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1 INLEDNING

Barnböcker och barnboksillustrationer är ett relativt nytt och underskattat

forskningsområde. Traditionellt har barnboksförfattare och barnboksillustratörer inte

haft samma status som övriga författare och illustratörer. Barnlitteraturen har ansetts

vara sekundär litteratur, litteratur som är enkel och som inte kräver mycket av

författaren (Oittinen 2000). Trots denna underskattande inställning har många

barnböcker lyckats nå vida läsekretsar under flera decennier. En barnboksförfattare

som har lyckats locka publikens intresse är Tove Jansson. Såväl under sin livstid som

efter den har muminfigurernas skapare varit en av de framgångsrikaste och mest

älskade finlandssvenska författarna. Muminböckerna är mycket populära fortfarande

– över 60 år efter att Jansson skrev den första muminboken Småtrollen och den stora

översvämningen (1945). Det verkar som om hennes muminböcker har något slags

magi som inte avtar med tiden. Det som intresserar mig är hur Jansson egentligen har

lyckats hålla muminböckerna aktuella så länge.

Att översätta böcker till andra språk är ett bra sätt att utvidga läsekretsen och

förlänga böckernas livstid. Vad man sällan kommer att tänka på är att översättning

inte äger rum endast mellan olika språk utan också inom ett och samma språk. Ur en

vid, hermeneutisk synvinkel är allt skrivande egentligen översättning, också

omskrivningar eftersom alla texter baserar sig på andra, tidigare utgivna texter och

utgör en översättning av dessa (se till exempel Chesterman 1997 och avsnitt 2.3.1).

När jag först började läsa Janssons muminböcker och litteratur kring dem, märkte jag

att Jansson faktiskt själv skrivit om, d.v.s. adapterat fyra av sina böcker (termen har

använts bland annat av Klingberg 1970, se avsnitt 2.3.1). Det är naturligt att alla

författare i något skede korrigerar sina egna texter. Att publicera helt nya versioner

av sina egna verk är dock sällsyntare. Därför anser jag att det är intressant att ta reda

på hur och varför Jansson har skrivit om verken Kometjakten (1946), Trollkarlens

hatt (1948), Muminpappans Bravader (1950) och Farlig midsommar (1954). Det är

också intressant att se om Jansson har skrivit om sina böcker på samma eller olika

sätt, d.v.s. om det finns något slags tendens i hennes omskrivning. Har till exempel

tiden påverkat hennes vilja att omskriva böckerna eller har omskrivningen gjorts med

tanke på en ny läsekrets? Har omskrivningen bidragit till muminböckernas

popularitet?
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Tove Jansson är en av Finlands kändaste barnförfattare. Dessutom var hon en

uppskattad konstnär och illustratör. Jansson illustrerade själv alla sina muminböcker.

Att rita om är också en form av adaptation som påverkar hur berättelsen i boken

fungerar och hur själva boken slutligen ser ut. Utöver språkliga ändringar vill jag

därför också undersöka hur Jansson har ändrat illustrationerna i de ovannämnda fyra

muminböckerna.

1.1Syfte och metod

Hur och varför ändrar författare sina egna verk? När behöver vi nya upplagor? Dessa

är  de  primära  frågor  jag  strävar  efter  att  besvara  i  denna  uppsats.  Syftet  är  att

undersöka vilka slags adaptationer Tove Jansson har gjort när hon har skrivit om sina

verk och vad som ligger bakom omskrivningen. Det är intressant att se om hon har

gjort samma slags korrigeringar i alla de omskrivna verken eller om varje bok har

krävt sin egen bearbetningsmetod. Utöver de språkliga korrigeringarna består en del

av hennes bearbetning som konstaterats av en omarbetning av bilderna i

muminböckerna. I undersökningen vill jag därför också ta reda på vilken funktion

dessa ändringar har.

Frågan om muminböckerna primärt är avsedda för barn är intressant. I vanliga

fall ser man muminböckerna som illustrerad barnlitteratur och detta är också

utgångspunkten i denna uppsats. Jag utgår från att alla de fyra verken kan

kategoriseras som barnlitteratur. Även om muminböckerna har fått också många

vuxna läsare, placeras de i biblioteken och i bokhandeln fortfarande under kategorin

barnlitteratur. Det är dock intressant att se om ändringarna i muminböckerna kan

anses vara gjorda med tanke på en ny eller utvidgad läsekrets. Därför är en del av

syftet att reda ut om Jansson har följt en bestämd tendens i sin omskrivning, d.v.s.

om hon har velat ändra sina böcker i en viss riktning.

