar vidare att Jansson verkar ha djupare kunskap i psykoanalys 

och är  bekant  med Freuds  teorier  (2006:75ff).  Detta  tänkvärda  påstående stöds  även av  Birgit 

Antonsson (1999:24) i Det slutna och det öppna rummet – Om Tove Janssons senare författarskap  

och Barbro K. Gustafssons redogörelser i Stenåker och ängsmark (1963), där bland annat hänvisas 

till en sångtext från 1963 som kallas för Psykofnattvisan och där Jansson använder sig av begrepp 

som "libido",  "manodepressiv",  "narcissistisk",  "infantil"  och "oidipus".  Ett  annat  exempel  som 

styrker Rehals påstående är citatet ur Janssons tal vid mottagandet av H. C. Andersen-medaljen som 

öppnar det här inledningskapitlet. 

2. Teori
Centralt för min redogörelse av "unheimlich" är Freuds essä Das Unheimliche (1919). Jag kommer i 

det följande även att lyfta fram andra försök att definiera "unheimlich", för att därefter göra en mer 

djuplodande redogörelse för Freuds användning av begreppet. Därefter presenterar jag vad jag ser 

som litteraturvetenskapligt användbart av detta samt gör mina egna tillägg för att förtydliga det jag 

tolkar som centralt för textställen med "unheimlich"-prägel.
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2.1 Olika perspektiv på "unheimlich"
Det  tidigaste  arbetet  kring  "unheimlich"  skrevs  av  Ernst  Jentsch  (1906).  Jentsch  behandlade 

"unheimlich" som något som kännetecknas av obestämbarhet eller osäkerhet inför något främmande 

eller okänt (1906:196). En annan definition från den tiden hittar vi hos teologen Rudolf Otto som 

beskriver "unheimlich"  i  Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein  

Verhältnis zum Rationalen från 1917 som "mysterium tremendum et fascinans", ett viktigt element 

av  det  gudomliga,  kännetecknat  av  en  ambivalent  atmosfär  som  både  är  skrämmande  och 

fascinerande (2004:14ff). Enligt Otto är "unheimlich" något hemlighetsfullt och oreflekterat som 

inte  kan  begripas  utan  överskrider  förnuftet  (2004:16f)  Även  Freud  ger  det  hemlighetsfulla 

betydelse för uppkomsten av "unheimlich", vilket vi kommer se i nästa kapitlet.

Senare behandling av begreppet omfattas bland annat av filosofen Martin Heidegger som 

menar att "unheimlich" beskriver ett grundläggande mentalt tillstånd av självet där det konfronteras 

med en orelaterad rädsla (1927:188). Denna rädsla visar på en oförklarlig och främmande värld, 

förstör  basen  för  självets  existens,  rycker  upp  dess  rötter  i  världen.  Enligt  honom  indikerar 

"unheimlich" osäkerhet och känslan av att inte "höra hemma" i världen (ibid). Denna definition är 

intressant, då den knyter an till ordets semantiska ursprung, vilket vi har sett i Freuds redogörelser.

Från de senaste decennierna kan bland annat nämnas Rosemary Jackson, som undersökte 

fantastisk litteratur i sin bok Fantasy: the literature of subversion  (1981). Enligt henne definieras 

"unheimlich"  som något  som både  beskriver  och  skapar  obehag  (1991:64).  Ett  annat  namn är 

Nicholas Roye som ägnar en hel bok åt fenomenet "unheimlich". Han håller sig dock framför allt 

till Freuds framlagda egenskaper och fenomen i relation till begreppet. Även i sin definition håller 

Roye sig nära Freud och identifierar "unheimlich" i det speciella som "a peculiar commingling of 

the familiar and unfamiliar. It can take the form of something strange and unfamiliar unexpectedly 

arising  in  a  familiar  context"  (Roye,  2006:1).  Vidare  skriver  han:  "Another  name for  uncanny 

overflow  might  be  deconstruction"  (2006:24).  Dekonstruktionens  grundare  själv,  nämligen  den 

franske  filosofen  Jacques  Derrida,  kan  faktiskt  nämnas  i  det  här  sammanhanget.  I  hans  verk 

Spectres  de  Marx (1993)  definierar  Derrida  "unheimlich" som  en  kombination  av  "strange, 

strangely familiar and inhospitable at the same time"4 (översatt av Peggy Kamuf, 1994:4), vilket än 

en gång visar kopplingar till Freuds definition, som vi kommer se i nästa kapitel.

Den här redovisningen av olika definitioner på "unheimlich" kan ge en första inblick i ämnet 

och förtydligar Freuds betydelse i sammanhanget. Många av citaten benar ut den ena eller andra 

4 "étrange, étrangement familière et inhospitalière à la fois" (Derrida, 1993:267).
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viktiga egenskapen av begreppet, som exempelvis osäkerhet, obehag eller ambivalensen hos något 

välbekant och samtidigt främmande, men  i  motsats till Freud lyckas de inte förena alla dessa i en 

och  samma  definition.  Freud  ger  den  mest  omfångsrika  definitionen  av  själva  begreppet 

"unheimlich"  och  de  grundläggande  verktygen  för  att  fånga  den  dynamik  som  förekommer  i 

Trollvinter. Freuds djuplodande analys kännetecknas av stor detaljrikedom i motiv- och temaurvalet 

kopplade till "unheimlich", samtidigt som den tar hänsyn till begreppets semantiska rötter. Detta har 

som konsekvens att Freuds definitionsförsök både omfattar och utvecklar de mest karakteriserande 

aspekterna av "unheimlich", vilket jag kommer att förtydliga i nästa kapitel.

2.2. Sigmund Freuds essä Das Unheimliche 
Även om Freud är mest känd i ett psykoanalytiskt sammanhang, så har han alltid haft en stark 

koppling till litteratur och litteraturvetenskapen. Bortsett från att Freud och den samtida litteraturen 

influerade varandra5, så skrev Freud själv flera essäer som knyter an till litteraturvetenskapen. Här 

borde  framför  allt  nämnas  essän  Der  Dichter  und  das  Phantasieren (1908)  som ingår  i  hans 

Psychoanalytische  Studien  an  Werken  der  Dichtung  und  Kunst  (1924). Även  essän  Das 

Unheimliche  ingår  i  denna  samling  och  är  ett  ytterligare  exempel  på  den  märkliga 

sammansmältningen av psykoanalys och litteraturvetenskap som kännetecknar Freuds arbeten.6 

Enligt Freud kan olika situationer och motiv framkalla en särskild form av rädslor, som han 

klassificerar som "unheimlich". Freud karakteriserar upplevelsen av "unheimlich" som en känsla av 

att befinna sig i en gråzon mellan det hemtama och bekanta i förhållande till det främmande och 

okända. Detta känslotillstånd i sig leder till rädslor. Freud menar vidare att "unheimlich" och dess 

framkallade  rädslor  kan  härledas  ur  infantila  källor.  Först  undersöker  Freud  det  semantiska 

ursprunget av "unheimlich" i det forntyska ordet "heimlich" som visar en lexikalisk ambiguitet: å 

ena  sidan  indikerar  "heimlich"  något  hemligt  och  dolt  och  å  andra  sidan  pekar  det  på  något 

välbekant.  Enligt  Freud  är  das "Unheimliche"  "jene  Art  des  Schreckhaften,  welche  auf  das 

Altbekannte,  Längstvertraute  zurückgeht"  (Freud,  1919:2)7.  Freud  försöker  att  förklara  denna 

mångtydighet genom att titta på olika motiv och situationer där "unheimlich"-upplevelser har sin 

källa. Dessa situationer och motiv kan sammanfattas i följande kategorier: dubbelgångare-fenomen, 

upprepningstvång,  animism-relaterade  fenomen,  döden  som  den  överlevandes  fiende, 

kastrationskomplex och rädslan för det förträngda samt rädslan för vansinne. En närmare titt på 
5 Jämför: Pouh, Lieselotte (1997). Wiener Literatur und Psychoanalyse: Felix Dörmann, Jakob Julius David und Felix  
Salten. Frankfurt am Main: Lang, där bland annat poängteras att Freud till och med kritiserades för att med hjälp av  
litterära exempel legitimera sina psykoanalytiska teorier (1997:30).
6 Han exemplifierar sina påståenden om "unheimlich" med E. T. A. Hoffmanns berättelse Der Sandmann (1816).
7 "Unheimlich är den typ av rädslor vilka leder tillbaka till vad som är känt och bekant." - översättning av Svenja Stein.
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dessa visar att "unheimlich" verkar ha en situationsbunden ambivalens: ibland kan det vara en direkt 

rädsla, ibland ett önskemål eller ens egen tro som indikerar "unheimlich"-upplevelser. 

Freud drar fler analytiska gränser för att  internt klassificera "unheimlich".  För det första 

skiljer  han mellan "unheimlich"-upplevelser som övervunnits  och "unheimlich"-upplevelser som 

förträngts. En ytterligare gränsdragning görs mellan "unheimlich" som upplevs och "unheimlich" 

inom fiktionen. Det upplevda "unheimlich" har enklare villkor för att uppstå och förs tillbaka till 

välbekanta,  förträngda  situationer.  Freud  hävdar  att  mycket  som  vi  skulle  uppfatta  som 

"unheimlich" i verkligheten, inte har genomslagskraft inom litteraturen. Detta beror på litteraturens 

fiktionella väsen. Han exemplifierar detta med sagorna, där situationer som skulle uppfattas som 

kusliga i verkligheten, inte framstår som "unheimlich" i fiktionen, eftersom läsaren förutsätter att 

sagovärlden  har  en  stark  koppling  till  animism.  Den  litterära  gestaltningen  av  "unheimlich"-

upplevelser behöver alltså mer för att uppnå samma känsla som det upplevda "unheimlich". 

2.3 Användning av "unheimlich" i denna uppsats

Även  efter  att  ha  läst  Freuds  diskussioner  kring  "unheimlich",  förblir  dess  karaktär  och 

uppkomstvillkor svårfångade. Trots att Freud lyckades exemplifiera "unheimlich"-situationer med 

olika motiv och teman, erkänner han även för sig själv att detta inte verkar räcka för att få fram en 

slutgiltig definition som både gäller för det han anser vara reella och fiktionella företeelser (Freud, 

1919:21). Detta problem som Freud och även efterföljare konfronterades med, visar "unheimlichs" 

ambivalens, dess inneboende dubbelhet, en immanent gråzon som gör det svårt att få grepp om 

begreppet.  Vissa  återkommande  egenskaper  och  viktiga  indikatorer  för  upplevelsen  av  något 

"unheimlich"  lyckades  Freud dock att  bena ut.  Utifrån  dessa har  jag utvecklat  indikatorer  som 

används  på  materialet  och  som i  det  konkreta  handlar  om  rädslan som sådan,  vikten  av  det 

välbekanta,  intellektuell osäkerhet  och ambivalenta tendenser. I det följande kommer jag kort 

att gå igenom hur dessa indikatorer blev till och vilka som återkommer i Freuds redogörelser.8

Vi  börjar  med  de  indikatorer  som  även  Freud  erkände  som  viktiga  i  relation  till 

"unheimlich". Enligt Freud är "unheimlich" alltid kopplat till rädsla och oro (Freud, 1919:1), men 

även till något utomordentligt, gåtfullt, något fasansfullt och skrämmande. Det verkar således finnas 

en nästan symbiotisk relation mellan "unheimlich" och diffusa rädslor. Det som presenteras som 

8 Båda Freuds gränsdragningar mellan "unheimlich"-upplevelser som övervunnits och "unheimlich"-upplevelser som 
förträngts, samt mellan "unheimlich" som upplevs och "unheimlich" inom fiktionen kommer jag inte ha ytterligare nytta 
av i min analys, eftersom uppdelningarna är kopplade till självets subjektiva upplevelser eller har starkt psykoanalytiskt 
prägel, vilket – som nämnt förut – inte syftas på i min analys.
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hemligt, mystiskt eller dolt, är ofta själva anledningen till att vi ryser till, vilket är plausibelt och 

används därför även som en viktig och grundläggande egenskap jag letade efter i Trollvinter.

Vidare så erkände Freud just ambivalensen hos det välbekanta i relation till det främmande, 

vilket har störst betydelse i hans definition av "unheimlich" (Freud, 1919:2). Detta återspeglas även 

som egenskap i alla hans kategorier. "Unheimlich" är enligt Freud inget nytt eller främmande, utan 

något  välbekant  från  tidigare,  som har  förträngts  och  som nu  återkommer  i  den  föreliggande 

situationen. Baserat på psykoanalytiska betraktelser skiljer han här mellan "unheimlich"-upplevelser 

som övervunnits9 och "unheimlich"-upplevelser som förträngts10. Spänningsfältet mellan välbekant 

och främmande är även av avgörande betydelse för analysen av Trollvinter, eftersom Mumintrollets 

upplevelse av vintern just innebär en konfrontation med något välbekant – nämligen hemmet och 

Mumindalen – som har förändrats genom vintern. Han råkar alltså ut för situationer där något för 

Mumintrollet  välbekant  förändrades  på  något  hemlighetsfullt  sätt,  medan  beståndsdelarna  har 

förblivit desamma. Medan jag använder det välbekanta i min analys av Trollvinter, kommer Freuds 

redogörelser  om  förträngningens  och  det  infantilas  betydelse  inte  vara  av  intresse  i  den  här 

uppsatsen. Som jag redan var inne på tidigare, så ska det här inte bli en psykoanalytisk tolkning av 

Trollvinter och därför lämnar jag båda dessa aspekter för min analys åt sidan.

Freud tar även upp en ytterligare indikator som dock bara gäller för vissa "unheimlich"-

situationer, den - enligt Jentsch så kallade - "intellektuella osäkerheten"11, där de - enligt jaget - 

rådande  gränserna  mellan  fantasi  och  verklighet  suddas  ut  (Freud,  1919:2).  Ett  exempel  är 

situationer där man inte kan avgöra om en docka, som vanligtvis antas vara ett icke-levande objekt,  

är  levande  eller  ej.  Det  menas  alltså  situationer  där  en  viss  osäkerhet  råder  om något  tillhör 

realiteten eller fantasin,  (närmare bestämt: kategoriseringsproblem av något slag). Mumintrollet är 

också med om sådant i  Trollvinter där han försöker klara sig med hemlighetsfulla väsen "och den 

främmande iskalla värld han ramlat i" (Jansson, 2004:baksidestext). En värld alltså som inte är lik 

den han känner till, en värld som han inte vill acceptera som sann, en värld som han vill fly ifrån. 

Betydelsen av intellektuell osäkerhet som indikator för "unheimlich"-situationer behandlar 

Freud - enligt min åsikt - styvmoderligt, vilket kanske kan förklaras med faktumet att det var en 

konkurrent,  nämligen  Jentsch  och  inte  Freud  själv,  som  kom  på  detta  viktiga  kännetecken. 

Personligen tycker jag att  intellektuell  osäkerhet  är  en betydelsefull  indikator som till  och med 

9 Exempelvis det han kallar för "återfall i animism-tänkandet" (1919:19).

10 Det Freud kallar för "infantila komplex", t.ex. rädslan för kastrering  (1919:19).

11 Jfr. Jentschs definition av "unheimlich" i "Zur Psychologie des Unheimlichen" I: Psychiatr.-neurolog. Wochenschrift  
1906, nr. 22 - 23  
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accentuerar en viktig egenskap av "unheimlich" som Freud befaras glömma bort, nämligen dess 

hemlighetsfulla sida. Som vi redan vet, så visar det semantiska ursprunget av "unheimlich" på en 

lexikalisk ambiguitet som indikerar något hemligt och dolt å ena sidan och något välbekant å andra 

sidan.  Detta  tolkar  jag som den mest  avgörande karaktäristiken  för  "unheimlich",  jag avser  ett 

begrepp med två sidor, en synlig och en dold sådan. Med detta i åtanke tolkar jag Freuds arbete 

framför  allt  som  ett  systematiskt  sätt  att  förklara  och  begripliggöra  "den  synliga  sidan"  av 

"unheimlich", genom att hitta återkommande motiv och teman kopplade till "unheimlich". Men den 

osynliga sidan som i sin essens kännetecknas av det oförklarliga och ogripbara, förblir odefinerat, 

vilket till och med blir tydligt i Freuds egna erkännande av att inte tillfredsställande kunna definiera 

"unheimlich". Det är här vid denna punkt jag behöver utveckla Freuds redogörelser med ytterligare 

indikatorer för att göra rättvisa åt "unheimlich" i dess helhet. 

Jag  ser  den  här  osynliga,  dolda  sidan  av  "unheimlich"  som  en  gråzon,  där  det 

hemlighetsfulla  och  oförklarliga  får  utrymme.  Jag  tror  att  det  är  just  denna  dolda  sida  som 

skrämmer.  Detta  påstående  får  bland  annat  stöd  av  Claus  Reinert  i Das  Unheimliche  und  die  

Detektivliteratur:  Entwurf  einer  poetologischen  Theorie  über  Entstehung,  Entfaltung  und  

Problematik der Detektivliteratur som försökte att fånga det jag kallar för "unheimlichs" dolda sida, 

närmare dess gråzon. Enligt honom är det som uppfattas som "unheimlich" skrämmande på grund 

av att individen inte förmår att sätta fingret på det som  förorsakar  12   rädslan (1973:16). Det som 

saknas är anledningen, själva orsaken till att bli rädd. Reinert argumenterar att "unheimlich" kan 

förstås  som  ett  omvänt  mönster  av  orsak  →  verkan  (1973:29)  och  saknar  därmed 

ordningskategorier som kausalitet, kontinuitet, finalitet och funktion (1973:18). Han talar i det här 

sammanhanget om en konfrontation mellan det han kallar för "subjekt" och "objekt" (1973:17f) - 

vilket jag översätter till konfrontationen med "individen" och "omvärlden"13 – som visar på "öppna 

motsägelser" (1973:16).  Dessa i  sin tur indikerar själva verkan, nämligen rädslan hos individen 

medan orsaken förblir dold. Ett exempel för att förklara den här argumentationen: om jag ser en 

man med en kniv springandes emot mig, blir jag rädd, eftersom jag uppfattar honom som hotfull. 

Rädslan har en konkret anledning: det är mannen, närmare bestämt kniven, som jag är rädd för. Men 

om vi skulle möta en levande docka eller ett spöke, så uppfattas dessa däremot som "unheimlich" 

eftersom dessa varelser indikerar en gåta, en öppen motsägelse. Ett ting kan inte leva, spöken finns 

12 Jag använder mig av understrykningar av ord för att framhäva dessa.
13 Jag anser att "unheimlich" uppstår i konfrontation med omvärlden och som tvingar individen att ta ställning till den. I  
det  följande kommer jag ibland behöva skilja  mellan "konfrontationsmoment" och "reaktioner".  Det  jag kallar  för  
"konfrontationsmoment", kan anses vara någon sorts utgångssituation som i kombination med individens reaktioner 
indikerar  den  egentliga  "unheimlich"-situationen.  Ingenting  kan  uppfattas  som  "unheimlich"  om  inte  känslor  är  
inblandade.  Först  känslor  (t.ex.  rädsla  eller  osäkerhet)  som  reaktion  på  en  situation  kan  markera  denna  som  en 
"unheimlich" sådan. 
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inte och ändå konfronteras vi med dessa i den föreliggande situationen.14 Denna gråzon som bildas 

– där något är "både-och", samtidigt som det borde vara "antingen-eller" – är av central betydelse 

för  uppkomsten  av  "unheimlich".  Det  som  indikerar  rädslan  är  motsägelsefullt  och  har 

konsekvensen att  individen är  oförmögen att  förstå  sammanhangen och att  hantera  situationen. 

Detta anser jag vara själva grundproblematiken som "unheimlich" står för. I det följande kommer 

jag därför argumentera att "unheimlich" uppstår i situationer med  ambivalenta tendenser. Detta 

kommer  att  vara  den viktigaste  indikatorn  för  uppkomsten  av  "unheimlich". För  att  ytterligare 

utveckla detta: jag menar att de gemensamma dragen i de element som skapar "unheimlich" är att  

de samtliga är en konsekvens av att  individen inte kan kategorisera något,  då dessa situationer 

kännetecknas av motstridiga tendenser. 

De ambivalenta tendenserna - som enligt mig är ett genomgående led i alla "unheimlich"-

situationer - kan kopplas till olika sorters kategoriseringsproblem i konfrontation med omvärlden. 

Därför handlar "unheimlich" som ett analysverktyg om att hitta dessa situationer, där denna typ av 

motstridighet råder. På så sätt identifieras relevanta partier i texten. Men för att förklara innebörden 

av kategoriseringsproblem borde jag först förtydliga vad som menas med kategorisering i överlag. 

Att kategorisera är ett grundläggande beteendemönster hos människan. Genom att kunna placera 

vissa saker till kategorin A medan andra tilldelas kategorin B, reduceras omvärldens komplexitet för 

individen (Hinton, 2003:57). Detta har som följd att vi även får möjlighet att hantera omvärlden på 

ett  mer  ordnat  sätt,  vilket  indikerar  trygghet.  Ingenting  är  således  "mer  grundläggande  än 

kategorisering för hur vi tänker, varseblir, agerar och talar" (citerat efter Hinton, 2003:34). Om vi 

alltså inte lyckas kategorisera, dvs. förenkla världen för oss själva, råkar vi ut för en grundläggande 

osäkerhet som får uttryck i det jag i följande kommer att behandla som kategoriseringsproblem. 

2.3.1 De fyra kategoriseringsproblemen

Utifrån användningen av "unheimlich" på mitt material har jag utvecklat ett antal kategorier som 

sammanfattar typer av "unheimlich"-situationer som förekommer i boken. Dessa är grundade på 

olika element av "unheimlich" men bär alla den gemensamma karaktäristiken att handla om ett 

grundläggande kategoriseringsproblem som kopplats till upplevelser av obehag samt att alla dessa 

upplevelser  karakteriseras av en gråzon mellan det välbekanta och det  främmande. Utifrån min 

läsning  av  Freud  kan  dessa  kategoriseringsproblem  sammanfattas  i  fyra  olika  typer  som 

kännetecknas av ambivalenser mellan (1) hemma och borta, (2) levande och död, (3)  snäll och elak 

14 Här kommer vi alltså även tillbaka till det semantiska ursprunget av "unheimlich", som indikerar både något 
välbekant och främmande. Detta ser jag som en legitimering av mitt påstående.
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samt  (4)  trygghet  och  fara.  Kategoriseringsproblem i  dessa  uppdelningar  består  när  det  gäller 

"unheimlich", att något framstår som "både-och" samtidigt som det måste vara "antingen-eller". Det 

råder  en  osäkerhet  kring  vad  något  är.  Det  är  dock  viktigt  att  poängtera  att  de 

kategoriseringsproblem som jag diskuterar om i det här sammanhanget inte handlar om problem av 

vardaglig  prägel,  som  t.ex.  att  skilja  en  gaffel  från  en  kniv,  utan  om  kategoriseringen  med 

grundläggande relevans för själva tillvaron.  Kategoriseringsproblem som alltså ytterst handlar om 

uppbrott i individens grundläggande känsla av säkerhet och ordning (eller med andra ord att ha 

världen kategoriserad för sig), t.ex. frågan om individen hotas av en livsavgörande fara eller ej. 

Individen reagerar på dessa företeelser med ett antal känslor, som rädsla och intellektuell osäkerhet. 

Jag kommer att redogöra för dessa kategorier här för att avrunda teoridelen och för att förbereda 

redogörelsen av analysen. 

Den första kategorin rörande hemma och borta kallar jag för "det främmande hemmet". I 

enlighet  med  Freud är  intellektuell  osäkerhet  och  det  välbekanta  som främmandegjorts  viktiga 

indikatorer i relation till det främmande hemmet, eftersom Mumintrollet konfronteras med ett annat 

hem än det han känner till. Han kan ha svårt att orientera sig i detta "nya" hem, vilket kan leda till 

en subjektiv upplevelse av att förlora kontroll som i sig leder till rädsla. Frågor som  "Sover jag 

fortfarande?" eller  "Visst  fanns  föremålet  x  här  förut?" är  kännetecknande  för  dessa  sorters 

"unheimlich"-situationer.  I  hela  första  kapitlet  av  Trollvinter  illustreras  väldigt  utförligt  hur 

Mumintrollet - gentemot Mumintrollens vanor - vaknar upp ur vinteridet och konfronteras med det 

främmande välbekanta i både Muminhuset och Mumindalen. Andra likartade situationer där något 

välbekant har blivit främmande och som kan kopplas till den här kategorin av hemtama platser är 

Mumintrollets konfrontation med badhuset i romanen, som jag dock inte kommer att undersöka 

närmare här på grund av uppsatsens begränsade omfång.

En annan kategori  handlar  om ambivalensen mellan  levande och död,  som är  en viktig 

aspekt  av  Freuds  animism-relaterade  kategori  samt  kategorin  om döden som den överlevandes 

fiende.  Den  här  typen  av  "unheimlich",  som  jag  i  det  följande  sammanfattar  i  kategorin 

"konfrontationen med 'det'", kännetecknas av kategoriseringsproblem där andra väsen och objekt 

inte kan kategoriseras tydligt som levande eller döda, även detta ett problem som rör sig kring det 

välbekanta som främmandegjorts. Freud exemplifierade denna problematik med levande dockor 

som figuren Olimpia ur Sandmann-berättelsen. Jag kommer att tillägna mina påståenden i analysen 

av exemplet Snöhästen från Janssons roman.

En tredje kategori innefattar snäll/elak-problematiken och syftar på frågan om avsikter. Jag 

kallar  den  här  kategorin  därför  för  "den  hemlighetsfulla  andre".  I  möte  med  andra  varelser 
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försöker  individen  att  få  en  uppfattning  om  den  andre.  Om  denne  i  sin  tur  dock  visar  sig 

hemlighetsfull  eller  handlar  motsägelsefullt,  stöter  vi  på  kategoriseringsproblem,  då  den andres 

avsikter inte är transparenta eller förutsägbara. Det råder en osäkerhet om den andres positionering. 

Är den andre en vän eller fiende för individen?  Även frågan om den andre utgör en fara är alltid 

med i bilden, vilket återspeglas i Freuds redogörelser för t.ex. kategorin med animism-relaterade 

fenomen  och  som  han  exemplifierar  med  Albrecht  Schaeffers  bok  Josef  Montfort (1922). En 

ytterligare viktig aspekt för min kategori är insikten om att bli styrd av ett okänt system med andra 

beteendemönster, regler och etiketter, vilket även Mumintrollet konfronteras med. Jag kommer att 

visa hur detta system och de hemlighetsfulla varelser han träffar i  Mumindalens vinterlandskap 

indikerar något välbekant som främmandegjorts. Jag kommer att exemplifiera denna kategori med 

djuret under diskbänken i romanen. På grund av uppsatsens begränsade utrymme är det inte möjligt 

att  även  gå  in  på  de  andra  varelserna  Mumintrollet  konfronteras  med,  som  exempelvis  "de 

hemlighetsfulla" och "det" som finns i garderoben i badhuset (51-71).

Den  sista  kategorin  präglas  av  problematiken  som  råder  kring  trygghet  och  fara  och 

sammanfattar  situationer  där  individen  känner  sig  hotad  av  något  som  på  något  sätt  är 

hemlighetsfullt. Faran eller hotet förblir alltid okänt, osynligt eller obegripligt i en viss mån. Även 

växelspelet mellan trygghet och fara spelar en viktig roll här. Individen kan känna sig trygg till en 

början för att sedan konfronteras med en plötslig fara i nästa ögonblicket, vilket ger slump och 

överraskningsmoment  handlingsutrymme  i  det  här  sammanhanget,  samtidigt  som aspekten  det 

främmande  välbekanta  betonas.  Dessa  egenskaper  visar  kopplingar  till  Freuds  kategorier  om 

dubbelgångar-fenomenet, animism-relaterade fenomen och döden som den överlevandes fiende, där 

någon sorts hot eller fara alltid är med i bilden och kan ha drastiska följder för individen. Dessa 

typer av "unheimlich"-situationer, som jag kallar för "det okända hotet" ligger väldigt nära det som 

Krech  (1992)  behandlar  som  "det  hemlighetsfulla  hotet"  i  Schauererlebnis  und  Sinngewinn  – 

Wirkungen des Unheimlichen in fünf Meisternovellen des 19. Jahrhunderts.15 Hon påpekar att fara 

och framför allt det okända hotet är teman som redan spelade en stor roll för skräckromantiken. Hon 

hänvisar till Richard Alewyn som beskriver uppkomsten av "unheimlich" som ett resultat av att det 

farliga och det okända möts (1977:47), vilket kan anses vara kvintessensen av min egen kategori. 

Kategorins  relevans  stöds  också  inom Muminbokforskningen.  Österberg  kom fram  till  att  det 
15 I sin analys av fem noveller ur skräckromantiken kommer Krech fram till en rad gemensamma teman och motiv 
kopplade  till  "unheimlich".  Hon  sammanfattar  dessa  i  följande  kategorier:  "rädsla",  "död",  "det  onda",  "skuld", 
"bedömningar" och "fara" där hon i sin tur skiljer mellan  "förförisk säkerhet" och "hemlighetsfullt hot". Krechs arbete  
förtydligar än en gång betydelsen av Freuds essä, där det även framgår det mesta som Krech sammanfattade i sina  
kategorier. Tyvärr går det dock inte att applicera Krechs kategorier på min analys, trots att vi hittar en del av dessas  
egenskaper i Trollvinter. Detta eftersom de är för allmängiltiga och överlappar varandra för mycket i fallet Trollvinter 
samtidigt som jag tycker att de inte når fram till en konkret och tydlig definition av "unheimlich" som kan användas för 
litteraturvetenskaplig analys.
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faktiskt inte finns någon ondska i Muminböckerna, men däremot ett antal hot som karakteriseras av 

det  okända istället  (Rehal-Johansson,  2006:286).  Mårran  anses  vara  ett  sådant  okänt  hot  enligt 

Mumintrollets uppfattning, vilket jag kommer att redogöra för i texten om den här kategorin. Ett 

annat exempel som jag kommer att ta upp här är mötet med Isfrun som däremot utgör en faktisk och 

tydlig fara, men som ändå förblir obegriplig för Mumintrollet i viss mån.

 2.4 Metod 

Ovanstående  teorikapitel  är  som  framgått en  bakgrund  till  hur  jag  analytiskt  har  närmat  mig 

romanmaterialet. Jag har analyserat "unheimlich" och dess element. Jag har försökt översätta dessa 

till indikatorer (rädsla, det främmande välbekanta, intellektuell osäkerhet och motstridiga tendenser) 

som jag kan använda för att analysera texten. Detta är del av den metod som jag fortsättningsvis 

angriper materialet med. Analysen handlar om identifikation av "unheimlich"-situationer och den 

typ av kategoriseringsproblem som förekommer. Därefter har sökande efter likheter och skillnader 

tagits upp i situationer där det teoretiska konceptet kopplas till materialet.

För  att  analysera  texten  har  jag sökt  efter  situationer  av motstridighet,  närmare bestämt 

ställen,  där  en  problematik  kring  kategorisering  råder.  Kategoriseringsproblemet  är  därför  även 

starkt kopplat till förlorad kontroll. Empiriskt sett handlar de kategorier jag intresserar mig för om 

de sammanhang protagonisten befinner sig i och som kan formuleras i kategoriseringsproblem kring 

hemma/borta (1), död/levande (2), snäll/elak (3) och trygghet/fara (4). Det som analyseras är hur 

dessa kategoriseringsproblem skapas och hur spänningen mellan dessas motpoler, i oklarheten hur 

något ska kategoriseras, präglas av konceptet "unheimlich". 

Jag  utgår  från  en  texttolkande  ansats  som  hämtat  inspiration  från  en  hermeneutisk-

fenomenologisk tradition (se Ricoeur,  1981;  Bengtsson, 1993). I  denna metod är  det  tillåtet  att 

använda  sig  av  sin  förförståelse  samt  tolkning  utifrån  teorier.  Jag  använder  mig  av  den 

hermeneutiska cirkelns princip. I denna tolkande tradition utgår forskaren från sin förförståelse som 

kontrolleras gentemot texten och i denna kontroll  kan bildas en ny förståelse som i sin tur kan 

kontrolleras. Detta är del av att skapa en förfinad förståelse av det som studeras. På detta vis har jag  

haft en förförståelse om sådant som "unheimlich", något som jag använt mig av i min tolkning av 

texten. Från detta har jag tolkat materialet och även mött motstånd där jag insett att jag kan behöva 

tolka om "unheimlich". Jag har i min analys pendlat mellan att se uttryck i texten i relation till vad 

de betyder i  sitt  sammanhang.  En bild  står  inte skild  från texten utan förstås i  den omgivande 

berättelsen. Ett stycke är avhängigt av vad som kommer före och efter. Denna tolkningsprocess sker 
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naturligt men är informerad av min teoretiska utgångspunkt hos Freud och begreppet "unheimlich" 

som har lett mig till att leta efter vissa saker i texten och där texten har lästs med detta i åtanke. 

Följande  frågor  har  hjälpt  mig  i  det  praktiska  arbetet  med  att  analysera  Tove  Janssons 

Trollvinter utifrån konveptet "unheimlich".  Dessa frågor visar på hur jag har tagit mig an texten och 

låtit  materialet  stå  i  samspel  med  det  teoretiska  konceptet.  De  första  stegen  handlar  om  att 

identifiera  passager  där  "unheimlich" kan  förekomma.  Därefter  handlar  det  om att  jämföra  de 

situationer där de förekommer för att kunna avtäcka eventuella mönster. 

1. Var hittar jag ambivalenta tendenser i Trollvinter? 

2. Karakteriseras dessa av ett kategoriseringsproblem? 

3. Vilken sorts kategoriseringsproblem handlar dessa tendenser om? 

4. Kan kategoriseringsproblemet identifieras som "unheimlich" enligt min definition?

5. Går det att formulera något mönster i egenskaper och element i de situationer som identifierats 

som "unheimlich"? 

6.  Går  det  att  upptäcka  ytterligare  dimensioner  i  "unheimlich" som inte  tidigare  täckts  av den 

tidigare forskningen? I dessa fall formulerar jag nya koncept kopplade till "unheimlich".

Utifrån min analys av  Trollvinter kommer jag att lyfta den bredare frågan om användningen av 

begreppet "unheimlich" kan leda till en bättre förståelse av Tove Janssons berättarteknik.

3. "Unheimlich" i Trollvinter 
Målet för denna del av uppsatsen är att med vägledning av frågeställningen och med hjälp av teorin 

metodiskt analysera Trollvinter utifrån konceptet "unheimlich". Jag kommer, som tidigare påpekats, 

inte att behandla Mumintrollet ur ett psykoanalytiskt perspektiv utan ser på karaktären som det 

tolkande "jaget", ett membran som kanaliserar berättelsen. Mumintrollet fungerar således som den 

nödvändiga länken i boken som visar på kategoriseringsproblem och dess både-och-karaktär. Det är 

Mumintrollet som kommunicerar erfarenheter och tolkningar av den främmande världen, som kan 

begreppsliggöras som "unheimlich". 

De följande  sektionerna kommer  jag att  presentera,  berätta  om och tolka  för  att  i  varje 

textexempel avsluta med en tydlig koppling mellan exemplet och de ingående egenskaperna i min 

definition av "unheimlich". När jag citerar ur Trollvinter i fortsättningen kommer jag att begränsa 

referensen till bokens sidonummer.
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3.1. Det främmande hemmet 
3.1.1 Det främmande välbekanta huset

Himlen var nästan svart men snön var klarblå i månskenet. Havet låg och sov under isen och 
långt nere mellan jordens rötter drömde alla småkryp om vår. Men till den var det ganska 
långt för året hade inte hunnit längre än till en bit efter nyår. 
Just där dalen gjorde en mjuk sväng för att stiga mot bergen låg ett insnöat hus. Det liknade 
en nyckfull snödriva och såg mycket ensamt ut. Strax invid buktade floden kolsvart mellan 
iskanterna, strömmen hade hållit vattnet öppet hela vintern. Men inga fotspår gick över bron 
och kring huset var vinddrivorna orörda. (7f)

Inledningsstycket om romanens utgångssituation skildrar ett stilla, mörkt och kallt landskap med 

"klarblå" snö som kontrasterar mot den nästan svarta himlen och kolsvarta floden. Dalen framställs 

"som ett på avstånd betraktat landskap" (Rehal-Johansson, 2006:117) på natten, där månen skiner 

och förvandlar Mumindalen till ett främmande, nästan spöklikt, surrealistiskt drömrike. Allt och alla 

sover, både  "småkryp" och själva naturen som här exemplifieras i gestalt av det sovande havet. 