Metoden i uppsatsen är en kombination av kvalitativ, kontrastiv, deskriptiv och

kvantitativ metod. Kvalitativ, deskriptiv och kontrastiv metod använder jag när jag

presenterar exempel på adaptationer och jämför de ursprungliga upplagorna och de

omskrivna versionerna med varandra (metoden presenteras närmare i avsnitt 3.1.1).

Jag kategoriserar de språkliga adaptationerna enligt deras form som parafraser,

tillägg och strykningar. Kategoriseringen bygger delvis på mina egna iakttagelser av
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ändringar i materialet och delvis på tidigare forskning (om kategoriseringen, se

avsnitt 2.3.3).

En kombination av deskriptiv, kvantitativ och kontrastiv metod använder jag

när jag presenterar, räknar och jämför illustrationerna, närmare bestämt deras antal,

placering och storlek i de olika muminböckerna. Vid kategoriseringen av

illustrationerna tillämpar jag kvantitativ metod när jag räknar hur många

illustrationer det finns i materialet och hur många som är placerade till exempel på

högra delen av uppslaget (om kategoriseringen, se avsnitt 2.4.2 och 3.2.1).

I fråga om de språkliga adaptationerna kommer jag inte att jämföra alla verken

i sin helhet. De omskrivna versionerna av Kometjakten och Muminpappans Bravader

är adapterade i så stor grad att en heltäckande analys inte skulle vara möjligt att

genomföra i detta arbete. I stället jämför jag mindre delar och presenterar olika typer

av exempel ur materialet. I fråga om illustrationerna skall jag begränsa materialet till

att gälla bara antalet bilder, bildernas placering och storlek och i några fall

bildinnehållet.

1.2 Material

Materialet i undersökningen består av fyra böcker skrivna av Tove Jansson och de

bearbetade versionerna av dessa: Kometjakten (1946) och den bearbetade versionen

Kometen kommer (1968), Trollkarlens hatt (1948, 1968), Muminpappans Bravader

(1950) och den bearbetade versionen Muminpappans memoarer (1968) och Farlig

midsommar (1954, 1969). Böckerna presenteras här i kronologisk ordning. En

närmare analys av varje bok ges i kapitel 3.

Kometjakten är Janssons andra muminbok. Som namnet antyder handlar

Kometjakten liksom Kometen kommer om en komet som är på väg till Mumindalen.

Berättelsen i böckerna består av mumintrollets och Sniffs äventyr då de är på väg att

ta reda på när kometen skall komma samt av hemkomsten och tiden efter den i

Mumindalen. Kometen kommer är  en  av  de  mest  omskrivna  muminböckerna.  Hela

boken  kan  sägas  vara  en  enda  adaptation.  Det  finns  till  och  med skillnader  i  själva

berättelsen mellan Kometjakten och Kometen kommer. Hit hör till exempel skillnader

i bipersonerna och i relationerna mellan huvudpersonerna. De första ca 50 sidorna är

rätt olika i böckerna. I uppsatsen förkortar jag Kometjakten med KJ och Kometen

kommer med KK.
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Den första versionen av Trollkarlens hatt kom ut två år efter Kometjakten.

Trollkarlens hatt banade vägen för Jansson som barnboksförfattare och var den första

av muminböckerna som blev översatt till engelska (Westin 1988: 11). Trollkarlens

hatt har inte bara ett tema eller en huvudperson utan berättar om hela

muminfamiljens liv under en sommar fylld av trolldom. Boken börjar när

mumintrollet, Sniff och Snusmumriken hittar en hatt på Ensliga Bergen och konstiga

saker börjar ske. Den bearbetade versionen har samma titel som den ursprungliga

versionen och korrigeringarna gäller mest små detaljer i språket och i enskilda

händelser. I uppsatsen förkortar jag Trollkarlens hatt (1948) med THa och

Trollkarlens hatt (1968) med THb.

Muminpappans Bravader liksom Muminpappans memoarer berättar om

muminpappans vilda ungdom och om hur han till slut träffar muminmamman.

Berättelsen i boken består av muminpappans levnadsteckning och av en

ramberättelse där muminpappan skriver och läser högt ur sina memoarer hemma i

Mumindalen. Muminpappan står i centrum i båda böckerna men det finns också

många andra huvudpersoner samt flera bipersoner i boken. Jämsides med

Kometjakten är Muminpappans Bravader den mest bearbetade av muminböckerna.

Tove Jansson har egentligen skrivit tre manusversioner av Muminpappans Bravader

(Westin 1988: 11). I uppsatsen förkortar jag Muminpappans Bravader med MB och

Muminpappans memoarer med MM.

Farlig midsommar kom ut fyra år efter Muminpappans Bravader. Boken börjar

när ett eldsprutande berg rör på sig och muminfamiljen är tvungen att lämna sitt hus

och flytta in i en teater. Berättelsen i boken delar sig i tre mindre berättelser som

händer samtidigt och i slutet återförenas till en berättelse på nytt. Farlig midsommar

berättar om hela muminfamiljen och är en traditionell sagobok med ett lyckligt slut.