Naturbesjälningen är enligt Rehal-Johansson (2006:118f) ett "viktigt moment i skräckeffekten" som 

främjar  uppbyggandet  av  en  kuslig  atmosfär  i  Trollvinter.  Ett  bra  exempel  på  detta  är  den 

personifierade månen som läsaren får följa på dess vandring genom Mumindalen. Kombinerad med 

det  härskande  mörkret  i  Mumindalen  läggs  grunden  till  upptakten  av  Mumintrollets  första 

"unheimlich"-upplevelse och paras ihop med en genomgående ensamhet som månen möter i alla 

hörn och kanter. Det finns inga fotspår i snön och ett insnöat hus som i sig "såg mycket ensamt ut" 

(7):

Därinne var det varmt. Massor av torv brann långsamt i ugnen nere i källaren. Månen kom 
in  genom fönstret  och  lyste  på  möblernas  vita  vinterfodral  och kristallkronan som var  
insvept i tyll. Och i salongen, runt den största kakelugnen, sov muminfamiljen sin långa  
vintersömn. 
De hade alltid sovit från november till april, för det hade deras förfäder gjort och mumintroll 
håller på traditionen. Allihop hade granbarr i magen, precis som deras förfäder hade haft,  
och bredvid sängarna hade de hoppfullt lagt fram allt som kan behövas tidigt om våren.  
Spadar, solglas och filmremsor, vindmätare och liknande ting. 
Tystnaden var lugn och förväntansfull.
Ibland suckade nån och rullade sig djupare ner i sin sovgrop. (8)

Hopp och förväntan på våren ligger i luften då månen lyser in i huset. Det är varmt och tryggt i  

Muminfamiljens krets ännu. Alla sover djupt, i enlighet med Mumintrollens traditioner. Allt är som 

det ska här inne, men så händer det något som bryter med den gamla vanan. Något konstigt och  

utomordentligt underligt:

Månstrimman  vandrade  över  gungstolen  till  salongsbordet,  kröp  över  sänggavelns  
mässingsknoppar och lyste rakt in i  Mumintrollets ansikte.  Och sen hände nånting som  
aldrig hänt sen det första mumintrollet gick i ide. Han vaknade och kunde inte somna om. 
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(ibid)

Här exemplifieras naturbesjälningens bidrag till skapandet av en spöklik händelse med att månen 

ges eget handlingsutrymme och framställs som en "kusligt målmedveten" aktör (Rehal-Johansson, 

2006:119).16 Hemligt, tyst och stilla närmar den sig det sovande och aningslösa Mumintrollet för att 

just och enbart utse honom för kommande äventyr. 

Hela inledningen av Trollvinter präglas av en säregen grundstämning som med hjälp av det 

nattliga  vinterlandskapet  och  dess  kontrastrika  färgspel,  naturbesjälningen  och  den  rådande 

ensamheten ramar in den dramatiska och kusliga atmosfären som Mumintrollet kastas in i.17 Även 

Rehal-Johansson  lägger  märke  till  Trollvinters  kusligt  atmosfäriska  kuliss  i  inledningen.  Hon 

jämförde  Janssons  sätt  att  långsamt  zooma  in  "det  översnöade,  isolerade  Muminhuset,  sedan 

plötsligt  befinna  sig  inne  i  dess  innandöme  och  sakta  men  säkert  närma  sig  den  sovande 

familjen"(2006:117)  med  ett  skräckfilmscenario  som  påminner  om  filmen  Shining.  Detta 

uppbyggande av en "unheimlich" atmosfär  ligger i berättelsens fokus här och kompletteras med 

Mumintrollets reaktioner på denna:

Mumintrollet  tittade  på  månskenet  och  iskristallerna  på  fönsterrutan.  Han hörde  ugnen  
brumma nere i källaren och blev mer och mer vaken och förvånad. Till slut klev han upp och 
tassade fram till sin mammas säng. Han drog henne försiktigt i örat, men hon vaknade inte 
utan rullade ihop sig till en ointresserad boll. Om inte ens mamma vaknar, är det onödigt att 
försöka  med  de  andra,  tänkte  Mumintrollet  och  tassade  vidare  genom det  främmande  
hemlighetsfulla huset. Klockorna hade stannat för länge sen och det låg ett fint dammlager 
överallt. På salongsbordet stod soppskålen med granbarr kvar sen i höstas. Och inne i sin 
tyllklänning  klirrade  kristallkronan  sakta  för  sig  själv.  Plötsligt  blev  han  rädd  och  
tvärstannade i det varma mörkret utanför månstrimman. Han kände sig förfärligt övergiven. 
Mamma! Vakna! skrek Mumintrollet och drog i hennes täcke. Hela världen har kommit  
bort! Men mamman vaknade inte. Hennes sommardrömmar blev oroliga och bekymrade ett 
litet tag, men hon kunde inte vakna. Mumintrollet rullade ihop sig på mattan bredvid hennes 
säng, och den långa vinternatten fortsatte. (8f)

Redan första ögonblicket visar på en ambivalent upplevelse och antyder att något inte är som det 

brukar vara: å ena sidan hör Mumintrollet ugnen som han känner till och som hjälper honom att få 

lokal orientering, å andra sidan får han se iskristallerna på fönsterrutan som är något nytt för honom. 

Något är annorlunda och Mumintrollet verkar inte genast kunna sätta fingret på det som är fel. 

Tvärtom, den avvikelse Mumintrollet konfronteras med alamerar och sätter alla hans sinnen igång. 

Han  är  "förvånad" och  klarvaken.  Denna  skarpsynthet  yttrar  sig  framför  allt  genom  hans 

registrering av ljud som finns runt omkring. Mörkret främjar hans vaksamhet ännu mera då han 

16 Enligt Lena Kåreland (1994:37) är naturbesjälningen ett typiskt karaktärsdrag som ger berättelser en förankring i 
den skräckromantiska traditionen.

17 Detta skildringssätt påminner om skräckromantikens författare. Jämför exempelvis Edgar Allan Poes noveller The 
Fall of the House of Usher (1839) och The Masque of the Red Death (1842). 
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"tassar" genom familjens hem, som nu plötsligt har blivit  "det främmande hemlighetsfulla huset" 

för honom. 

Här  illustreras  det  främmande och hemliga  som står  i  kontrast  till  det  välbekanta och 

tillgängliga. Denna kontrast skapas eftersom det är det välbekanta som förfrämliggjorts och som  i  

sin tur beskriver det jag kallar för "en spänningsladdad gråzon". Denna gråzon karakteriseras av två 

viktiga aspekter kopplade till "unheimlich"-upplevelser: å ena sidan indikerar den "unheimlichs" 

motstridiga tendenser som därmed initierar spänning och å andra sidan hänvisar den till individens 

oförmåga  att  "se  klart".  Närmare  bestämt:  oförmågan  att  definera  skeenden  och  kategorisera 

omvärlden.  Mumintrollets  konfrontation  med  det  främmande  välbekanta  i  huset  utgör  således 

utgångssituationen  till  den  här  "unheimlich"-upplevelsen  och  fullbordas  med  Mumintrollets 

reaktioner, som i sin tur är ett bra exempel på det som Zuse (1974:10) ser som "unheimlichs" två 

konträra tendenser18: å ena sidan utgör "unheimlich" något fascinerande och indikerar nyfikenhet 

inför det  hemlighetsfulla,  vilket kommer till  uttryck i  Mumintrollets  exkursion genom huset.  Å 

andra sidan provocerar "unheimlich" enligt Zuse även en rädsla.  Denna  rädsla kittlas fram hos 

Mumintrollet  så  fort  han  hör  den  klirrande  kristallkronan.  Han  blir  helt  "plötsligt" "rädd" och 

tvärstannar  i  "mörkret".  Den  mörka  bilden  (se  appendix,  bild  1)  motsvarar  textens  atmosfär. 

Mumintrollets vaksamhet fångas i hans klarvakna blick som han kastar bakom sin axel. Han står 

mitt i salongen, där månen skiner genom fönstret, omgiven av inslagna möbler som påminner om 

ett obebott hus. Westin skriver om detta:

Textens markörer av trygghet och tradition, [...] är inte avbildade. Därmed förtätar bilden en 
intensiv känsla av främmandegöring. Trappan som inte finns i texten, försvinner i mörkret. 
Möblerna är stora och mumintrollet är litet. Klockan verkar spöklik: en stor  buktande  
skepnad med den ljusa tomma urtavlan som ansikte och toppdekorationen som ett spretande 
hår,  nästan  som en  iakttagare  av  mumintrollet.  Spegelns  inramning  liknar  två  hotfullt  
framsträckta händer. Det är som om skuggorna av något främmande behärskar Muminhusets 
insnöade salong (Westin, 1988:263f).

I den här bilden blir det tydligt att själva atmosfären, där Mumintrollet förnimmer saker, kan vara 

viktigare  för  "unheimlich"-upplevelsens  uppkomst  än  händelsen  i  sig,  vilket  även  poängteras  i 

Zuses analyser av berättelser ur skräckromantiken (1974:9).

Till och med tiden verkar ha stannat, vilket Mumintrollet tolkar som ett indicium på att hela 

världen har kommit bort (9). Själva tidlösheten driver den overkliga, nästan drömlika situationen till 

sin spets genom att representera "det osäkra" (Westin, 1988:264), tiden har "tappat bort sig" (31). 

Mumintrollets rädsla kulminerar i hans desperata försök att väcka Muminmamman - hon som alltid 

har  varit  hans  trygga hamn (Boglind&Nordenstam,  2010:143).  Han lägger  sig  alldeles  bredvid 
18 Och som därmed bekräftar mitt påstående om den inneboende motstridighet som kännetecknar "unheimlich"-

upplevelser.
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mammans säng, vilket intygar hjälplösheten hos ett övergivet barn som behöver skydd. Vi kommer 

att se att Mumintrollets letande efter trygghetsaspekter är ett återkommande beteendemönster vid 

bemötandet av "unheimlich"-situationer. Så fort han verkar bli rädd, försöker han bygga upp en mur 

av trygghetsaspekter som ska skydda honom från den hemska världen omkring, men denna mur 

byggs på tillfälliga element och förstörs således alltför ofta och alltför fort, vilket kommer bli tydligt 

i den här uppsatsen. 

Jag vill till och med påstå att detta samspel mellan trygghets- och skräckinslag och som även 

återspeglas  i  konceptet  "unheimlich",  spelar  en  viktig  roll  för  berättelsens  spänningsbåge  och 

strukturella  uppbyggnad  i  Trollvinter.  En  berättarteknik  alltså  som  är  karakteristisk  för 

skräckromantiken,  vilket  både  Krech  (1992)  och  Zuse  (1974)  visade  i  sina  analyser  av  annan 

litteratur. Båda kom fram till att "unheimlich" kan fungera som ett berättartekniskt verktyg som 

bygger  upp  spänning.  Jag  vill  påpeka  att  deras  redogörelser  går  utmärkt  ihop  med 

berättarstrukturen vi hittar i  Trollvinter,  där trygghetsinslag och skräckmoment avlöser varandra. 

Krech  påpekar  i  sin  avhandling  att  hennes  undersökta  berättelser  kännetecknas  av  växelspelet 

mellan så kallade "farosignaler" och "lugnande moment" (1992:8), där "unheimlich"-upplevelser 

frammanas  och  som  i  sin  tur  fungerar  spänningshöjande.  Detta  fenomen  kallar  jag  en 

"spänningsladdad gråzon". "Lugnande moment", menar Krech, kan främja att den existerande faran 

glöms bort eller underskattas och därmed banar vägen för chock- och skräckreaktioner (1992:188).19 

Zuses analys visade på ett liknande mönster, där det fanns ett återkommande växelspel mellan det 

han  kallar  "förtrollande  fascination"  och  "tillnyktring"  (1974:50).  "Unheimlich"-upplevelsernas 

funktion ser Zuse i enlighet med Krech i att trigga fram affekter, som hjälper att frammana eller öka 

spänning i själva berättelsen (1974:14).20 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  situationen  Mumintrollet  hamnat  i  utan  tvekan  är 

"unheimlich"  "konkretiserat",  som Rehal-Johansson framställde  det  (2006:118).  Uppkomsten  av 

den här "unheimlich"-upplevelsen har i det väsentliga att göra med de element som Mumintrollet 

omges av. Mörker, tystnad och ensamhet tillerkände redan Freud central betydelse eftersom dessa 

utövar  störst  inflytande  på  "unheimlich"-upplevelser  (Freud,  1919:22).  Tystnad  kan  signalera 

inväntan inför en fara, vilket även Mumintrollet verkar vara inne på då han vaknar och klarvaken, 
19 Även om Krech här framför allt fokuserar på läsarens subjektiva upplevelser, så kan hennes argument också 
appliceras på själva protagonisterna i berättelsen.

20 Krechs och Zuses redogörelser fokuserar på berättelser präglade av skräckromantiken, men kopplingen mellan 
skräckromantiken och Jansson är inte heller så avlägsen. I en intervju med Bo Carpelan (2002:99) berättar hon om de 
böcker hon älskade som barn: "Som alla andra. En av de böcker jag läste mest från nio år och uppåt var Poes Sällsamma 
berättelser. Bland annat. [...] Och sen Topelius förståss. Går allt åt skogen en dag kan jag fortfarande ta fram nån av de 
riktigt romantiskt – naiva topelianska sagorna. Om jag inte väljer science fiction eller horror stories. De gör mig lugn. 
Ta t.ex. Ray Bradbury: han arbetar med så små medel, han gör det som sker troligt. Därför lugnar det." Detta ska dock 
bara visa på en möjlig inspiration Jansson har fått i sitt skrivande. Det är inte meningen att yttra sig om hennes möjliga 
intention som författare. 
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nyfiken och vaksam ser sig om i den tysta salongen. De plötsliga ljuden av kristallkronan i mörkret 

triggar fram rädslan inom honom. Sammanfattningsvis kan alltså slås fast att Mumintrollet drivs av 

rädsla  och  intellektuell  osäkerhet  å  ena  sidan  och  nyfikenhet  å  andra  sidan,  något  som  här  

kompletterar  själva  "unheimlich"-upplevelsen  i  konfrontation  med  det  främmande  välbekanta 

Muminhuset. 

3.1.2 Den välbekanta främmande Mumindalen
I  det  här  kapitlet  visar  sig  det  främmande  välbekanta  i  Mumindalens  vinterliga  skepnad. 

Mumindalen  utgör  ett  hemtamt  ställe,  samtidigt  som dess  vinterliga skepnad är  något  nytt  och 

främmande. Eftersom dalens främmandegöring beskrivs i ett helt kapitel i  Trollvinter  och själva 

"unheimlich"-situationen är lika långdragen,  ska jag dela in den här sektionen i två underrubriker 

för att underlätta läsprocessen. Den första underrubriken behandlar det som jag tidigare kallade för 

"utgångssituationen" som beskriver själva konfrontationsmomentet med omvärlden. Där kommer 

jag främst visa att det finns ett rikt utbud av kusliga motiv och teman i den här sektionen som är  

kopplade till min definition av  "unheimlich", men jag ska även ta hänsyn till det som skrivs om 

Mumintrollets  reaktioner  på  dessa.  Den  andra  underrubriken  däremot  kommer  att  fokusera  på 

Mumintrollets  framställda  känsloliv  vid  höjdpunkten  av  själva  "unheimlich"-situationen.  Vi 

kommer se att  hans  känsloliv  bara antyds  i  början av  Trollvinter-kapitlet,  medan det  illustreras 

tydligare mot kapitlets slut, där Mumintrollets obehag verkar som störst. Det är där "unheimlich"-

situationen drivs till sin spets och fullbordas.

3.1.2.1 Utgångssituationen
Han försökte öppna ytterdörren men den hade frusit fast. Han sprang smågnällande från  
fönster till fönster, men allihop var fastfrusna. Då rusade det ensamma Mumintrollet upp på 
vinden, slängde upp takluckan och klättrade på taket. En våg av kall luft tog emot honom. 
Han tappade andan, halkade och rullade över takkanten. Och så åkte Mumintrollet hjälplöst 
ut i en ny farlig värld och sjönk djupt ner i sin första snödriva. Det stack obehagligt i hans 
sammetsskinn, men samtidigt vädrade hans nos en ny lukt. Den var allvarligare än någon 
lukt han känt och lite skrämmande. Men den gjorde honom klarvaken och intresserad. En 
grå halvdager låg tät över dalen. Men dalen var inte grön längre, den var vit. Allt som rörde 
sig hade blivit orörligt. Alla levande ljud var borta. Allt kantigt hade blivit runt. Det är snö, 
viskade Mumintrollet. Mamma har hört talas om den och den kallas snö. [...] Under tiden 
vandrade Mumintrollet själv mödosamt vidare genom snön och kom fram till floden. Det var 
samma  flod  som  genomskinlig  och  glad  brukade  kila  fram  genom  Mumintrollets  
sommarträdgård. Men nu såg den annorlunda ut. Den var svart och likgiltig, den hörde också 
till den nya världen där han inte var hemma. Han tittade på bron för säkerhets skull. Han 
tittade på postlådan. De stämde. (13f)
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Även utanför Muminhuset möts Mumintrollet av  mörker. Bara snön kontrasterar mot den svarta 

och ogenomskinliga floden och grå och tät halvdager har Mumindalen i sitt fasta grepp. Dalens 

sommarfärger har försvunnit och Mumintrollet själv får nu bevittna vinterdalens häftiga omskapelse 

som gör  att  allt  verkar  vara  dött  och  tröstlöst. Det  vita  som har  lagt  sig  över  allt  och  alla  i 

Mumindalen väcker hans intresse. Nyfiket försöker han förstå vad han ser framför sig. Det tar lite 

tid tills han fattar att det faktiskt är snö. Hittills har han bara hört talas om hur andra har hört talas 

om den. Snön framställs således som något sagolikt och overkligt som plötsligt träder in i den nya 

verklighetens värld. Hand i hand med snön går också tystnaden: inget rör sig och "alla levande ljud 

var borta" (ibid). Mumintrollet är fortfarande ensam.

Att vintern handlar om andra villkor, blir Mumintrollet redan bittert medveten om då han 

försöker  ta  sig  ur  huset.  Svårigheterna  som  både  snön  och  isen  har  ställt  till  med,  tvingar 

Mumintrollet till att hitta nya vägar ut. Då han just lyckas ta sig ut, möter vintern honom genast: 

lukten är allvarligare än allt han har känt förut, den skrämmer honom. Kylan hotar som del av "en 

ny farlig värld" (ibid), Mumindalen "rentav andas hemlöshet" (Laajarinne, 2011:65). Även utanför 

huset  är  utgångsläget  således  både skrämmande och fascinerande där  allt  vanligt,  hemvant  och 

vardagligt med ens har blivit tvivelaktigt, främmande och till och med fientligt för honom. Den här 

övergången från bekant till  främmande kan ses som upptakten i  nästa  "unheimlich"-upplevelse. 

Mumintrollet reagerar än en gång  "klarvaken" och skarpsynt på Mumindalens främmandegöring. 

Återigen  bjuds  han  på  en  känslo-cocktail  av  oro  och  en  krypande  rädsla,  samtidigt  som hans 

nyfikenhet väcks. Detta antyds bland annat i hans sätt att prata, då Mumintrollet inte ens vågar  att 

prata högt inför den nya verkligheten han möter, utan viskar för sig själv (13), som om han räknar 

med att någon eller något skulle kunna iaktta och höra honom. 

Även  den  tillhörande  bilden  (se  appendix,  bild  2)  antyder  Mumintrollets  prekära 

känslotillstånd där han framställs liten i jämförelse med den gigantiska vintern. Snön är det enda 

som lyser upp mörkret. Mumintrollet tittar oroligt och bekymrat in i den svarta floden. Kanske är 

det där vid floden som han inser att sommaren som har varit hans verklighet, nu bara är en dröm: 

"allt som hör ihop med sommaren, hela hans liv med familjen, hör till en sovande värld som han nu 

är utestängd ifrån" (Jones, 1984:66). Något av den gamla världen måste finnas kvar och så vandrar 

han genom sin sommarträdgård, som visst är "annorlunda" (14) nu, men som finns kvar trots allt – 

om även i en annan verklighet, den "riktiga världen" (41). Han tittar på bron, letar efter postlådan, 

bara för  "säkerhets skull" (14), vilket indikerar intellektuell osäkerhet. Kapitlet avslutas med att 

Mumintrollet tar sig söderut för att leta efter Snusmumriken (12ff), den enda trygghetsaspekten som 

verkar tillräckligt stabil för honom i den nya världen just nu. På sin vandring söderut passerar han 

skogen där den kusliga situationen inte tar slut:
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Mumintrollet har inte hunnit värst långt söderut när mörkret började tätna under träden. För 
varje steg sjönk tassarna djupt ner i snön, och snön var inte längre så spännande som i  
början. Tystnaden och orörligheten i skogen var fullständig. Då och då dunsade ett stort  
snöflak ner från en gren. Den gungade till  ett slag, och så var allting livlöst igen. Hela  
världen har gått i ide, tänkte Mumintrollet. Bara jag är vaken och kan inte somna. Bara jag 
kommer att vandra och vandra, alla dagar och alla veckor, tills jag också blir en snödriva 
som ingen ens vet om. Och så öppnade sig skogen och nedanför honom låg en ny dal. På 
andra sidan såg han Ensliga Bergen. I våg efter våg vandrade de mot söder, och aldrig  
någonsin  hade  de  sett  så  ensliga  ut.  Först  nu  började  Mumintrollet  frysa  på  allvar.  
Kvällsmörkret  kom  krypande  ur  stupen  och  klättrade  långsamt  upp  mot  de  frusna  
kammarna. Däruppe låg snön som taggiga vita tänder mot den svarta klippan, vitt och svart, 
och ödslighet så långt man såg. (19) 

Det är alldeles tyst  och  "livlöst" i  skogen. Ännu mer mörker omringar Mumintrollet  och följer 

honom  med  täta  steg  samtidigt  som  den  rådande  ensamheten  blir  outhärdlig.  Mumintrollets 

övertygelse om att han är den ende som är vaken och på vandring, visar på tyst resignation som 

dock inte når sin höjdpunkt förrän De Ensliga Bergen breder ut sig framför hans fötter. Bergen som 

"aldrig nånsin hade sett så ensliga ut", får Mumintrollet att  "frysa på allvar". Kvällsmörkret som 

personifieras här, kontrasterar mot den vita snön på bergen, vilket har effekten att vinterlandskapet 

skildras ännu hotfullare än förut. Det är här en tydlig resignation biter sig fast i Mumintrollet. Han 

börjar  bli  osäker  på  sin  mission  att  leta  efter  Snusmumriken  och  böjer  sig  slutligen  för  den 

allestädes närvarande och allt genomträngande ensamheten som han inte tycks kunna besegra: "om 

jag visste att han [Snusmumriken] visste att jag klättrar över de här bergen för hans skull så kunde 

jag göra det. Men alldeles ensam går det inte" (19). 

3.1.2.2 Höjdpunkten
Då han vänder och långsamt börjar gå tillbaka i sina egna spår, händer det som inte får hända: 

Mumintrollet blir tvärt rädd.  

Plötsligt hände det nånting. Ett litet spår kilade tvärs över Mumintrollets eget. Han stod stilla 
och stirrade på det en lång stund. Nånting levande hade tassat genom skogen, kanske bara 
för en halvtimme sen. Det kunde inte vara långt borta. Det gick mot dalen och måste vara 
mindre än han själv. Tassarna hade knappt sjunkit ner i snön. Mumintrollet blev alldeles het, 
från svanstofsen ända ut i öronen. Vänta! skrek han. Gå inte ifrån mig! Han snubblade  
gnällande fram genom snön och plötsligt kom hela skräcken för mörker och ensamhet över 
honom. Den måste ha funnits nånstans hela tiden, ända sen han vaknade i det sovande huset, 
men först nu vågade han bli rädd på allvar. Han skrek inte längre, för han var rädd att inte få 
svar. Han vågade inte lyfta nosen från spåret som knappast syntes i mörkret. Han kravlade 
och kröp och gnällde hela tiden för sig själv. Och plötsligt fick han syn på ljuset. Fast det var 
så litet fyllde det hela skogen med ett milt rött sken. Mumintrollet blev lugn. (19f)

Så fort han ser fotspåret i snön, verkar han se hopp om räddning, en möjlighet att kunna övervinna 

ensamheten. Det är inte förrän nu han äntligen kan släppa alla sina negativa känslor som har följt 
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honom ända sedan han vaknade. Äntligen vågar han "bli rädd på allvar". Det är här han erkänner sin 

rädsla för mörkret och ensamheten för sig själv som rentav exploderar ur honom utan att han har 

kontroll över den längre. Som jag redan argumenterade tidigare i den här uppsatsen, så är förlusten 

av kontroll  en viktig indikerande egenskap som går hand i hand med "unheimlich"-upplevelser, 

men de nämns däremot inte i Freuds summering av "unheimlich"-indikatorer. Han har dock benat ut 

en del motiv som kopplas till  saknaden av kontroll,  så som t.ex.  animism-relaterade händelser, 

dubbelgångare-fenomen och  "onda" människors  avsikter.  Alla  dessa har  samma konsekvens för 

själva "offret". Den befinner sig i en maktasymmetri med förlorad kontroll. Individen behärskas här 

alltså av känslan att vara styrd av någon annan eller något annat. Saknad kontroll driven till sin 

spets  skulle  till  och  med  kunna  resultera  i  vansinne  –  ett  annat  motiv  som Freud  kopplar  till 

"unheimlich". 

Även Claus Reinert ger saknaden av kontroll en viktig innebörd i Das Unheimliche und die  

Detektivliteratur:  Entwurf  einer  poetologischen  Theorie  über  Entstehung,  Entfaltung  und  

Problematik  der  Detektivliteratur från  1973.  Som  jag  redan  var  inne  på  tidigare,  så  saknar 

"unheimlich"-situationer enligt Reinert ordningskategorier som kausalitet, kontinuitet, finalitet och 

funktion, vilket har konsekvensen att subjektet bara kan reagera passivt på dessa (1973:18). Reinert 

menar  att  subjektet  således  har  ett  väldigt  begränsat  handlingsutrymme  som  karakteriseras  av 

vanmakt (ibid) och som bara erbjuder två alternativ i konfrontation med "unheimlich"-upplevelser: 

antingen acceptans eller förnekelse för den (1973:21). Detta blir tydligt i den här sektionen, där 

Mumintrollet vågar ge sin rädsla uttryck i slutet och således accepterar villkoren till "unheimlich"-

upplevelsen - men inte förrän han ser hopp på situationens bättring. Då han får se ljuset i skogen 

blir han alldeles lugn, naivt lugn. Han vet inte ens vad som väntar honom där vid ljuset. Även där 

kunde det utspelas dramatiska scener. Mumintrollets reaktion förtydligar än en gång varför jag anser 

förlusten  av  kontroll  vara  en  fundamental  egenskap  kopplat  till  "unheimlich"-upplevelser. I 

samband med Mumintrollets naivitet inför en möjlig trygghet belyser den å ena sidan både hans 

utsatthet  och hjälplöshet  i konfrontation med det främmande välbekanta. Å andra sidan öppnar 

den ögonen för den enorma makten en avsaknad av kontroll innebär. Att förlora kontroll kan vara 

ett rejält hot för individens hela tillvaro, eftersom individens naturliga självförsvar bryts ner.

Då Mumintrollet slutligen kommer fram till ljuset, gör han bekantskap med Too-ticki. Hon 

kommer  att  fungera  som  någon  sorts  vägledare  för  honom  i  fortsättningen.  Det  är  här  nästa 

trygghetsinslag börjar. Mumintrollet kan slappna av, han är inte ensam längre. Även om Too-ticki 

inte svarar ordentligt på hans frågor utan visar på att verkligheten är osäker (21), så ger hennes 

närvaro  tröst. Den  här  strukturen  är  återkommande  i  Trollvinter. Först  byggs  det  upp  en 

"unheimlich"-upplevelse som skrämmer protagonisten för att sedan sakta men säkert klinga ut och 
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mynna i  en trygghetsaspekt  som sedan långsamt bryts  ner  och övergår  till  nästa  "unheimlich"-

upplevelse. Rehal-Johanssson talar i sin avhandling om Janssons teknik "att avväpna det kusliga 

med det hemtrevliga, som hindrar Trollvinter från att utveckla sig till ren skräck." (2006:119). Även 

Goteman påpekar att det överhängande livshotet aldrig tillåts få "ta sådana proportioner att historien 

blir verkligt skrämmande. Tove Jansson [...] ger skräcken ett vardagligt inslag som lättar ångesten" 

(1970:25). Jag håller med om detta och vill till och med påstå att skräckinslagen blir efterhand färre 

genom hela boken. 

Föregående resonemang har  visat att  upptakten till  Trollvinter  med både det  främmande 

välbekanta Muminhuset och den främmande välbekanta Mumindalen bjuder på ett rikt utbud av 

kusliga moment. Motiv och teman som ensamhet, mörker och tystnad spelar en viktig roll, som 

Jansson utarbetar med hjälp av naturbesjälning som berättartekniskt verktyg samt genom att måla 

upp  kontrastrika  ljuseffekter  i  både  text  och  bild.  Själva  illustrationerna  motsvarar  textens 

beskrivningar.  Dessutom gjorde  jag  tydligt  att  förlusten  av  kontroll  är  en  viktig  indikator  för 

"unheimlich"-upplevelser,  även  om detta  inte  konkret  uppmärksammades  av  Freud.  Jag  visade 

vidare  på  att  "unheimlich"  uppstår  där  det  finns  motstridiga  tendenser  i  kontrasten  mellan  det 

välbekanta och det främmande. Denna ambivalens återspeglas även i protagonistens reaktioner som 

både bestod av rädslor och oro å ena sidan och fascination och nyfikenhet å andra sidan. I det 

följande kommer jag att behandla ett ytterligare kategoriseringsproblem av ambivalent karaktär där 

"unheimlich"-situationer uppstår i konfrontation med "den hemlighetsfulle andre". 

3.2 På andras premisser: den hemlighetsfulle andre

Det är de andra jag är bekymrad för [sa Mumintrollet]. 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. (40f)

Ser du,  det är  så mycket som inte får rum om sommarn och hösten och våren,  sa hon  
[Too-ticki]. Allting som är lite skyggt och lite märkvärdigt. Somliga slags nattdjur och folk 
som aldrig passar in nånstans och som ingen tror på. De håller sig undan hela året. Och sen 
när det är lugnt och vitt och nätterna blir långa och alla har gått i ide – då kommer de fram. 
Känner du dem? frågade Mumintrollet. 
Somliga, svarade Too-ticki. Den som bor under diskbänken känner jag till exempel mycket 
bra. Men jag tror han vill leva hemlighetsfullt så jag kan inte presentera er för varandra. (41)

Enligt Jones (1984:67) innehåller Trollvinter fler sällsamma varelser än vanligt, en viktig skillnad är 

dock att de flesta "snarare anas än syns" (ibid). Mumintrollet har svårt att hantera detta folk som han 

oftast inte får se med egna ögon. Kännedomen om att det faktiskt finns varelser som kryper och  
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smyger  omkring,  men som han sällan får  se  direkt,  sätter  igång ett  helt  maskineri  av negativa 

känslor och bär indikatorerna på "unheimlich". I den följande sektionen kommer jag att presentera 

en figur ur  Trollvinter och redogöra dess funktion för att skapa  "unheimlich"-situationer i boken. 

Som tidigare nämnts uppstår "unheimlich" i gråzoner. Här kommer jag att behandla hur en gråzon 

mellan snäll och elak byggs upp och hur denna främjar bokens växelspel mellan trygghetsinslag och 

skräckmoment. 

3.2.1 Djuret under diskbänken

3.2.1.1 Utgångssituationen
Efter att ha genomlevt första  "skräcken", lägger Mumintrollet sig nära sin sovande mamma och 

försöker  att  somna  om.21 När  gryningen  kommer  har  den  drömlikt  hemska  verkligheten  inte 

försvunnit. Eftersom hans mamma ändå inte vaknar, beger han sig på exkursion genom huset och 

hittar något välkänt som verkar ge honom trygghet:

I gryningen började snödrivan uppe på taket att röra på sig. Den hasade ett stycke, sen åkte 
den beslutsamt över takkanten och satte sig med en mjuk duns. Nu var alla fönster begravda 
och bara ett svagt grått ljus letade sig in i huset genom rutorna. Salongen var mer overklig 
än någonsin, som om den legat långt nere under jorden. Mumintrollet lyssnade länge med 
öronen  rätt  upp,  sen  tände  han  nattlampan  och  tassade  bort  till  byrån  för  att  läsa  
Snusmumrikens  vårbrev.  Det  låg  på  det  vanliga  stället  under  den  lilla  spårvagnen  av  
sjöskum,  och  det  liknade  varje  vårbrev  som  Snusmumriken  lämnat  efter  sig  när  han  
vandrade söderut i oktober. Först stod det Hej med hans stora runda bokstäver. Själva brevet 
var kort. 
Sov gott och var inte lessen. Första varma vårdag har du mig här igen. Vänta på mig med 
att bygga fördämningen. Snusmumriken
Mumintrollet läste brevet flera gånger, och plötsligt kände han att han var hungrig. Han gick 
ut  i  köket.  Det  låg  också  många mil  under  jorden och var  kusligt  välstädat  och  tomt.  
Skafferiet var lika ödsligt.  [...] Han satte sig under köksbordet och började äta medan han 
läste Snusmumrikens brev om igen. Sen lade han sig på rygg och tittade på de fyrkantiga 
träklossarna under bordet. Det var mycket tyst. Hej, viskade Mumintrollet. Sov gott och var 
inte lessen. Första varma vårdag, sa han lite högre. Och sen sjöng han med full hals: Har du 
mig här igen! Du har mig här och det är vår och det är varmt och jag är här och här är jag 
och här och var i alla dar... (9f)

"Stämningen  är  förtätad  till  ensamhet  och  isolering" (Westin,  1988:254).  Huset  bemöter 

Mumintrollet med tystnad och tröstlöshet. Vidare har ljusförhållandena blivit ännu sämre än förut, 

tack vare snödrivan visar sig bara  "ett svagt grått ljus" (9) genom fönstren - det är  mörkret som 

regerar.  Som  redan  analyserats  i  föregående  kapitel,  så  framställs  Mumintrollet  med  en 

21 För att ge orientering var vi befinner oss i berättelsen: det är efter Mumintrollet vaknade i upptakten till Trollvinter, 
men innan han tar sig ut ur Muminhuset för att även undersöka världen där ute. Den här episoden berättar om en 
upptäckt Mumintrollet gör när han är på exkursion genom Muminhuset.
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mörkerrädsla samtidigt som han skildras vaksam och mottaglig för alla ljud som finns omkring. 

Detta blir även påtagligt i den här situationen. Han ser inte bara både välbekanta och främmande 

saker,  han  förnimmer  också  ljud  både  utifrån  och  inifrån  huset.  Tidigare  var  det  ugnen  och 

kristallerna i vardagsrummet, nu är det snödrivan utanför hemmet. Som månen tidigare, agerar nu 

snödrivan  egenmäktigt  genom  att  börja  "röra  på  sig" (ibid)  för  att  sen  åka  "beslutsamt  över 

takkanten" (ibid)  och begrava  Muminfamiljens  fönster  under  snön.  Detta  scenario  symboliserar 

Mumintrollets utsatta position inför naturens egenmäktighet samtidigt som det karakteriserar hans 

relation till vintern ett bra tag till i berättelsen. 

Snödrivan som lämnar Mumintrollet i mörker, gör att han känner sig beklämd inför salongen 

som nu ser mer "overklig" ut än någonsin, "som om den legat långt nere under jorden" (ibid). Än en 

gång triggar den kusliga situationen inte bara fram obehag utan även nyfikenhet. Försiktigt tassar 

Mumintrollet genom huset, mot köket som han – på grund av mörkret - uppfattar som  "kusligt 

välstädat och tomt" (10). Då han letar fram Snusmumrikens brev som ligger "på det vanliga stället" 

(10) och liknar Snusmumrikens föregående vårbrev, framställs detta som ett sätt att skapa trygghet. 

Det  är  betryggande  för  Mumintrollet  att  läsa  vännens  rader  som  försäkrar  att  Snusmumriken 

kommer att vara tillbaka till  våren. Att  åtminstone  någonting förblir  så som det har varit förut. 

Mumintrollet läser brevet om och om igen, som ett mantra för att övertyga sig själv om att allt 

kommer  att  vara  bra  igen,  bara  våren  är  framme.  Att  han  hellre  äter  under köksbordet  än  vid 

köksbordet,  påminner  om beteendet  hos  rädda  barn.  Där,  under  köksbordet  i  det  tysta,  mörka 

rummet är han på sin vakt och lyssnar, men det är absolut tyst (10). Den "olycksbådande tystnaden" 

(Goteman, 1970:22) är ett grepp som Goteman anser vara ett berättartekniskt verktyg som Jansson 

använder för att frammana ångeststämning "inför katastrofen" (ibid), vilket vi även kan applicera på 

den här situationen. Som jag redan visade på i  föregående kapitlet,  så är absolut tystnad starkt 

kopplat till Mumintrollets "unheimlich"-upplevelser och tillskrevs även betydelse av Freud i hans 

essä. Framställningen av Mumintrollet i den här scenen indikerar att tystnad kopplad till mörker kan 

signalera en inväntan av fara, som synliggörs genom hans vaksamhet och skarpsynthet å ena sidan 

och hans försök att skapa trygghet å andra sidan. Ett beteendemönster alltså, som är återkommande 

i relation till "unheimlich".