Som Trollkarlens hatt har den omarbetade versionen av Farlig midsommar fått

behålla sin originaltitel och den är mycket mindre omarbetad än böckerna Kometen

kommer och Muminpappans memoarer.  I uppsatsen förkortar jag Farlig midsommar

(1954) med FMa och Farlig midsommar (1969) med FMb.
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1.3 Om författaren

Tove Jansson (1914–2001) är den kanske mest kända finlandssvenska

barnboksförfattaren och illustratören. Hennes böcker har blivit översatta till 35 olika

språk (Grönholm 2005: 4). Tove Jansson växte upp i ett finlandssvenskt

konstnärshem i Helsingfors och hade redan som barn siktet inställt på att bli

konstnär. Hennes mor, Signe Hammarsten, var tecknare och hennes far, Viktor

Jansson, skulptör. Tove Jansson utbildade sig till konstnär och illustratör men

började också skriva tidigt. Janssons första skämtteckning publicerades 1929 i den

politiska tidningen Garm där  hon  också  började  använda  ett  mumintroll  som

signatur. (Westin 1988: 21, 61.) Som tjugoåring skrev hon sin första novell,

Bulevarden (Westin 1988: 23). Hennes första bilderbok Sara och Pelle och Neckens

bläckfiskar, kom ut 1933 och var skriven under pseudonymen Vera Haij (Kivi 1998:

11). Den första muminboken Småtrollen och den stora översvämningen, kom ut

1945. Två år senare började Jansson också skriva och teckna muminserier (Hallin

2004: 29). Efter den första muminboken skrev Jansson ytterligare åtta muminböcker

och fyra omarbetade versioner av dem. Med tiden blev muminböckerna allt mer

allvarliga och ”vuxna” och den sista muminboken Sent i november (1970) skiljer sig

rätt mycket från den första. Medan den första muminboken utgör en enkel saga med

ett lyckligt slut är Sent i november filosofisk och abstrakt till sin karaktär. Två år före

Sent i november hade Jansson också gett ut sin första bok avsedd för vuxna,

Bildhuggarens dotter (1968) (Fransson 2004: 14).  Efter muminböckerna

koncentrerade Jansson sig helt och hållet på att skriva för en vuxen läsekrets (Jones

1984).

Tove Jansson hann uträtta mycket under sin livstid både som författare och

illustratör. Fortfarande idag syns mumin på många ställen: på 1990-talet gjorde man

bland annat en muminanimationsserie, en filmversion av Kometen kommer och

skapade Mumindalen i Nådendal. Det finns även muminleksaker, sötsaker, muggar

osv. Det som dock är viktigast är att muminböckerna fortfarande idag läses i hög

grad. (Om Janssons produktion, se till exempel Hallin 2004 och Schildts hemsida

http://www.schildts.fi/mumin/tove.html.)

http://www.schildts.fi/mumin/tove.html.
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1.4 Avhandlingens uppläggning

I min studie undersöker jag alltså adaptationer i fyra muminböcker av Tove Jansson.

Avhandlingen består av fyra kapitel. I det första kapitlet har jag berättat mitt syfte

och min metod för uppsatsen samt berättat om materialet och författaren. I kapitel 2

bygger jag den teoretiska referensramen för uppsatsen. Jag berättar om barnlitteratur,

bilderböcker och adaptationer i barnlitteratur samt diskuterar tidigare forskning om

Tove Janssons muminböcker. Kapitel 3 är ett analyskapitel i vilket jag analyserar och

diskuterar adaptationerna i materialet. Till slut i kapitel 4 diskuterar jag tendenserna

och den kronologiska utvecklingen i Tove Janssons muminböcker och sammanfattar

avhandlingen.
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2 TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel presenterar jag barnlitteraturens och bilderböckernas historia samt ger

definitioner på olika begrepp gällande barnlitteratur och bilderböcker. Jag berättar

om barnlitteratur i avsnitt 2.1 och om bilderböcker i avsnitt 2.2. I avsnitt 2.3 ger jag

en teoretisk bakgrund till adaptationer och normer i barnlitteratur, granskar

adaptationer ur en översättningssynvinkel och presenterar mina egna

adaptationskategorier. I avsnitt 2.4 diskuterar jag tidigare forskning om Tove

Janssons muminböcker. Till slut sammanfattar jag teorin i avsnitt 2.5.

2.1 Barnlitteratur

Innan man kan beskriva adaptationer och omskrivningar i barnböcker måste man

definiera vad barnlitteratur är och vilka typiska drag som kännetecknar en barnbok.