Den välkända, återkommande känslan av  övergivenhet och  ensamhet i det tysta mörkret 

verkar Mumintrollet dock inte kunna bekämpa med blotta läsandet av vårbrevet, ty han börjar att 

försiktigt och viskande upprepa Snusmumrikens brev för att sedan övergå till att sjunga sitt vårbrev-

mantra. Just då märker han att det är något levande i den sovande salongen. 
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3.2.1.2 Mumintrollets reaktioner
Han får syn på ett nytt väsen som tydligen har bosatt sig hemma hos honom nu under vintern. Det är 

här han blir konfronterad med nya kategoriseringsproblem:

Och sen sjöng han med full hals: [...] Och tvärtystnade när han fick syn på två små ögon som 
stirrade på honom under diskbänken. Han stirrade tillbaka och det var lika tyst som förut. Så 
försvann ögonen. Vänta, ropade Mumintrollet ängsligt. Han kröp fram till diskbänken och 
lockade sakta, kom, kom! Var inte rädd. Jag är snäll. Kom tillbaka (11f)

Det första mötet med djuret under diskbänken inleds av ett överraskningsmoment. Att helt oväntat 

träffa  på  ett  annat  väsen  främjar  "unheimlich"-upplevelsen  här,  samtidigt  som  den  intygar 

protagonisten  att  allt  är  osäkert.  Aldrig  kan  Mumintrollet  verkligen  vara  säker  på  någonting, 

ständigt överrumplas han av nya främmande situationer - liksom här - då "två små ögon" plötsligt 

dyker  upp  framför  honom.  Det  oväntade  sällskapet  samt  faktumet  att  den  andres  rörelser  och 

skepnad bara kan anas i mörkret, verkar inge Mumintrollet respekt då han tvärtystnar (ibid). Det är 

alldeles tyst en stund och så fort ögonen försvinner i mörkret, reagerar han både nyfiket och ängsligt 

på det okända, tysta sällskapet, redo för att lösa denna gåta. 

Övergången mellan överraskningsmomentet och konfrontationsmomentet här visar på två 

viktiga aspekter av "unheimlich"-upplevelsens allmänna struktur i  Trollvinter. Å ena sidan visaar 

den  än  en  gång  på  "unheimlichs"  inneboende  ambivalens och  dess  uppkomst  vid  motstridiga 

tendenser, där både rädslan och fascinationen inför det okända ges uttryck. Å andra sidan visar den 

här övergången också på protagonistens  förlust av kontroll och signalerar  utsatthet. Längtan att 

övervinna  ensamheten  väger  tyngre  än  alla  tillfälligt  rådande  rädslor  och  ger  bakgrunden  till  

Mumintrollets desperata försök att hejda den okända varelsen genom att "ängsligt" (ibid) ropa efter 

den, då den visar sig försvinna lika tyst som den kom. I Mumintrollets försök att förtydliga sin  

ofarlighet  för  den  okända  varelsen  som i  sin  tur  handlar  avhållsamt  och  distanstagande,  visas 

dessutom "unheimlich"-situationens  inneboende  maktasymmetri. Mumintrollet  lämnas  återigen 

ensam i mörkret, utan att kunna påverka situationen, vilket har konsekvensen att hans rädsla för 

ensamhet, mörker och utsatthet kryper fram igen.

Den  olösta  gåtan  med  djuret  under  diskbänken  och  dess  hemlighetsfulla  liv  verkar  uppta 

Mumintrollet i tankarna genom hela boken. Detta antyds bland annat då han lägger märke till att  

vanliga, betryggande föremål försvinner ur huset på ett hemlighetsfullt sätt. Detta är ett ingrepp i  

hans hemmamiljö som han mödosamt byggde upp på nytt under vinterns fortsättning (31f). Han 

håller  just  på  att  klistra  sommarbilder  på  väggarna  för  att  känna  sig  lite  tryggare  och  ge  sin 

sommarlängtan uttryck, då han ser att Muminmammans älskade silverbricka har försvunnit:

Mumintrollet hade klistrat ända fram till spegeln när han märkte att stora silverbrickan var 
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borta. Den hade alltid hängt till höger om spegeln i ett band med rött korsstygnsbroderi, och 
nu fanns bara bandet kvar och en mörkare oval på tapeten. Han blev mycket upprörd för han
visste  att  mamman  älskade  den  där  brickan.  Den  var  en  släktklenod  som  aldrig  fick  
användas och den var det enda som blankades till midsommar. Mumintrollet gick bekymrad 
runt i huset och letade. Brickan fanns inte. Men han kom underfund med att en massa andra 
saker också var borta, kuddar och täcken, mjöl och socker och kastruller. Till och med  
kaffeepannsmössan med den broderade rosen. Mumintrollet tog mycket illa vid sig, för han 
tyckte sig ha ansvar för den sovande familjen. Först misstänkte han den som bodde under 
diskbänken. [...] Egentligen kunde det vara vem som helst, för vintern var full av underliga 
varelser som handlade dunkelt och nyckfullt. (33)

Att Mumintrollet fortfarande inte vet vem djuret under diskbänken egentligen är, gör det också svårt 

för honom att kunna granska och rätt bedöma dess avsikter och handlingar. Hur ta ställning till 

någon som inte  avslöjar något  av sig själv och håller  en på distans? Nu,  då huset  än en gång 

främmandegjordes  –  betryggande  saker  försvinner  tyst  ur  huset  –  kopplar  Mumintrollet  det 

omedelbart till den okända varelsen, för att sedan konstatera att det egentligen kunde vara "vem 

som helst, för vintern var full av underliga varelser som handlade dunkelt och nyckfullt" (ibid). Han 

verkar alltså till och med räkna med en ont motiverad handling från den okände gärningsmannens 

sida. 

Att  Mumintrollet  framställs  reagera på det viset  är  väldigt  intressant  och visar på några 

viktiga  karakteristika  av  "unheimlich"  som  har  särskild  betydelse  för  den  här  sortens 

kategoriseringsproblem. Det tolkande jaget befinner sig nämligen i en situation som karakteriseras 

av intellektuell osäkerhet på grund av brist på information. Det blir tydligt att de hemlighetsfulla 

händelserna i sig framstår som gåtfulla och oförklarliga för Mumintrollet. Än en gång konfronteras 

han därmed med nya realiteter och sanningar som bara avslöjas till en viss grad för honom, aldrig 

får han veta något fullt ut.22 Dock behöver det skapas ordning för att kunna hantera situationen. Att 

Mumintrollet  ger  en  första  bedömning  av  situationen,  är  således  ett  sätt  att  kategorisera.  Han 

skuldbelägger någon, för att kunna skapa trygghet för sig själv och få en förklaring till situationens 

uppkomst. Faktumet att djuret under diskbänken är en del av själva vintern är viktigt för denna 

negativa bedömning som Mumintrollet formulerar för sig själv, eftersom han avskyr vintern (36).

Ju större gåtan är, alltså själva förundran över djurets liv, desto större är även Mumintrollets 

förväntan och nyfikenhet  på att  avslöja  dess hemlighetsfulla  tillvaro.  Denna enorma nyfikenhet 

verkar gälla för de hemlighetsfulla varelserna överlag och detta blir tydligt vid eldbrasan: 

Mumintrollet var i förfärlig stämning hela kvällen. Han vankade från rum till rum och tände 

22 Detta är något som enligt Krech är en viktig egenskap av "unheimlich"-upplevelser (1992:185) och visar även en viss  
relation till skräckberättelsen: "Bristen på information i berättelsens nupunkt leder till ett sökande efter svar, ofta genom 
att ställa frågor." (Leffler, 2001:32) "Medan det ställs tydliga frågor som kommer att besvaras i kriminalromanen [...] 
och mysteriet här kan redas ut logiskt, leder sökandet i skräckberättelsen till frågor med mångtydiga och ambivalenta  
svar." (Leffler, 2001:38) Kopplingar mellan Muminböckerna och skräckromantiken uppmärksammades redan tidigare, 
bland annat av Lena Kåreland (1994:37) som analyserade Muminbilderböckerna.
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fler ljus än vanligt. [...] Han var säker på att nu skulle de hemlighetsfulla komma fram ur alla 
sina hål, alla de ljusrädda och overkliga som Too-ticki hade talat om. De skulle komma  
tassande till den stora elden som var tänd av alla småkryp för att beveka mörkret och kölden. 
Och han skulle äntligen få se dem. (54f)

Det är här det ges tillfälle för att Mumintrollet äntligen får träffa djuret under diskbänken. Men även 

om han nu äntligen får syn på djuret, råder inte mer klarhet för det utan hela situationen försämras:

Då  sa  hon  [Too-ticki]:  Därborta  har  du  den  som  bor  under  diskbänken.  Det  var  ett  
ganska litet  djur med borstiga ögonbryn, som satt  för sig självt och stirrade in i  elden.  
Mumintrollet  satte  sig  bredvid  honom  och  sa:  Jag  hoppas  knäckebrödet  inte  var  för  
gammalt? Djuret tittade på honom men svarade inte. Ni har så ovanligt borstiga ögonbryn, 
fortsatte Mumintrollet artigt. Då svarade djuret med ögonbrynen: Snadaff umuh. 
Hur så? frågade Mumintrollet förvånad. 
Radamsa, sa det lilla djuret argt.
Han har ett eget språk och nu tror han att du har sårat honom, förklarade Too-ticki. 
Men det  menade jag inte alls,  sa Mumintrollet  ängsligt.  Radamsa, radamsa, tillade han  
bönfallande. Då blev djuret med ögonbrynen alldeles ifrån sig, reste sig och försvann. Vad 
ska jag göra? sa Mumintrollet. Nu kommer han att bo under diskbänken ett helt år till utan 
att veta att jag bara försökte säga något vackert åt honom! (57f) 

Denna scen visar att Mumintrollet är olycklig. Mumintrollet försöker att få komma i kontakt med 

den okända varelsen, men misslyckas rejält eftersom han antas säga något sårande till den utan att 

verkligen vilja göra så. Än en gång får han vittna om att han inte har kontroll över situationen. 

Det okända djuret och vintern i sig verkar handla efter ett för Mumintrollet okänt system, 

dess ramar och regler som han inte känner. "Men det är något ytterst plågsamt att bli behärskad av 

regler, som man inte känner till", som Kafka skulle ha uttryckt det  (översatt av Svenja Stein).23 

Mumintrollet har inte som avsikt att såra djuret under diskbänken. Ingen kan beskylla honom för att 

medvetet och godtyckligt ha handlat på det viset han faktiskt gjort, men ändå skuldbeläggs han både 

av Too-ticki och djuret under diskbänken. Plötsligt befinner Mumintrollet sig i samma situation som 

han själv försatte djuret i: att han påstås ha handlat nyckfullt. Det värsta är dock att Mumintrollet – 

på grund av att han inte känner till djurets referensram och värderingar – inte vet hur han kan jämna 

ut  det  här  dilemmat  igen:  "Vad  ska  jag  göra?  sa  Mumintrollet.  Nu kommer  han  att  bo  under 

diskbänken ett helt år till utan att veta att jag bara försökte säga något vackert åt honom!" (58). 

Den prekära situationen pekar därmed också på något hotfullt, då Mumintrollets framtida 

möten med djuret under diskbänken kommer att vara infekterade av hans omedvetna felhandling 

från senast, samtidigt som han inte kan förutspå djurets handlingar. Skuldfrågan kommer att hänga 

permanent  i  luften.  Krech  (1992:206f)  ger  skuldkänslor  en  viktig  betydelse  i  relation  till 

"unheimlich". Hon menar att skuldfrågan inte kan lösas tillfredsställande eftersom protagonisten 

23 "aber es ist doch etwas äußerst Quälendes nach Gesetzen beherrscht zu werden, die man nicht kennt" – (Kafka, i.d.:9)
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inte är medveten om sin egen roll i viss mån. Den befaras handla negativt utan att veta det. Om 

detta då ändå händer, enligt Krech, krävs en gottgörelse, men det förblir öppet hurdan en sådan från 

den skyldiges sida skulle kunna se ut (ibid). Detta ser vi även hos Mumintrollet. Att mötet med 

djuret  under  diskbänken  tydligen  var  djupt  skakande  för  honom,  förtydligas  då  han  blir 

konfronterad med ännu en ny varelse,  som senare visar sig vara hans förfader.  Även förfadern 

spontanbosätter  sig  i  Muminhuset  någon vacker  vinterdag och även denne talar  ett  främmande 

språk. Mumintrollet upptäcker honom i kristallkronan: 

Trollet lade huvudet på sned och tittade på honom med ett spänt lyssnande uttryck. Nu talar 
han, tänkte Mumintrollet. Och i detsamma blev han förfärligt rädd för att förfadern skulle 
säga nånting. Tänk om han talade ett främmande språk, precis som det lilla djuret med  
ögonbrynen hade gjort. Tänk om han blev arg och sa radamsa eller nånting liknande. Och 
sen  kunde  de  aldrig  mer  bli  bekanta  med  varann.  Schsch!  viskade  Mumintrollet.  Säg  
ingenting. Kanske de ändå var släkt. Och släktingar som kommer för att hälsa på kan stanna 
länge. Är det en förfader kan han stanna för alltid. Vem vet. Om man inte var försiktig kunde 
han missförstå och bli arg. Och så skulle de få leva med en arg förfader hela sitt liv. Schsch! 
upprepade Mumintrollet. Schsch! Förfadern skakade kristallkronan men sa ingenting. Jag  
ska visa honom huset, täntke Mumintrollet. Det skulle mamma ha gjort ifall en släkting hade 
kommit för att hälsa på. [...] I detsamma ringde väckarklockan som Mumintrollet brukade 
ställa på skymningstid, för just då längtade han alltid mest efter sällskap. Trollet stelnade till, 
sen for det in i kakelugnen så att askan rök. Och ett ögonblick senare började det ilsket att 
rassla med spjället.  Mumintrollet stängde av väckarklockan och lyssnade med dunkande  
hjärta. Men ingenting vidare hördes av. (67ff)

Upprepningen24 i den här situationen - att Mumintrollet plötsligt konfronteras med nya varelser 

som bosätter sig i Muminhuset – verkar inge en känsla av en listig trygghet. Han framställs reagera 

lugnt  och  tror  sig  kunna  hantera  situationen.  Han  börjar  prata  med  förfadern  och  då  kommer 

plötsligt en välkänd rädsla över honom - att han gör fel som med djuret under diskbänken: "Tänk 

om han talade ett främmande språk, precis som det lilla djuret med ögonbrynen hade gjort" (ibid). 

Skuldkänslan från den erfarenheten sitter djupt inom honom och fast han trodde sig känna sig mer  

van med den återkommande situationen i början, tycks han aldrig kunna känna sig helt säker på 

dess förlopp och konsekvenser. För att kunna hantera en sådan uppkommande rädsla, behövs ett sätt 

att skapa trygghet och minska känslan av att förlora kontroll, vilket Mumintrollet gör genom att  

hålla sig till beprövade beteendemönster som hans mamma skulle ha använt sig av: "Jag ska visa 

honom huset, tänkte Mumintrollet. Det skulle mamma ha gjort" (ibid). Snart inser han dock att det 

ändå blir fel, då trollet inte verkar förstå meningen med att han visar honom runt i salongen. När 

sedan  det  oväntade  händer  att  väckarklockan  sätter  igång  bekräftas  maktasymmetrin  för 

Mumintrollet.  Förfadern  reagerar  både  skrämt  och  ilsket  utan  att  Mumintrollet  kan  förbättra 

24 Även detta är en egenskap som Freud kopplade till "unheimlich", vilket bland annat blir tydligt i hans kategori om 
upprepningstvång men även i själva hans definition av begreppet där det välbekanta spelar en viktig roll, eftersom 
det återkommer i en ny skepnad.
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situationen. Han lyssnar med "dunkande hjärta" (ibid) på förfaderns rörelser inifrån kakelugnen, 

men  det  är  lugnt.  Först  då  blir  det  tydligt  att  situationen  inte  kommer  att  eskalera.  Även  om 

Mumintrollet misslyckades än en gång, så bröt den fruktade faran dock aldrig ut. 

Den  här  sortens  kategoriseringsproblem  kopplat  till  "unheimlich"  som  behandlade  den 

okändes avsikter,  serverar  ett  lika rikt utbud av kusliga moment som den föregående kategorin. 

Dessa  kan  sammanfattas  som  ensamhet,  mörker  och  tystnad  men  även  upprepning  av  något 

välbekant som fungerar  förberedande för själva  "unheimlich"-upplevelsen.  Brist  på information, 

överraskningsmoment  och  protagonistens  misslyckande  och  isolering  är  ytterligare  viktiga  och 

återkommande  egenskaper  av  "unheimlich"  samt  maktasymmetrin, där  något  eller  någon 

främmande har makt över en, paralyserar en och frammanar försök att skapa trygghet.  En vanlig 

reaktion  på  dessa  typer  av  "unheimlich"-situationer  ser  jag  i  individens  benägenhet  att  göra 

felbedömningar, vilket kan resultera i att den känner sig lurad eller står under någon annans makt. 

"Unheimlichs" inneboende ambivalens återspeglas än en gång i Mumintrollets reaktioner. Utöver 

reaktioner  som  intellektuell  osäkerhet  och  rädslor  är  beklämning,  nyfikenhet,  vaksamhet, 

felbedömningar,  utsatthet,  skuldkänslor  och  förlust  av  kontroll  ytterligare  aspekter  av  denna 

kategori. 

3.3 Det speglade jaget: konfrontationen med "det"

I det följande kommer jag att ägna mig åt kategoriseringsproblem, där Mumintrollet konfronteras 

med Snöhästen, ett väsen som gör det svårt för honom att avgöra om det är levande eller dött.  

Eftersom  textavsnittet  är  rätt  kort,  behövs  inte  uppdelningen  i  delarna  "utgångssituation" och 

"Mumintrollets reaktioner".

Efter att Mumintrollet hade lagt märke till att saker försvinner ur huset, beger han sig till Too-ticki:

När Mumintrollet kom ut i det grå halvljuset stod en främmande vit häst framför verandan 
och betraktade honom med lysande ögon. Han hälsade försiktigt, men hästen rörde sig inte. 
Då såg Mumintrollet att den var gjord av snö. Svansen var kvasten från vedboden och  
ögonen små speglar. Han såg sig själv i hästens spegelögon och det skrämde honom. Så han 
gjorde en omväg och tassade hastigt ner mot de kala jasminbuskarna. Om här fanns bara en 
enda som jag kände sen gammalt, tänkte Mumintrollet. Nån som inte var hemlighetsfull utan 
alldeles vardaglig. Nån som också hade vaknat och inte kände igen sig. Man kunde säga: 
Hej! Är det inte hemskt kallt? Är det inte fånigt med snö? Har du sett hur jasminbuskarna 
ser ut!? Kommer du ihåg, i somras … Eller nånting liknande. (33f)

Den  "främmande" (ibid)  hästen  som  plötsligt  står  framför  verandan,  verkar  ingjuta  respekt  i 

Mumintrollet och visar på ett återkommande konfrontationsmoment. Än en gång stöter han helt 

plötsligt på oväntat sällskap, än en gång blir han tyst iakttagen av någon annans ögon. Denna gång 
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lyser ögonen dessutom "i det grå halvljuset" (ibid), vilket återigen förtydligar kontrasten mellan ljus 

och mörker  som betonar  tvetydigheten  i  den  här  situationen.  Att  hästen  inte  rör  sig  alls  tycks 

märkvärdigt och provocerar en inre konflikt i Mumintrollet som då har svårt att avgöra om den 

lever eller inte. Ifall den är ett levande väsen borde han ta kontakt med den, men denna gång verkar 

Mumintrollet inte lika säker på hur han ska bete sig. Han vet ju av erfarenheten från djuret under 

diskbänken och förfadern, att han kan misslyckas när han försöker att bryta upp med den gapande 

distansen dem emellan. Än en gång faller han tillbaka till en nivå av intellektuell osäkerhet inför  

den föreliggande situationen. Hur bemöta den här hästen? 

Mumintrollet  väljer  slutligen  att  hälsa  den,  fast  mycket  försiktigare  än  djuret  under 

diskbänken på den tiden, vilket förtydligar hans osäkerhet och tvekan. Hästen svarar inte och först 

då tar Mumintrollet sig en närmare titt på hästen och inser att den faktiskt är gjord av snö. Den 

välkända  kvasten  som  har  försvunnit  från  vedboden  har  fått  en  ny  funktion:  den  presenterar 

snöhästens svans nu. Mumintrollet får syn på sig själv i snöhästens ögon, vilket tydligen skrämmer 

honom. Detta är en intressant aspekt.  Freud ger just  ögon en särskilt  betydelse i  anslutning till 

diskussionen om "unheimlich" (1919:9f) och det kan slås fast att ögon redan upprepade gånger 

inledde  några  av  Mumintrollets  "unheimlich"-upplevelser.  I  det  här  fallet  är  det  till  och  med 

spegelögon, där Mumintrollet får syn på sig själv. Han reagerar med rädsla på sin egen spegelbild, 

vilket å ena sidan kan förklaras med själva överraskningsmomentet i den här situationen – inte hade 

han förväntat  sig  att  få  se sig  själv i  någon annans ögon.  Å andra sidan har Freud (1919:24f) 

påpekat i sin essä att ens möte med sig själv i en spegel kan uppfattas som upprörande, om inte till  

och med som "unheimlich".  Detta eftersom människan i  sådana fall  upplever spegelbilden som 

något främmande även om den samtidigt är och liknar något välbekant. Själva förnimmelsen av 

något välbekant – här jaget - blir främmandegjort i det här ögonblicket. 

Scenen  med  Snöhästen  har  även  avbildats  i  en  illustration  (se  appendix,  bild  3),  där 

Mumintrollet framställs mindre i jämförelse. Snöhästens hela kroppsspråk framstår som hotfullt: 

hästen "gör sig stor" inför Mumintrollet, dess grymma blick riktas någonstans i fjärran samtidigt 

som ögonen betonas. De är jämförelsevis stora och djupt svarta. Mumintrollets ansiktsuttryck i sin 

tur  signalerar  både  nyfikenhet,  osäkerhet  och  fascination  inför  Snöhästen,  vilket  förtydligar  de 

motstridiga  känslorna som  "unheimlich"-upplevelser  ställer  till  med.  Hela  omgivningen 

kännetecknas av mörker, vilket förstärker bildens farofyllda stämning. Kanske är det just efter detta 

ögonblick då Mumintrollet hastigt tassar därifrån, som på flykt. Som vi vet, tar han till och med en 

omväg (33) för att undvika hästen. Mumintrollet är således än en gång dömd till att misslyckas i sitt 

kontaktsökande samtidigt som hans flykt indikerar en rådande maktasymmetri. Om han inte skulle 

känna att han saknar kontroll över den här situationen, hade han inte behövt fly därifrån. Detta blir  

34 



också  tydligt  i  hans  funderingar  att  äntligen  få  träffa  någon "som inte  var  hemlighetsfull  utan 

alldeles vardaglig" (33f), vilket antyder en längtan att behöva skapa trygghet. Här hade ett ärligt 

ansikte, en "vardaglig" (ibid) varelse, gett honom trygghet. En viktig aspekt av den här textpassagen 

är faktumet att Mumintrollet återigen förblir ensam i konfrontation med en kuslig upplevelse.

Den här korta sektionen förtydligade mörkrets, ensamhetens och tystnadens återkommande 

betydelse för uppkomsten av "unheimlich". En upprepande struktur visas även helt innehållsmässigt 

då Mumintrollet konfronteras med något välbekant på flera plan: å ena sidan träffar han återigen på 

ett nytt väsen som återigen inleder konfrontationen med ögonkontakt och som han återigen försöker 

ta kontakt med och slutligen misslyckas. Å andra sidan konfronteras han med sitt egna, välkända 

jag som framstår som främmande i den andres ögon. Bortsett från detta får han lära sig att även 

kvasten som han känner igen, kan få nya funktioner och främmandegörs genom att vara en del av 

Snöhästen. Längtan efter att skapa trygghet för sig själv återkommer även i den här kategorin, då 

Mumintrollet önskar sig att få träffa någon som skulle indikera vardag, något han är bekant med. 

"Unheimlich"-situationen  fullbordas  genom  kontrastverkan  mellan  ljus  och  mörker  liksom  av 

protagonistens  reaktioner  som rädsla,  intellektuell  osäkerhet,  kommunikationsförsök,  men  även 

tvekan och flykt.  

3.4 I gränslandet mellan fara och trygghet: det okända hotet

Efter  att  ha  behandlat  rådande  kategoriseringsproblem  mellan  hemma/borta,  snäll/elak  och 

levande/död  kopplade  till  "unheimlich",  kommer  dessa  nu  fullständigas  med 

kategoriseringsproblem som yttrar sig i situationer med faror som förblir dolda i viss mån, vilket jag 

kommer att exemplifiera med två olika textavsnitt.  Jag börjar med sektionerna om Mårran som 

representerar de sorters hot som uppstår på grund av felbedömningar och fördomar. Vi kommer att 

se att Mårran visar på likheter till kategorin med den hemlighetsfulle andre. Detta eftersom även 

Mårran är en hemlighetsfull varelse, men – och det är det essentiella för den här kategorin - hon 

utgör också ett  reellt  hot för Mumindalen.  Det är  således kombinationen av hemlighetsfull  och 

hotfull som är avgörande för den här kategorin. Jag kommer att visa hur och varför Mårran både 

framstår som hemlighetsfull och hotfull genom att belysa hennes utseende och hennes sätt att agera. 

Eftersom Mårran presenteras på flera ställen och på olika sätt i boken, är det inte särskilt givande att 

dela in underrubrikerna i "utgångssituation" och "Mumintrollets reaktioner". Jag väljer istället att 

dela in Mårran-kapitlet utifrån hennes olika egenskaper som då handlar om hennes oformliga kropp, 

hennes hotfulla sida, samt det hemlighetsfulla och "onda" som förknippas med Mårran. I anslutning 
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till detta ska jag dessutom behandla romaninslaget om den stora kölden, som i sin tur även kallas för 

Isfrun. Även hon utgör en faktiskt bestående men ändå hemlighetsfull fara. Jag kommer att visa att 

både  Mårran  och  Isfrun  har  en  stark  koppling  till  döden,  men  medan  Mårran  snarare  "dödar" 

vegetationen,  utgör  Isfrun  ett  dödligt  hot  för  både  växter  och  individer.  Det  är  själva 

konfrontationen med döden som kommer att bli ett kategoriseringsproblem för Mumintrollet i fallet 

med  Isfrun.  Kapitlet  om  Isfrun  är  uppdelat  i  olika  rubriker  där  jag  åtskilt  betraktar 

utgångssituationen, Mumintrollets reaktioner på denna, samt förändringar som sker genom Isfruns 

ankomst och dessas konsekvenser.

3.4.1 Mårran

3.4.1.1 Den amorfa kroppen av Mårran 
Mårran är en återkommande figur i Muminböckerna och därmed ett väsen som Mumintrollet känner 

igen. Liksom Hattifnattarna är Mårran enligt Omland "uten noen egentlig form" (1975:78). Hennes 

amorfa gestalt är onekligen gåtfull och liknar främst skepnaden av ett mörkt spöke. Att Mårrans 

gestalt representerar det hemlighetsfulla och främmande, blir tydligt i Mumintrollets resonemang 

om henne. Upprepade gånger återkommer han då till hennes gestalt, som alltid betecknas som både 

stor och oformlig. En gång tycker han sig se den "stora otympliga Mårran" (26) vid havet, en annan 

gång tycker han att hon bara är "en väldig, oformlig gråhet" (58), som har blivit "mycket större" 

(ibid)  än  förut.  Mårrans  oformlighet  verkar  fastna  hos  Mumintrollet,  den  fascinerar.  Att 

Mumintrollet upprepade gånger framställs uppmärksamma dess oformlighet för sig själv, visar på 

dess  "oförklarlighet"  och  kan  tolkas  som  ett  försök  att  fängsla  den  i  ord,  att  begripliggöra, 

konkretisera  Mårrans  gestalt  för  sig  själv.  Detta  visar  återigen  på   betydelsen  av  att  kunna 

kategorisera  något  eller  någon.  Då det  inte  är  möjligt  för  Mumintrollet  att  identifiera  Mårrans 

oformliga kropp som en välbekant skepnad, framstår hon redan vid blotta åsynen som främmande 

och obestämt hotfull. 

Catherine Sheltons avhandling Unheimliche Inskriptionen - Eine Studie zu Körperbildern im 

postklassischen Horrorfilm (2008) ger en närmare förklaring till  rädslan och obehaget inför det 

formlösa. Shelton undersökte effekten av vanställda kroppar i skräckfilmer och kom fram till att 

dessa just uppfattas som "unheimlich"25 på grund av dessas ambivalenta egenskaper. Enligt Shelton 

har människan utvecklat en idealisk kroppsbild som kännetecknas av fasta konturer, en särskilt form 

(smal eller fyllig) och en jämn och intakt hudbild (2008:31). Denna kroppsnorm skapas genom att  

differentiera mellan motpolerna formad-formlös, jämn-ojämn eller mjuk/flytande-fast (ibid). Förblir 

25 Hon använder sig av begreppet "unheimlich" enligt Freuds definition (2008:38-41).
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en kropp dock utan förklarande beskrivning, destabiliseras därmed den bestående kroppsnormen, 

det  uppstår  således  ett  kategoriseringsproblem på  grund  av  kroppens  "både-och"-karaktär.  Det 

amorfa uttrycker alltså med andra ord det som destabiliserar kropparnas ordning och gränser, och 

just det amorfa ger därmed förklaringen till  varför Mårrans blotta åsyn även kan uppfattas som 

hotfull. 

Shelton  visar  vidare  att  den  vanställda  kroppen  återspeglar  både  något  välbekant  och 

främmande  (2008:40).  Å  ena  sidan  avviker  den  från  det  som  kodats  som  normalt  enligt 

kroppsföreställningarna, samtidigt som kroppen å andra sidan – och detta är viktigt enligt Shelton – 

alltid behåller vissa specifika likheter med den vanliga och normala kroppen. Först när båda dessa 

aspekter ges, uppfattas en kropp som "unheimlich". Exempel är zombies eller människor som är en 

blandning av djur och människa, där något välbekant kombineras med något främmande. Det är 

"både-och" samtidigt som det borde vara "antingen-eller", vilket signalerar intellektuell osäkerhet. 

Det är denna kombination av  något välkänt och samtidigt främmande som även karakteriserar 

Mårrans oformlighet.  Med sina ögon, sina händer och sin stora näsa som liknar Mumintrollens 

(Holländer,  1983:21),  representerar  Mårran  något  välbekant  enligt  Mumindalens  normativa 

kroppsförståelse,  medan  resten  av  hennes  kropp  utmärks  av  det  amorfa,  som  står  för  något 

främmande,  gränsöverskridande  och  hotfullt.  Det  är  denna  aspekt  som  lägger  grunden  till 

"unheimlich"-upplevelserna kopplade till  Mårran.  Vi kommer se att  även Mårrans sätt  att  agera 

främjar den uppfattningen, vilket jag ska gå in på i det följande kapitlet.

3.4.1.2 Mårrans handlingar som sinnebild för något hemlighetsfullt hotande och ont 

Ingenting brann längre,  men allting glödde och snövattnet kokade i  bergsskrevorna.  Då  
slutade musen att spela och alla tittade ut på isen. 
Där satt Mårran. Hennes små runda ögon speglade elden, men annars var hon bara en väldig, 
oformlig gråhet. Hon var mycket större än i augusti. 
Trummorna tystnade när Mårran hasade sig upp för berget. Hon kom rakt fram till brasan. 
Och så satte hon sig i den utan att säga ett ord. Det fräste våldsamt och hela berget blev  
inhöljt i ånga. När den drev bort fanns ingen glöd längre. Bara en stor grå Mårra som blåste 
snödimma. 
Mumintrollet hade flytt ner på stranden. Han fick tag i Too-ticki och ropade: Hur går det nu? 
Har Mårran släckt solen! (58f)

Det här citatet, taget ur mitten av Trollvinter är ett bra exempel på hur Mårran brukar skildras i de 

tidigaste  Muminböckerna fram till  Trollvinter,  där  den  hotfulla och främmande sidan av henne 

betonas. Mårran är alltid någon som stör och ger upphov till flykt. Hon skrämmer och i det här 

exemplet  är  Mårran  i  sin  väldiga,  oformliga  "gråhet"  (ibid)  till  och  med  skräckinjagande  för 
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vintervarelserna  som  själva  framstår  som  skräckinjagande  och  hemlighetsfulla.  Mårrans 

introducering i  Trollkarlens hatt  (1948),  där hon dyker upp utanför Muminhuset en augustinatt, 

påminner om en typisk "vi mot de"-situation, där den ena parten är benägen att göra allt för att 

försvara  sig  mot  den  andra,  "onda"  parten.  Då  figurerna  Vifslan  och  Tofslan  söker  asyl  hos 

Muminfamiljen, varnar de  uttryckligen för Mårran: 

Mårran komslar! viskade Vifslan.
Mårran? Vem är det? sa Hemulen och blev lite skrämd. Tofslan spärrade upp ögonen och 
visade tänderna och gjorde sig så stor som möjligt. 
Grymsla och hemskla! sa Vifslan. Stängsla dörrslan för Mårran! 
Hemulen sprang till  Muminmamman och sa:  De påstår  att  en  grym och hemsk mårra  
kommer hit.  Vi måste  låsa alla  dörrar  till  natten!  [...]  Vi  måste  beväpna oss och flytta  
möblerna framför dörren, sa Mumintrollets pappa. En sån där hemskt stor mårra kan vara 
farlig. (1968:116)

Sedan på kvällen står Mårran – som förutspått - utanför huset och den påbörjade uppdelningen i 

"god"  och  "ond"  fördjupas  ännu  mera:  "Hon  satt  orörlig  på  sandgången  nedanför  trappan  och 

stirrade på dem med runda, uttryckslösa ögon. [...] Man kände bara på sig att hon var förskräckligt 

elak  och  kunde  vänta  hur  länge  som helst."  (Jansson,  1968:119).  Vifslans  och Tofslans  starka 

reaktion på Mårran anser jag vara tongivande för den uppfattning som invånarna i sin tur har om 

Mårran. Även om invånarna minsann aldrig har träffat henne förut, positionerar de sig direkt emot 

henne med resultatet att Mårran blir stigmatiserad som farlig, hotfull och möjligen ond. En aspekt 

som främjar denna utveckling är Mårrans "krefter trollene ikke kan forklare" (Omland, 1975:78), då 

hon med sin "dödliga kyla" (Rehal-Johansson, 2006:41) kan frysa allt till  is som hon rör vid.26 

Mårran, "denna kalla, stora, svarta, oformliga figur" (ibid) är raka motsatsen till sommarens varelser 

och representerar det som Mumintrollet förknippar med vintern. Både vintern och Mårran utgör 

med  sin  kyla  ett  hot  "mot  naturen  och  ytterst  mot  livet  självt"  (ibid)  enligt  Mumintrollets 

uppfattning27. Detta synliggörs i flera av Mumintrollets resonemang i  Trollvinter,  som exempelvis 

då han tror att världen inte längre är Mumintrollens utan Mårrans, eftersom allt tycks ha dött under 

vintern (14). Vinterns uppkomst i sin tur, enligt Mumintrollets tro, skedde nog på grund av tiotusen 

Mårrors agerande (22). 

Enligt Rehal-Johansson ger Mårrans "karaktär, hennes skepnad och framför allt det faktum 

att hon är det enda negativa elementet i Tove Janssons idyll" (2006:41), anledning till att se Mårran 

som döden personifierad, vilket då innebär att Mårrans hotfullhet drivs till sin spets. Inget uppfattas 

som hotfullare än ens egen död. Att detta även har betydelse för "unheimlich"-upplevelser, visar 

Freud redan i sin kategori om döden som uppfattas som den överlevandes fiende (1919:15). 

26 Dessa oförklarliga krafter såg vi exempelvis i första citatet ovan från Trollvinter, där hon släcker elden.
27 Jämför Mumintrollets katastrofala skidåkning på sida 82f.
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Bortsett från Mårrans hotfulla sida som präglas av hennes oformliga gestalt och dödliga kyla, visar 

hon också på en annan egenskap, som står i relation till "unheimlich". Hon skrämmer inte bara utan 

hon agerar också oförståeligt, vilket vi redan känner igen från kategorin om den hemlighetsfulle 

andre. I exemplet ovan, då Mårran oväntat hasar upp mot berget, flyr alla därifrån, men det verkar 

inte bekymra Mårran. Hon tar sig "rakt fram till brasan", vilket intygar att hon verkar ha en tydlig 

motivation för det hon gör, samtidigt som denna förblir hemlig för de andra. Mumintrollet i sin tur 

framställs utgå ifrån att hon ville släcka hans älskade sol, att hon således gjorde detta av ren ondska, 

för - så Mumintrollet - "vintern var full av underliga varelser som handlade dunkelt och nyckfullt" 

(33). Här vittnas tydligt om en relation dem emellan som i det väsentliga karakteriseras av fördomar 

och felbedömningar utlösta av brist på information och kommunikation. Trots att Mårran inte hotar 

någon invånare i  Trollvinter, så uppfattar Mumintrollet henne som mycket hotfull. Tendensen att 

förknippa Mårran med ondska, är ett indicium för detta och motsvarar en reaktion vi känner igen 

från konfrontationen med den hemlighetsfulle andre. Utan att Mumintrollet någonsin har kommit i 

närmare kontakt med Mårran, bedömer han henne som något hon inte är, nämligen ond. 