Avsnitt 2.1.1 handlar därför om barnlitteraturens historia och definitioner på

barnlitteratur. Avsnitt 2.1.2 handlar om språket och ideologin i barnböcker.

2.1.1 Barnlitteraturens historia och definitioner på begrepp

I alla tider har barn älskat sagor. Det dröjde dock ganska länge innan man började ge

ut böcker som var direkt avsedda för barn. Först på sjuttonhundratalet, under

upplysningstiden, växte en barnboksproduktion i större skala fram. (Kåreland 2001:

25, 28.) Först började man bearbeta vuxenlitteratur för barn och ungdom (Hellsing

1999: 34). I de flesta kulturer gällde denna bearbetning folk- och konstsagor

(Nikolajeva 2000: 201). De äldsta barnböckerna hade ett pedagogiskt syfte och var

ursprungligen inte alls avsedda för barn. Böckerna var skrivna för vuxna men blev

snabbt uppskattade av barn. Så var fallet med till exempel Daniel Defoes Robinson

Crusoe. (Kåreland 2001: 25–26.) Först på slutet av artonhundratalet, när barn började

respekteras i högre grad, blev också barnböckerna mindre didaktiska (Hunt 2001:

11). I de nordiska länderna var de första barnböckerna översättningar från engelska.

Till exempel i Sverige fick man först mot slutet av 1800-talet mer inhemsk

produktion av barnböcker. (Kåreland 2001: 27, 33.) I Finland var den första stora

författaren för barn Zachris Topelius. Hans mångsidiga produktion har satt spår
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också i många senare författarskap, till exempel Tove Janssons. (Orlov 2001: 346.)

Under 1900-och 2000-talen har barnlitteraturens ställning gradvis höjts. När

välståndet ökade efter krigen fördubblades barnboksutgivningen i Norden (Kåreland

2001: 11). Den nya barnlitteraturen vände sig i allt högre grad till känslan och

fantasin och ställde sig på barnets sida mot de förtryckande vuxna (Nikolajeva 2000:

303). På 1970-talet blev barnlitteraturen ett universitetsämne (Kåreland 2001: 11).

Barnlitteraturen har fått många definitioner. Enligt Lennart Hellsing (1999: 18)

kan  barnlitteratur  för  det  första  vara  allt  det  som barn  läser  eller  hör  berättas  i  mer

eller mindre litterär form, allt från dagstidningar, romaner, serier och TV-pjäser till

det som i mer snäv bemärkelse kallas för böcker. Detta är barnlitteratur i en

sociologisk bemärkelse. För det andra kan man med barnlitteratur avse den litteratur

som har utgivits för barn (a.a.). Också Riitta Oittinen gör denna tudelade indelning.

Enligt Oittinen (1993: 37) kan barnlitteraturen antingen vara litteratur som är

producerad och avsedd för barn eller all litteratur som barn läser och hör. Dessutom

kan barnlitteraturen definieras utgående från författarens intention, d.v.s. enligt vem

författaren har riktat sin bok till. Om intentionen har varit att barn skall läsa boken är

den en barnbok. (Oittinen 1993: 38.)

Att skilja barnboken från litteratur avsedd för vuxna är inte alltid entydigt.

Enligt Hellsing (1999: 25) finns det inte ens någon anledning till att göra jämförelser

mellan dessa två genrer. Barnlitteratur och vuxenlitteratur står inte i

motsatsförhållande till varandra, de är inte artskilda. Skillnaden mellan dem är

snarare av teknisk art (a.a.). Gränsen mellan en barnbok och vuxenlitteratur är

flytande och beror i sista hand på förlagens marknadsföring och lansering av boken i

fråga. En barnbok skall helst handla om barn eller någon figur som barn lätt kan

identifiera sig med. (Kåreland 2001: 25.) Hunt (2001: 3) är dock av den åsikten att

barnböcker och vuxenlitteratur är avsedda för helt olika läsekretsar. I motsats till

litteratur avsedd för vuxna läsare brukar barnlitteratur i högre grad vara riktad till en

tilltänkt läsekrets (Puurtinen 2000: 106).

Typiskt  för  just  barnlitteratur  är  emellertid  att  den  skall  tilltala  två  helt  olika

målgrupper. Den primära målgruppen är naturligtvis barn men en sekundärmålgrupp

är  de  vuxna  som  köper  böckerna,  läser  dem  högt  för  sina  barn  och  skriver

recensioner om dem. Vissa författare har löst problemet med de två olika

målgrupperna genom att skriva ambivalenta texter. Barn och vuxna läser och tolkar

dessa texter på olika sätt. (Puurtinen 2000: 108.) Medan barnet läser texten som en
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vanlig  saga  ser  en  vuxen  något  mer,  något  ”dolt”  mellan  raderna  som  till  exempel

ironi eller filosofi (a.a.). I muminböckerna är ambivalensen ett typiskt drag. Enligt

Sophia Jansson (Grönholm 2005: 5) har Tove Jansson inte bara skrivit sina böcker

för barn utan de fungerar på många olika nivåer. Sophia Jansson konstaterar vidare

att det till och med är litet oklart om muminböckerna är barnböcker eftersom de är så

komplexa (a.a.).