Även  Omland  påstår  att  Mumintrollen  är  negativt  inställda  till  Mårran  –  som i  sin  tur 

definitivt är "noe man må forsvare seg mot" (1975:78), samtidigt som trollen egentligen inte vet 

"hva  truselen  består  i"  (ibid).  Detta  påstående  får  också  stöd  av  Mumintrollets  resonemang  i 

Trollvinter,  som ger intrycket av att han verkar känna en oro, ett behov av att försvara sig mot 

Mårran på något sätt. Avsaknaden av kommunikation och närhet dem emellan får Mårran att ha 

"alldeles egna funderingar som ingen nånsin skulle få reda på" (32) och ännu mindre kommer man 

då kunna veta vad hon ska göra i fortsättning och om det hon gör är farligt och riktat mot någon. 

Mumintrollet undrar vad man kan "göra åt sådant?" (ibid) och får bittert inse att "sånt finns, man vet 

inte varför, och man är ohjälpligt utanför" (ibid).28 Under detta ligger således en återkommande 

maktasymmetri.

Den  resulterande  stigmatiseringen  som  vi  redan  känner  igen  från  kategorin  om  den 

hemlighetsfulla  andre,  visar  dock  på  andra  konsekvenser  för  varelser  kopplade  till 

kategoriseringsproblem mellan trygghet och fara.  I  motsats  till  stigmatiseringen av djuret under 

diskbänken  leder  den  hos  Mårran  nämligen  till  att  hon  blir  "hatet  og  utstøtt  i  taus  isolasjon" 

(Omland,  175:145).29 Medan  djuret  under  diskbänken  alltså  alltid  hade  haft  möjligheten  att  ta 

28 Detta verkar vara en väldigt typisk användning av "unheimlich" i litteraturen: den inre oron beskrivs tydligt medan  
själva hotet  framstår abstrakt  och får aldrig klara konturer.  Krech anser detta  vara en viktig egenskap kopplad till  
"unheimlich" (1992:188) och kan även appliceras på den här analysen av Trollvinter.
29 Detta utstötande som del av "unheimlich" ser vi även i framställningen av den skidåkande Hemulen, som 

Mumintrollet uppfattar som mer främmande än "det arga och obegripliga djuret under diskbänken" (79).
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kontakt  med  andra  invånare  och  bli  accepterad,  blir  Mårran  utfryst  ur  sällskapet  på  en  gång. 

Förklaringen för denna skillnad hittar vi i Mårrans hotfullhet som invånarna tycker ses bekräftade 

vid olika tillfällen.

Andra återkommande egenskaper som vi känner igen från djuret under diskbänken och som 

kan relateras till  Mårrans figur är både  tystnad  och  ensamhet,  egenskaper alltså,  som är starkt 

kopplade till "unheimlich" och som förstärks ännu mera i Trollvinter, där vintern är en sinnebild för 

dessa element. Liksom djuret under diskbänken stirrar Mårran hellre på folk än att kommunicera 

med dem. Lika tyst smyger hon omkring i skydd av mörkret. Och vi får redan veta i Muminpappans 

memoarer att "det var ännu hemskare när hon var tyst. Då föreställde man sig hur hennes skugga 

flög över marken i ljuset från den stigande månen" (Jansson, 1968:54), vilket än en gång visar på 

hur Jansson använder sig av tystnad för att förbereda skräckelement. 

Med tanke på Mårrans hemlighetsfulla handlingar, skepnad och den skräck hon inger hos 

invånarna, så konkretiserar invånarnas rädsla egentligen det som Mårran tycks representera för dem, 

nämligen reaktioner inför det okända och oförklarliga. Detta går bra ihop med Holländers påstående 

om att Mårran preciserar "en rädsla för det stora okända" (1983:37). Mårran  är det stora okända 

personifierat som förföljer invånarna omedvetet. Ett bra exempel är ett tillfälle där Mumintrollet, då 

han lämnar badhuset och återvänder hem, plötsligt får för sig att Mårran är närvarande och omringar 

honom:

Dörren gled igen och det var bara månsken och tystnad omkring. Han tittade hastigt ut över 
isen och tyckte sig se den stora otympliga Mårran hasa fram borta vid horisonten. Han såg 
henne vänta bakom strandstenarna. Och när han gick genom skogen smög hennes skugga 
envist bakom varje träd. Mårran som satte sig på alla ljus och kom alla färger att blekna.  
(27)

I all  hastighet "tyckte" han sig se Mårran "vid horisonten",  men inget talar för hennes faktiska 

närvaro i det tysta mörkret bakom träden.30 Kanske var det en illusion? Själv verkar Mumintrollet 

osäker över sanningshalten av den här synen, vilket får uttryck då han kommer hem och funderar 

för sig själv: "Jag hör inte hit längre, tänkte Mumintrollet. Och inte dit heller. Jag vet inte vad som 

är  vaket  och  vad  som är  drömt"  (ibid).  Även  om  Mårrans  faktiska  närvaro  den  kvällen  kan 

ifrågasättas, så är det dock utan tvekan så att Mumintrollet - och även de andra invånare för den 

delen - känner sig hotade av henne. 

Analyserna ovan illustrerar en bild av Mårran som karakteriseras av fara och "ondska", men 

som i sin tur är en konstruerad bild av invånarna själva. Att folk dömde henne för hastigt, visar sig 

vid eldbrasan i just Trollvinter, som skulle indikera en vändpunkt i både skildringen av Mårran i de 

efterföljande Muminböckerna och i invånarnas syn på henne. Från och med eldbrasan är hon inte 

30 Här har vi också än en gång mörker som ingrediens för främjandet av en "unheimlich"-upplevelse.
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längre enbart skrämmande och farlig utan framstår själv som ett offer i viss mån. Det är Mårran som 

utstöts ur sällskapet, dömd till evig ensamhet och egentligen bara på jakt efter värme (59f). Med den 

mer nyanserade bilden av Mårran, reduceras Mumintrollets rädsla inför henne. Bortsett från att hon 

inte längre nämns i fortsättning av boken, så börjar Mumintrollet till och med närma sig henne och 

gör henne sällskap i Pappan och havet (1965). Vid vidare läsning av Trollvinter blir det även tydligt 

att  Mumintrollet  börjar acceptera vinterns villkor och anpassar sig till  dessa,  så att  vintern inte 

längre framstår som främmande. Från och med slutet av det fjärde kapitlet finns inga antydningar 

längre om att Mumintrollet blir rädd för någonting och detta bekräftar därmed mitt påstående om att 

rädslan och skräcken reduceras mer och mer under berättelsens gång.  

3.4.1.3 Sammanfattning
Mårran  är  den  enda  vintervarelsen  i  Trollvinter  som  Mumintrollet  känner  igen  från  tidigare. 

Sommar som vinter är  hon lika ensam, lika konturlös, lika hemlighetsfull,  lika kall.  I  viss mån 

indikerar hon därmed något välbekant, ja nästan något familjärt för Mumintrollet eftersom de delar 

en  gemensam  förhistoria  samtidigt  som  han  känner  igen  hennes  oförståeliga  beteende.  Detta 

kännetecknas av tystnad, ensamhet och mörker från tidigare äventyr och berättelser. Å andra sidan 

står hon också för det okända och främmande, vilket i sin tur kommer till uttryck i både hennes  

obestämda  och  hotfulla  skepnad  och  faktumet  att  Mumintrollet  aldrig  förstår  sig  på  hennes 

handlingar. Han har en ambivalent upplevelse av Mårran, som i sin tur – på grund av sin dödliga 

kyla och den bilden invånarna har av henne – stigmatiseras. Utan att medvetet hota en invånare i 

Trollvinter, framstår hon ändå som ytterst hotfull och möjligen ond. 

Skildringen av den skräckinjagande, tysta Mårran hålls vid liv fram till brasan, som utgör en 

vändpunkt i karakteriseringen av henne i Muminböckerna. Från och med då ges en mer nyanserad 

bild, där det blir tydligt att hon längtar efter värme. Det finns anledning till att se henne snarare som 

"någonting" än "någon", ett "begrepp" (Omland, 1975:206) som å ena sidan står för ensamhet och 

utanförskap och å andra sidan konkretiserar invånarnas rädsla för det stora okända. Detta synliggörs 

även i  Mumintrollets  beteende mot henne:  han reagerar  på Mårran med intellektuell  osäkerhet, 

rädsla och obehag, vilket kulminerar i att han skuldbelägger henne och då både styrs av fördomar 

och felbedömningar i sitt försök att kategorisera Mårran. Hennes gestalt utlöser även fascination hos 

honom,  vilket  visar  på  de  ambivalenta  känslorna  som  uppstår  vid  konfrontation  med  något 

"unheimlich". 

Jag  visade  tidigare  också  på  överlappande  egenskaper  med  kategorin  med  den 

hemlighetsfulle  andre  då  både  djuret  under  diskbänken  och  Mårran  kännetecknas  av  ett 
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hemlighetsfullt agerande, vilket främjar maktasymmetrin. Men skillnaden består i att Mårran är ett 

faktiskt hot för Mumintrollet, eftersom hon helt teoretiskt har förmågan att frysa allt till is som hon 

rör vid. Medan Mumintrollet i början av Trollvinter styrs av rädsla inför Mårran, så hjälper hennes 

destigmatisering vid eldbrasan till så att han reducerar sin egen ångest inför henne i fortsättningen.

3.4.2 Den stora kölden

I det här kapitlet kommer jag att behandla den stora kölden, som Mumintrollet i sin tur kallar för 

Isfrun (40). Även Isfrun utgör en fara och har en tydlig släktskap till döden, men även till andra  

egenskaper hos Mårran. I det följande kommer jag att visa på likheterna med Mårran, men även på 

skillnader dem emellan. Vi kommer att se att Isfrun är en mycket mer konkret fara än Mårran, 

samtidigt som hennes gestalt och hennes agerande visar på motstridiga tendenser. Jag kommer att 

redogöra för hur Isfrun har betydelse för Mumintrollets utvecklingsprocess i boken, då hon visar 

honom  att  själva  livet  är  en  osäkerhetsaspekt.  Det  är  själva  relationen  till  döden  som 

kategoriseringsproblemet här består i.

3.4.2.1 Utgångssituationen

Samma dag som Mumintrollet konfronteras med Snöhästen, inträffar även den stora kölden. Detta 

känner "Too-ticki i  sin nos" (38) och beger sig ut "för att varna de andra" (ibid). Too-ticki har 

egentligen åsikten att alla får lära sig själva hur saker och ting ligger till, men när Mumindalen hotas 

av något allvarligt, griper hon in (Omland, 1975:137). Hon träffar på en ekorre som hon ihärdigast  

varnar att hålla sig till det hon säger: "I kväll ska du hålla dig inomhus för nu kommer den stora 

kölden, sa Too-ticki. [...] Men lova att du inte glömma bort vad jag har sagt. Håll dig inomhus när 

skymningen kommer. Det är viktigt" (39). Hennes väg leder även förbi Muminhuset där hon varnar 

Mumintrollet. Eftersom Mumintrollet – i motsats till de andra varelserna – inte är van vid vintern 

och  inte  känner  till  dess  händelseförlopp,  får  han  utförligare  och  tydligare  redogörelser  och 

instruktioner:

Jag ville bara tala om att nu kommer den stora kölden, sa Too-ticki.
En ännu större? frågade Mumintrollet. Hur stora finns det?
Det här är den farligaste, svarade Too-ticki. Hon kommer i skymningen när himlen blir grön, 
rakt in från havet. 
Är det en hon? frågade Mumintrollet.
Ja, och mycket vacker, sa Too-ticki. Men om du ser henne rakt i ansiktet fryser du till is. Du 
blir precis som knäckebröd så att vem som helst kan bryta dig i små bitar. Därför ska du 
hålla dig inomhus i kväll. (40)
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Som vi redan har sett i tidigare kapitel, så är personifieringen av naturen ett sätt att intensifiera 

skräckmoment i  Trollvinter. Den stora kölden blir här presenterad som en vacker kvinna med en 

alldeles farlig och iskall blick som i sin helhet påminner Omland (1975:147) om H.C. Andersens 

gestalt  av  Snödrottningen.  Än en gång är  det  just  ögonen som ges  särskilt  mycket  betydelse  i 

skildringen.  Denna  gång  skrämmer  de  inte  på  grund  av  en  eventuell  spegling  av  självet  utan 

eftersom ögonkontakt skulle vara dödlig. Här förknippas således två av de motiv som Freud anser 

ha en stark koppling till "unheimlich". Ögonmotivet kombinerat med döden som den överlevandes 

fiende intensifierar den skrämmande faktorn som Isfrun innebär. 

Hon har liksom Mårran krafter som går utöver de som Mumintrollen och de andra invånarna 

i Mumindalen besitter, vilket ger henne en övernaturlig prägel. Även detta kan i sin tur kopplas till 

Freuds  redogörelser  om  "unheimlich".  I  hans  kategori  om  animism-relaterade  fenomen  spelar 

övernaturliga krafter en viktig roll, då de går utöver de mänskligt normala förmågorna. Intressant är 

också att både Isfrun och Mårran kännetecknas av en dödlig kyla. Medan Mårran fryser allt till is 

som hon rör vid,  så har Isfrun en iskall blick som ställer  till  den andres död. Skillnaden är att  

Mårran inte  verkar  vilja  döda andra,  vilket  hon heller  aldrig  gör.  Hon är  bara  farlig  för  ljuset 

(Omland, 1975:145) och vegetationen, medan Isfrun ytterst hotar själva existensen. Detta blir bland 

annat  tydligt  i  faktumet  att  Isfrun  är  något  som man  uttryckligen  och  ihärdigast  måste  varna 

varandra för. Isfrun representerar således en mer drastisk form av fara eftersom hon står för själva 

döden som hotar Mumindalen. 

3.4.2.2 Mumintrollets reaktioner

Så fort  Mumintrollet varnades gick han genast "ner i källaren och fyllde på värmepannan. Han 

bredde ut mattorna över den sovande familjen. Sen drog han upp klockorna och lämnade huset. För 

han kände på sig att han ville ha sällskap när isfrun kom" (40). För första gången får han konkreta 

instruktioner hur han ska bemöta det - för honom - ovanliga som kommer att ske. Han får därmed 

möjligheten  att  förbereda  sig  på  det  som  kommer  att  hända  i  den  främmande  vintervärlden. 

Intressant i  detta sammanhang är också att det finns vissa årliga återkommande skeenden kring 

Isfrun. Man vet när hon kommer, att hon kommer, att hon är vacker och att man får avstå från vissa 

beteenden. Därmed representerar Isfrun i viss mån något välbekant. Ändå ligger oro i luften, vilket 

Mumintrollets längtan efter sällskap visar. Även om han vet att Isfrun ska komma, så vet han ju inte 

exakt  vad som  egentligen  kommer  att  ske  när  hon  dyker  upp.  Det  råder  alltså  intellektuell 

osäkerhet om det som ska hända. Då han tar sig ut ur huset "var himlen blekare och började bli 

grön. Vinden hade somnat och de döda vasstråna stod orörliga  i  iskanten.  Han  lyssnade,  och 
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tyckte att själva stillheten hade en mycket låg, sjungande ton. Det kanske var isen som frös ännu 

djupare ner i havet" (40). 

Mumintrollets iakttagelser vittnar om en vaksam blick och skarpsynthet inför det som väntas 

på kvällen, vilket vi har sett är en återkommande egenskap av "unheimlich". Den återkommande 

naturbesjälningen har här till och med effekten att framställa den oerhörda intensiteten av tystnad 

som  drivs  till  sin  spets  med  en  permanent  "låg,  sjungande  ton".  Bortsett  från  stillheten  så 

uppmärksammar Mumintrollet även de nästan surrealistiskt förefallande ljusförhållanden på himlen 

som förebådar Isfruns snara ankomst. Den gröna skyn för tankarna till norrsken som just brukar 

uppstå när det är kallt. Himlen framstår i en ny nyans för Mumintrollet som han inte känner igen 

från tidigare och som därmed framstår som främmande.