2.1.2 Språk och ideologi i barnböcker

Ett viktigt drag i barnböcker är språket. Särskilt stor vikt fästs vid böckernas

begriplighet (Puurtinen 2000: 106). En barnbok skall vara lättläst, inte för tjock och

helst ha flera bilder (Kåreland 2001: 25). Eftersom barnböcker dessutom skall vara

lärorika och uppfostrande är det viktigt att språket reflekterar de rådande

språknormerna (Puurtinen 2000: 109). Att texten är läsbar är vidare en aspekt som

kräver mycket hänsyn i barnböckerna (Puurtinen 2001: 86). Med läsbarhet avses

textens begriplighet, d.v.s. hur lätt texten är att läsa, vilket i sin tur hänger ihop med

bokens språkliga svårighetsgrad. Textens makrostruktur (relationerna mellan

meningarna och den helhet som de bildar) och mikrostruktur (meningarnas inre

struktur, ord- och meningslängd) har en inverkan på läsbarheten. I regel har dock

meningslängden inte en så negativ inverkan på läsbarheten som

meningskomplexiteten har. Till exempel attributsstrukturen, bisatser och

vänstertyngd kan göra texten svårbegriplig. Att texten också skall kunnas läsas högt

är en viktig faktor i barnböcker. De innehåller därför ofta allitteration, rim och rytm.

(Puurtinen 2000: 110–111.) Enligt Hellsing (1999: 54) skall språket i barnböcker

vara något så när i nivå med barnets eget språk, det skall varken vara för lärt eller för

barnsligt. Hellsing anser vidare att en skillnad mellan barns och vuxnas språk är att

barnens språk generellt är mer konkret (a.a.).

Språkbruket spelar en viktig roll för barnets socialisation. Med hjälp av språket

lär sig barnet i samhället accepterade tankesätt. Språkbruket avspeglar också olika

ideologier. Eftersom alla böcker bygger sig på olika tankesätt, värderingar och

samhällsstrukturer innehåller också varje barnbok något slags ideologi. (Puurtinen

2000: 119.) Barnlitteratur har oftast setts som författarnas försök att återskapa den

utopi som förknippas med barndomen, att det alltid är sommar och att alla människor

är snälla (Nikolajeva 2000: 303). På grund av detta har barnlitteratur traditionellt
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ansetts vara naiv och harmlös vad gäller samhälleliga frågor som till exempel ras,

kön och makt (Hunt 2005: 30).

Ideologin i en text kan vara antingen explicit eller implicit. En explicit ideologi

avslöjar författarens åsikter tydligt. I barnböcker med en explicit ideologi syns

moraliska eller etiska principer i själva berättelsen eller till exempel i prologen. En

implicit ideologi består av allmänt accepterade, självklara värden och attityder som

språket avspeglar men som inte uttrycks explicit i texten. Författaren kan också

omedvetet uttrycka en implicit ideologi. (Puurtinen 2000: 120–121.)

Enligt Hellsing (1999: 26) är barnlitteraturen socialt sett ett

uppfostringsverktyg med fyra uppgifter. Den första uppgiften är att lära barnet

behärska språket, den andra att orientera barnet i tiden och rummet, den tredje att

orientera barnet socialt och den fjärde att påverka barnet mer direkt, att suggerera

fram – eller kanske snarare aktivera – själva livskänslan. Hellsing (1999: 26–27)

anser att alla fyra uppgifter är av pedagogisk art vad än författaren ser som sin

huvuduppgift vill han påverka barnet i syfte att förändra det. Varje bra författare har

en målsättning som kan vara antingen medveten eller omedveten. Enligt Hellsing

(1999: 27) kan man betrakta barn ur två synvinklar: barnet som människa eller barnet

som blivande människa. Tidigare tog man huvudsakligen fasta på den senare

synvinkeln och ansåg att barn inte är mycket värda. Hellsing påpekar dock att man

inte får glömma att barnet redan är en människa med ett legitimt behov att leva också

i nuet och inte bara i framtiden. Därför är det också barnbokens uppgift att inte bara

ge uppfostran på lång sikt utan även upplevelser i nuet och glädje för stunden (a.a.).

2.2 Bilderböcker

De flesta barnböcker är mer eller mindre illustrerade. I muminböckerna spelar

illustrationerna en framträdande roll. Avsnitt 2.2.1 behandlar bilderbokens historia

samt definitioner på centrala begrepp och avsnitt 2.2.2 samspelet mellan bild och

text.

2.2.1 Bilderbokens historia och definitioner på begrepp

Böcker med bilder utgavs första gången under 1400-talets senare hälft. De första

bilderböckerna avsedda för barn var läroböcker, faktaböcker och encyklopedier
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vilkas främsta syfte var att underlätta inlärningen genom nöje och lek. (Rhedin 1992:

24–30.) Det var först under 1800-talet som den riktiga bilderboken började utvecklas

tack vare nya och förbättrade trycktekniska metoder (Kåreland 2001: 44).

Barnlitteraturen började då frigöra sig ur den moraliserande pedagogikens grepp och

böckerna blev mer roande (Rhedin 1992: 46). Den finländska bilderbokens historia

sträcker sig ca 100 år tillbaka i tiden (Holländer 1983: 10).

I barnboksforskningen har bilderna ofta fått stå i textens skugga. Först på 1980-

och 90-talen har bilderböckernas utveckling rört större intresse. Speciellt samspelet

mellan bild och text och bildens olika uttrycksmedel har intresserat många forskare.

(Kåreland 2001: 42.) Under de senaste åren har bilderboken kommit att utgöra en allt

större del av den totala barnboksutgivningen. Den är en etablerad genre som ges eget

utrymme både i bokhandlar och i bibliotek. (Kåreland 2001: 45.)

Bilderboken utgör barnets första möte med litteratur. Den har därför en stor

inverkan på hur barnet förhåller sig till litteratur och hur det njuter av litteratur i

framtiden. Bilderboken spelar vidare en stor roll i barnets liv både för inlärningen av

det verbala och av det visuella språket. (Oittinen 2004: 10.) Enligt Oittinen (2004:

24–25) är det svårt att ge entydiga definitioner på vad en bilderbok egentligen är

eftersom det inte är fråga om en enskild genre utan om många olika genrer. En

bilderbok, såsom all barnlitteratur, kan till exempel vara skön- eller facklitteratur,

eller båda två. Bilderna kan ha en stor betydelse trots att det kanske finns relativt få

av dem i boken. Vanligtvis är bilderboken ett kort och kompakt verk där relationen

mellan text och bild kan variera mycket. Språket i bilderböcker är vanligtvis också

enkelt och påminner om talat språk. (Oittinen 2004: 25.) Kåreland (2001: 45)

definierar bilderboken som en bok där minst hälften av innehållet utgörs av bilder.

Den moderna bilderboken är ofta dubbelbottnad och uppvisar en stor komplexitet

både i text och i bild. Detta innebär att bilderboken inte bara riktar sig till

förskolebarn utan också betydligt högre upp i åldrarna. (Kåreland 2001: 49.)

Bilderböcker antas trots detta ofta vara enkla böcker avsedda för unga barn som inte

ännu kan läsa. Ändå har bilderböcker en polyfon form som innehåller många stilar,

textuella mönster och intertextuella hänvisningar. (Hunt 2005: 128.)

Enligt Oittinen (2004: 41) kan relationen mellan text och bild beskrivas som ett

eko: bilden besvarar texten och texten besvarar bilden. Det är dock möjligt att

antingen texten eller bilden har en dominerande roll i boken. Bildernas uppgift är

ofta  att  berätta  någonting  som  inte  tas  upp  i  texten.  Det  finns  till  exempel  ofta
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detaljer i bilderna som placerar berättelsen i tiden, rummet och kulturen. Bilden kan

också berätta samma historia eller betona enskilda saker eller händelser i texten. Det

som är typiskt för en bilderbok är dess tvåskiftade natur som utvecklas när två

synvinklar – det verbala och det visuella – kombineras (Oittinen 2004: 52). En

bilderbok är inte bara en kombination av text och illustrationer. Den har både ljud

och rytm vilket man dessutom kan höra eftersom boken ofta läses högt för barn.

(Oittinen 1993: 132.)

Skillnaden mellan en bilderbok och en illustrerad bok är inte stor (Mikkonen

2005: 330). Det lättaste sättet att definiera en bilderbok är att säga att den är en bok

där varje uppslag innehåller minst en bild. Hur många uppslag som kan stå utan

bilder innan en bok med bilder snarare kan kallas en illustrerad bok går inte slå fast

noggrant. På samma sätt är det omöjligt att säga när illustreringen av en bok blir så

pass  dominerande  att  man  borde  tala  om  en  bilderbok  (a.a.).  När  man  talar  om  en

illustrerad bok får man lätt den uppfattningen att texten på något sätt utgör ett mer

ursprungligt och mer dominerande element än bilden. På samma sätt verkar bilderna