Framme hos Too-ticki i badhuset möts han av betryggande värme och Muminmammans blå, 

välbekanta  tekanna  (40)  på  bordet.  I  motsats  till  tidigare  kusliga  konfrontationer  slipper 

Mumintrollet ensamheten denna gång, vilket resulterar i att han tycker sig vara tryggare nu. Denna 

gång har han till och med fått information om att något kommer att hända. Ändå finns det frågor 

kvar:

Han satte sig i trädgårdsstolen och frågade: 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. (40f)

Intressant i det här sammanhanget är att Mumintrollet pratar om "Isfrun", fast Too-ticki aldrig kallar 

henne  så,  utan  bara  talar  om den  stora  kölden.  Mumintrollets  egen  kreation  återspeglar  de  få 

informationsbitarna han fått: att det är en kvinna som har en iskall blick. Vi ser alltså att han redan 

har  fått  en  särskilt  association  som han  förknippar  med  den  stora  kölden.  Detta  indikerar  en 

intressant ambivalens. Å ena sidan är det alltid lättare att stå ut med ett hot om man vet dess gestalt 

och namn,  eftersom detta  begränsar  "skräckvidden" (Goteman,  1970:17),  vilket  tydligen  verkar 

gälla för Mumintrollet här. Men å andra sidan kommer Mumintrollet genom en konkretiserad gestalt 

att  få  ett  direkt  föremål  för  sina  rädslor,  vilket  vi  kommer  att  se  vid  Isfruns  ankomst  då 

associationen konfronteras med den faktiska Isfrun. Medan Mumintrollet till en början påstår att 

han inte är bekymrad för Isfrun, visar det sig att han blir mycket rädd så fort hon verkligen dyker 

upp, vilket visar på en omvärdering av hans egen bild av hotet och som jag ska visa i följande 

kapitlet.
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3.4.2.3 Isfruns ankomst och dess konsekvenser

De gick ut på badbryggan och nosade mot havet. Kvällshimlen var alldeles grön och hela 
världen tycktes vara gjord av tunt glas. Tystnaden var absolut och fint tecknade stjärnor lyste 
fram överallt och speglade sig i isen. Det var fruktansvärt kallt. 
Ja, hon kommer, sa Too-ticki. Nu ska vi gå in.
Musen slutade spela under bordet.
Långt ute på isen kom isfrun gående. Hon var vit som stearin, men om man tittade på henne 
genom den högra fönsterrutan blev hon röd, och sedd genom den vänstra var hon ljusgrön. 
Plötsligt kände Mumintrollet rutan bli så kall att det gjorde ont och drog förskräckt tillbaka 
sin nos.
De satte sig bredvid kaminen och väntade.
Titta inte dit, sa Too-ticki. (42)

Nu, då Isfrun är på väg, verkar det ske en förändring i Mumintrollets framförhållning inför det som 

kommer att ske. Först då han direkt känner på sin egna kropp, att det faktiskt gör ont att komma i 

kontakt med den stora kölden, bryts hans naiva trygghetstro ner. "Förskräckt" (ibid) drar han sig 

tillbaka  från  fönsterrutan  och  sätter  sig  med  de  andra  bredvid  den  skyddande  kaminen,  vilket 

antyder en längtan efter trygghet. Too-tickis återkommande varning indikerar fara och förstärker 

Mumintrollets nyfunna insikt om det faktiska hotet, vilket blir tydligt i den tillhörande bilden (se 

appendix, bild 4). Där avslöjas Mumintrollets rädsla som inte konkret nämns i texten. Han ser inte 

bara bekymrad ut utan framstår som väldigt rädd med sina stora oroliga ögon som tittar mot Too-

ticki. Hon framställs som en trygghetsaspekt för honom här och han verkar lita på henne i den 

föreliggande situationen. Hans kroppsspråk synliggör en tydlig rädsla: Mumintrollet "gör sig liten", 

svansen dras in under kroppen, ögonbrynens linjer signalerar bekymrat oro, liksom händerna som 

verkar pilla på varandra och hålls skyddande framför bröstet. Att Mumintrollet faktiskt är rädd, syns 

också i jämförelse med Lilla Mys kroppsspråk. Hon ser skeptisk, vaksam och en aning nyfiken ut. 

Bilden gestaltar att det ligger spänning i luften och alla är fokuserade på det som pågår utanför 

dörren. 

Att Isfrun också verkar fascinera de tre, blir tydligt då hon passerar badhuset:

Nu gick isfrun förbi badhuset. Kanske kastade hon en blick genom fönstret, för ett isande 
luftdrag for genom rummet och kom den röda järnkaminen att blekna. Sen var det över [...] 
och allihop rusade fram till fönstret för att titta. Isfrun stod inne i vasskanten med ryggen 
emot dem. Hon lutade sig ner över snön.
Det är ekorren, sa Too-ticki. Han har glömt bort att hålla sig inomhus.
Isfrun böjde sitt vackra ansikte över ekorren och krafsade honom förstrött bakom örat. Han 
stirrade förtrollad på henne, rakt in i hennes kalla blå ögon. Isfrun smålog och gick vidare. 
Men i hennes spår låg den dåraktiga ekorren styv och stel med alla sina små ben i vädret. 
(43f)

Skildringen av Isfruns tysta gång från havet och förbi badhuset är både spöklik och hotfull. Utan att  
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behöva titta ut genom fönsterrutan, så känner alla inblandade på sig när den stora kölden passerar 

badhuset  då  den  bullrande,  betryggande  järnkaminen  kyls  ner.  Det  är  på  Isfruns  villkor  som 

tillvaron i badhuset förändras och förtydligar Mumintrollets återkommande utsatthet och saknad 

av kontroll. Än en gång får han känna gränserna för sin egna förmåga att påverka situationen. Den 

hotfulla  faran  sätter  inte  stopp  utanför  fönstret,  utan  påverkar  även  stället  inomhus,  där  det 

försäkrades  att  tryggheten  skulle  råda,  åtminstone  enligt  Too-tickis  ihärdiga  hänvisningar. 

Mumintrollet får således lära sig att även hon inte kan granska faran fullt ut. Växelspelet mellan 

trygghet  och  fara  spelar  en  viktig  roll  under  hela  den  här  textpassagen  och  blir  nu  tydligt  då 

Mumintrollet  börjar inse att  han underskattade faran.  Han bekymrade sig inte ens över Isfrun i 

början, fast hon skulle utgöra det absolut mest farliga och konsekventa hotet som han fick uppleva 

hittills. Nu får han lära känna Isfruns obarmhärtiga agerande som kulminerar i ett sorgligt slut för  

ekorren, då denna inte överlever hennes ankomst.31

Det är nästan bisarrt hur Isfrun småleende avslutar ekorrens liv och detta indikerar därmed 

återigen motstridiga tendenser: å ena sidan är Isfrun vacker och ler trevligt mot ekorren, samtidigt 

som hon tycks handla "ont" genom att faktiskt förorsaka någon annans död32. Bortsett från detta så 

har hon gestalten av en människa men är faktiskt ingen människa utan den vinterliga varianten av 

döden  som till  och  med  kan  uppfattas  i  olika  färger.  Det  är  första  gången  Mumintrollet  blir 

konfronterad med livets ändlighet och det definitiva i dess bräcklighet. Enligt Freud innebär döden 

något oförenligt som är svårt att förstå för människan. Även om vi vet att den är en del av livet, så 

kommer det varje gång som en chock när den faktiskt visar sina spår i våra egna liv, den förblir 

obegriplig (1919:15). Döden kan således jämföras med de sagolika dragen som även kännetecknade 

snön för Mumintrollet. Han har hört talas om den, men aldrig fått uppleva den själv. Det är själva 

relationen till döden som utgör en situation av motstridighet här. Att Mumintrollet underskattade 

faran och därmed dödens innebörd kan formuleras som kärnan av det här kategoriseringsproblemet. 

När döden inträder finns ingen väg tillbaka till det som varit förut, vilket även förtydligar 

skillnaden till sektionen med Mårran. I motsats till Mårran besannar Isfrun det befarade hotet. Än 

en gång bemöts Mumintrollet således av något nytt i sin vintertillvaro, något som stod utanför hans 

tidigare erfarenheter och som därmed framstår som främmande. Han får lära sig vikten av Too-

tickis ord att "allting är mycket osäkert" (21), till och med den självklarhet som han hade inför sin 

egna existens får nu sprickor.

Att en fara bara avslöjas till  en viss del för protagonisten är enligt Krech (1992:185) en 
31 Denna scen innehåller en metakommentar av författaren, som ska trösta eventuellt ledsna läsare (44). Här blir tydligt 

att döden är ett tabubelagt tema som är särskilt svårt att ta upp inför barn. Jansson tar här hand om barnens 
reaktioner.

32 Detta får bland annat uttryck i Lilla Mys uttalande om att vilja bita henne i foten, nästa gång hon befaras döda en 
ekorre (48f).
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väsentlig aspekt hos "unheimlich" inom litteraturen. En sista bit av faran förblir dold fram till slutet,  

enligt Krech (1992:182). Tycker protagonisten sig att förstå innebörden av faran, så visar det sig 

vara   fel  (ibid).  Detta  blir  även  tydligt  i  Mumintrollets  fall.  Hotets  faktiska  närvaro  och  dess 

underskattning  blir  Mumintrollet  först  fullt  medveten  om,  då  ekorren  har  dött.  Ekorrens  död 

uppfattar Mumintrollet som "hemskt" och vill helst inte att man pratar om det i fortsättning (45). I  

det  här  fallet  hamnar  han  i  en  "unheimlich"-upplevelse  eftersom  han  felbedömde  situationen. 

Medan han i början tror sig veta vad som kommer att hända och rädslan därmed hålls tillbaka, 

släpps den så fort Mumintrollet blir medveten om sin egna naivitet vid Isfruns farofyllda ankomst i 

Mumindalen. 

3.4.2.4 Sammanfattning

Texten om den stora kölden visar  både på återkommande men även nya  aspekter  kopplade till 

"unheimlich".  Än en  gång  visar  det  sig  att  tystnad,  mörker  och naturbesjälning  främjar  själva 

inledningen  av  "unheimlich"-upplevelsen,  samtidigt  som  oro,  utsatthet,  fascination,  spänning, 

rädslor, skarpsynthet, saknad av kontroll och intellektuell osäkerhet är återkommande egenskaper 

som  visar  på  "unheimlichs"  inneboende  ambivalens.  Vidare  förenar  även  Isfrun  motstridiga 

tendenser som både visar på något välbekant och samtidigt främmande: å ena sidan finns ett konkret 

sätt  att  hantera  Isfrun på  grund av  upprepningen i  hennes  årliga  ankomst,  å  andra  sidan  finns 

ambivalenser  i  hennes  gestalt  som  både  uppfattas  som  människolikt  och  ändå  inte,  samt 

ambivalensen i att hennes handlingar hamnar mellan motpolerna "god" och "ond". Hon är döden 

personifierad i gestalt av en vacker kvinna och visar på vissa likheter med Mårran på grund av sina 

övernaturliga krafter, en dödlig kyla. I motsats till Mårran är hon dock faktiskt farlig, någon som 

uttryckligen behöver varnas inför. Även Mumintrollet varnas inför henne, så att han för en gångs 

skull vet i förväg att något kommer att hända. Han är inte ensam denna gång, vilket betryggar och 

reducerar  den  initiala  rädslan  i  motsats  till  föregående  upplevelser.  En  ytterligare  skillnad  till 

tidigare upplevelser visas även i slutet av "unheimlich"-upplevelsen. Mumintrollet underskattade 

faran och får bittert inse att tryggheten inte alltid finns och inte finns för alla. Han konfronteras 

första gången med livets ändlighet och får lära sig att inte ens själva tillvaron är säker. Det är denna 

osäkerhet och dödens sagolika, obegripliga innebörd som det här kategoriseringsproblemet består 

av och som i sina allvarliga konsekvenser tjänar till att Mumintrollet får en mer nyanserad bild av 

tillvaron. Han lär sig så småningom att behöva förhålla sig annorlunda mot vintervärlden, att han 

slutligen  behöver  acceptera  det  okända  i  den  främmande  världen  han  hamnat  i.  "Unheimlich" 

förlorar sin betydelse i fortsättning av boken, eftersom Mumintrollet accepterar den osäkerheten 
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som råder, så att "unheimlich" inte längre kan blomstra.

4. Avslutande diskussion och utblick

Målet  med den här  uppsatsen var att  förstå skeenden i  Tove Janssons  Trollvinter  med hjälp av 

begreppet "unheimlich". Detta genom att utgå och utveckla begreppet utifrån Freuds redogörelser 

om "unheimlichs"  semantiska  ursprung  och  återkommande  motiv  och  egenskaper.  Utifrån  min 

läsning av Freud identifierades "unheimlich" som analytiskt begrepp med skeenden av motstridiga 

tendenser i konfrontation med omvärlden, som i sin kärna består av kategoriseringsproblem. När jag 

använde  begreppet  på  mitt  material  kunde  jag  vidareutveckla  aspekter  av  "unheimlich",  som 

nödvändigheten  av   en  inneboende  maktasymmetri  mellan  person  och  omvärld  som indikerar 

saknad av kontroll från personens sida. Detta är en aspekt som Freud inte tog hänsyn till i sina 

redogörelser.  Vidare  visade  de  undersökta  textsektionerna  sig  ha  central  betydelse  för 

protagonistens  fortsatta  relation  till  omvärlden  som  i  sin  tur  främst  präglas  av  intellektuell 

osäkerhet. 

Utifrån min läsning av Freud kunde jag också identifiera begreppspar som ligger till grund 

för  "unheimlich".  Jag kunde därför  kategorisera  skeenden utifrån olika  typer  av grundläggande 

kategoriseringsproblem.  De  typer  av  kategoriseringsproblem som  uppstod  efter  min  analys  av 

materialet  var  följande  analytiska  kategorier:  det  främmande  hemmet  (hemma/borta), 

konfrontationen med 'det'  (död/levande),  den  hemlighetsfulle  andre  (snäll/elak)  och  det  okända 

hotet (trygghet/fara). Genom att lokalisera och undersöka dessa i berättelsen var det möjligt att både 

få  förståelse  för  hur  dessa  motstridiga  tendenser  skapas  i  text  och  bild  och  att  formulera 

återkommande egenskaper och element kopplade till "unheimlich" i berättelsen. 

Kategoriseringsproblemen leder i sin konsekvens till olika reaktioner. Dessa är omfångsrika 

och kan vara lika motstridiga som själva anledningen till kategoriseringsproblemen. Oro, rädslor 

och  panik,  skuldkänslor,  förlust  av  kontroll  och  orientering,  intellektuell  osäkerhet,  tvekan, 

utsatthet, kan paras ihop med nyfikenhet, fascination, vaksamhet, spänning, kommunikationsförsök, 

men  även  felbedömningar,  flykt  och  ilska  kan  vara  konsekvensen.  De analyserade  sektionerna 

visade vidare att den väsentliga innebörden av "unheimlich" kännetecknas av både något välbekant 

och främmande, vilket därmed sammanfaller med Freuds definition av begreppet. Därutöver kan 

även  den  här  analysen  stötta  tidigare  påståenden  om  att  Tove  Janssons  Muminböcker  visar 

kopplingar till skräckromantiken.
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Uppsatsen syftade  vidare  på  att  visa  betydelsen  av  "unheimlich"  för  Tove  Janssons 

berättarteknik i  Trollvinter.  Jag har genom min analys av boken visat på att "unheimlich" är ett 

givande  analysverktyg  för  att  karakterisera  Tove  Janssons  kännetecknande  balansakt  "mellan 

skräckkammaren och barnkammaren" (Jansson, 1964:223). Janssons växelspel mellan skräckinslag 

och  trygghetsmoment  skapar  en  spänningsladdad  dynamik  och  kan  konkretiseras  i  fenomenet 

"unheimlich" där spänningsladdade gråzoner fungerar intensitetsskapande för själva berättelsen. Det 

visade sig att "unheimlich"-element och trygghetsinslag avlöser varandra. Skräcken avtar i förloppet 

av boken och försvinner helt efter höjdpunkten i det fjärde kapitlet, där Mumintrollet både bemöter 

Snöhästen,  Mårran  vid  eldbrasan  och  Isfrun.  Rent  berättartekniskt  tycks  motiv  som ensamhet, 

mörker  och tystnad liksom framställningen av protagonistens  rädsla  vara viktiga för  att  skildra 

situationer som framstår som "unheimlich" i Trollvinter. Även naturbesjälningen ledde till att främja 

och förbereda olika "unheimlich"-upplevelser.  Denna uppsats visar således på den användbarhet 

som "unheimlich" har som litteraturvetenskapligt analysverktyg. 

Den  här  undersökningen  kunde  tyvärr  inte  rymma  hela  utbudet  av  textexempel  med 

motstridiga  tendenser,  som  Trollvinter faktiskt  kan  bjuda  på.  Bortsett  från  större  sektioner  om 

exempelvis det hemlighetsfulla, Hemulens ankomst eller det förtrollade badhuset, så lämnade jag 

även flera små scener åt sidan, som t.ex. hunden Ynks farliga möte med vargarna i skogen eller 

Mumintrollets illusion om att kaffepannsmössan lever.  Även om jag inte lyckades att  få in alla  

exempel,  så blir  det  dock tydligt  att  litteraturvetenskapen kan tjäna på konceptet  "unheimlich". 

Medan den tidigare forskningen framför allt fokuserade på kopplingar mellan skräckromantiken och 

"unheimlich", så visade det sig i den här uppsatsen att även barnlitteratur är ett lämpligt område för 

likartade undersökningar. Även om den boken jag behandlade, står någonstans mittemellan barnbok 

och vuxenbok,  så  är  jag övertygad om att  Tove Janssons omtalade balans  mellan trygghet  och 

skräck är en väsentlig ingrediens för barnlitteratur. Jag tror därför att det skulle vara givande för 

framtida  forskning att  undersöka exempelvis  fantastisk  barnlitteratur  i  det  här  avseendet.  Detta 

också med tanke på att just rädslor utgör mycket mer än ett tema eller motiv inom den fantastiska 

barnlitteraturen,  utan  konstituerar  genren  (Mattenklott,  2002:16),  där  diffusa  rädslor  och 

"unheimlich"-upplevelser i det speciella gärna står i fokus (Mattenklott, 2002:12). 

Man  kunde  undersöka  huruvida  "unheimlich"  är  kännetecknande  för  genren.  Ett  annat 

förslag är undersökningen av hur "unheimlich" används i barnlitteratur i överlag. Är "unheimlich" 

meningsskapande för barnet av något slag? Med tanke på barnlitteraturens både underhållande och 

pedagogiska krav skulle det också vara intressant att undersöka vilka teman som är "unheimlich" i 

barnlitteratur.  Återspeglar  dessa  barnens  rädslor?  Jag  antar  att  även  dessa  främst  skulle 

kännetecknas  av  en  maktasymmetri.  Bortsett  från  "unheimlich"  som  tema  kan  konceptet 
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"unheimlich" även användas  för att  analysera barnbokens berättarstruktur.  Jag tror  att  trygghet-

skräck-tematiken  är  fundamental  för  barnboken  och  med  tanke  på  uppsatsens  resultat  -  att 

"unheimlich" kännetecknas av sektioner där det främjas spänningsladdade händelser - skulle en 

närmare  undersökning  av  dessa  även  kunna  vidga  förståelsen  för  barnbokens  berättartekniska 

struktur. 

För  att  avsluta,  ett  citat  från  Martin  Heidegger:  "När  frisläpptheten  och öppenheten  för 

hemligheten  vaknar  inom oss,  kommer  vi  att  beträda  en  väg  som leder  till  en  ny  grund  och 

jordmån"33 (citerat efter Jukka Laajarinne, 2011:17). 

33 "Die Gelassenheit  zu den Dingen und die Offenheit  für  das  Geheimnis  geben uns den  Ausblick  auf eine neue 
Bodenständigkeit." (Heidegger, 1959:26)
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Appendix – Bilderna till textanalysen

Bild 1  Bild 2

Bild 3    Bild 4

Bild 1: s.11 i Trollvinter © Tove Jansson 1957. Återgiven med tillstånd av Schildts & Söderströms 
förlag

Bild 2: s. 13 i Trollvinter © Tove Jansson 1957. Återgiven med tillstånd av Schildts & Söderströms 
förlag

Bild 3: s. 35 i Trollvinter © Tove Jansson 1957. Återgiven med tillstånd av Schildts & Söderströms 
förlag
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Bild 4: s. 43 i Trollvinter © Tove Jansson 1957. Återgiven med tillstånd av Schildts & Söderströms
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