spela en större roll när man talar om en bilderbok. Rhedin (1992: 71–103) delar in

bilderböcker i tre kategorier: 1. den episka bilderboken, 2. den expanderande

bilderboken och 3. den genuina bilderboken. Den episka bilderboken är lojal mot

texten och ger en bokstavstrogen illustrering av den faktiska texten. Bilderna skärper

och förtydligar texten men berättelsen vore ändå förståelig utan dem. Bilderna

fungerar med andra ord som ett underordnat element i boken. Den andra formen, den

expanderade bilderboken, illustrerar de viktigaste vändpunkterna i berättelsen och

innehåller relativt lite text. Texten fungerar som ett incitament för bilden och bilden

skapar en konkret bas för texten. I den expanderade typen av bilderböcker kan bilden

friare utveckla egna episoder eller handlingslinjer. Bilderna är överordnade texten i

förhållande till själva handlingen. I den genuina bilderboken stöder bilden och texten

däremot varandra så att den ena inte kan stå utan den andra. I motsats till den episka

eller expanderande bilderboken spelar varken bild eller text en dominerande roll i

den genuina bilderboken.

Illustrerad barnlitteratur erbjuder många olika slags uppslag för forskning. I

denna uppsats koncentrerar jag mig på att undersöka samspelet mellan bild och text

speciellt med hänsyn till bildernas placering samt antalet bilder.
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2.2.2 Placering av bilder

Det att text och bild samverkar i barnböcker betonades redan på 1600- och 1700-talet

(Holländer 1983: 9). Enligt Kress och van Leeuwen (1996: 16) finns det två olika sätt

på vilka bild och text kan samverka med varandra. Det ena innebär att den verbala

texten kommer först så att bilden skapar en illustration av texten. Det andra innebär

att bilden kommer först så att texten utgör en noggrannare beskrivning av bilden.

Dessutom finns det två typer av visuell litteratur: en där den visuella

kommunikationen betjänar språket och en där språket existerar sida vid sida med den

visuella kommunikationen (Kress & van Leeuwen 1996: 41).

Placeringen av bilder i en bok har en viktig betydelse för hela berättelsen. Om

man ändrar layouten ändrar man också relationen mellan text och bild (Kress & van

Leeuwen 1996: 41). Kress och van Leeuwen presenterar en modell enligt vilken

bildernas placering i en bok eller text definierar hur stor deras betydelse är i

förhållande till texten. I analysdelen skall jag använda denna modell när jag jämför

hur bilderna är placerade i materialet. Modellen finns presenterad i tabell 1. Om

bilden är placerad på vänster sida och texten på höger sida representerar bilden känd

information medan texten representerar ny information. Om bilden är placerad på

höger sida utgör den en ny information, medan texten fungerar som gammal

information. Om bilden finns på övre delen av en sida har den en ledande roll i

relation till texten. Om bilden däremot är placerad på nedre delen av en sida har den

en inte så betydande roll i relation till texten. (Kress & van Leeuwen 1996: 186, 193,

211.)

Tabell 1. Bildernas funktion i fråga om placering.

Höger sida Ny information, rema
Vänster sida Given information, tema
Övre delen av en sida Betydande roll
Nedre delen av en sida Inte så betydande roll

2.3 Adaptationer i barnlitteratur

I litteraturvetenskap har begreppet adaptation använts på olika sätt. I avsnitt 2.3.1

presenterar jag därför olika forskarens synpunkter och definitioner på begreppet.
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Därefter, i avsnitt 2.3.2, diskuterar jag adaptationer ur en översättningssynvinkel. Till

slut, i avsnitt 2.3.3, berättar jag hur jag kategoriserar adaptationerna i materialet.

2.3.1 Vad är en adaptation?

Enligt Klingberg (1970: 240) måste litteratur som riktar sig till en bestämd grupp

alltid ta hänsyn till mottagarna. Därför anpassas den för barn och ungdom utgivna

litteraturen till mottagarens intressen, behov, läsförmåga osv. Enligt Klingberg kan

anpassningen eller hänsynstagandet beskrivas med termen adaptation. Adaptation

innebär just den bearbetning som görs till exempel för barn av ett tidigare existerande

verk. (Klingberg 1977: 46.) Begreppet adaptation kan egentligen tillämpas på själva

barn- och ungdomslitteraturen. Om författaren inte har tänkt på de egenskaper som

den förväntade läsekretsen har finns det ingen anledning att tala om ’barnlitteratur’.

All litteratur skriven eller utgiven för barn måste vara adapterad till de unga läsarna

(Klingberg 1970: 241). Också Skjønsberg (1982: 9) anser att adaptering innebär att

man avpassar, anpassar och lägger till rätta. Enligt Oittinen (2000: 76) har

adaptationer gjorts i alla böcker så länge som det har funnits litteratur. I jämförelse

med vuxenlitteratur har adaptationer och bearbetningar dock förekommit mer i

barnlitteratur (Hunt 2001: 3). Jämfört med originalverket anses en adapterad version

ofta vara mindre värd; adaptationer upplevs i allmänhet ett negativt fenomen

(Oittinen 2000: 76).

Litteratur kan adapteras på olika sätt och adaptationer görs för många olika

ändamål. I allmänhet adapteras en bok för att barnet skall förstå den bättre.

Adaptationer kan också göras för föräldrarna eller bero på vuxnas auktoritet och vilja

att utbilda barnet. Adaptationer kan dessutom vara sammandrag av böcker eller

skapas för ett helt annat medium som då böcker omarbetas till filmer. (Oittinen 2000:

77.) Adaptationer kan också ha olika syften. De kan till exempel vara undervisande,

moraliserande eller beskyddande; de kan ha gjorts i rent underhållningssyfte för att

verket skall bli lättare att läsa eller för att nå största möjliga internationella marknad

(Skjønsberg 1982: 20). Vem som adapterar barnböcker varierar. Det kan vara till

exempel översättaren, illustratören eller författaren själv (Oittinen 2000: 77).

Adaptationer har haft en stor inverkan på klassiska barnböcker. Enligt Hellsing

(1999: 37–38) skulle en stor del av de traditionella folksagorna slutat fungera som
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levande litteratur om författare och översättare inte adapterat eller bearbetat verken.

Han ser det som sannolikt att många av sagorna under århundrades lopp till och med

blivit föremål för bearbetning av folken själva. Om detta inte hade skett skulle

sagorna aldrig ha överlevt så länge att man hade kunnat göra uppteckningar av dem.

(a.a:  36.)  Enligt  Hellsing  (a.a:  37)  kan  en  skicklig  bearbetare  bevara  en  hel  del  av

verkets ursprungliga charm.

Tiden har en inverkan på barnlitteratur som på all annan litteratur.

Uppfattningen om barn förändras med tiden. Beroende på hur man ser på barnen

varierar också normerna för barnlitteratur. (Mäkinen 2001: 417.) Tidigare har man

haft andra mål för och uppfattningar om vad barn lämpligen bör läsa och inte läsa än

idag (Hellsing a.a: 47). Enligt Hellsing (a.a: 51–52) kommer kravet att en god

barnbok skall vara ”moralisk” troligen aldrig att släppas – en annan sak är att denna

moral är tidsbunden och miljöbunden och ändrar sig från tid till tid och från plats till

plats. Man utgår från att en skönlitterär barnbok intresserar barn, har tillräckligt med

estetiska kvalifikationer och har en ”moral” eller tendens som kan accepteras. Texter

som är avsedda för barn förutsätts oftast vara uppfostrande, nyttiga och ”bra för

barn” på något vis (Shavit 1986: 112–113). Enligt Shavit (1986: 112–113) finns det

därför två skäl till adaptation: a) anpassningen av texten gör att den blir mer lämplig

och nyttig för barn och b) omarbetningen av handlingen och språket gör att boken

motsvarar barnets uppfattningar och läsförmåga. Anpassningen kan bland annat gälla

tabun, t.ex. alkohol som i omskrivningar eller översättningar ofta ersätts med någon

lämpligare dryck (a.a.).  För att  göra en bok mer acceptabel kan allt  sådant som kan

tänkas vara olämpligt för barn dessutom lämnas bort helt och hållet (Shavit 1986:

29).

2.3.2 Adaptationer ur en en översättningssynvinkel

Adaptationer och översättningar går hand i hand. Nästan varje verk som behandlar

översättning behandlar också adaptationer och vice versa. I barnlitteraturen har

översättningar  alltid  spelat  en  stor  roll  (se  avsnitt  2.1.1).  Under  de  senaste  åren  har

ungefär hälften av barnboksutgivningen i Sverige utgjorts av översättningar

(Nordlinder 2004: 1). I princip finns det två olika sätt att betrakta en text som skall

översättas: antingen är man trogen källtexten eller anpassar man den till mälltextens

läsare, d.v.s. gör en adaptation av den (Nikolajeva 2004: 23).
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I forskning kring barnlitteratur ses översättningar ofta som mer trogna

originalet än adaptationer. Heldner (2004: 16–17) konstaterar att ett krav som måste

vara uppfyllt för att en måltext skall kunnas kallas översättning är att källtexten

överförts till  målspråket utan att  något har tagits bort  eller lagts till.  Om detta krav

inte är uppfyllt är det fråga om en adaptation. Medan adaptationer är bearbetade på

något sätt anses översättningar vara noggranna kopior av originalet på ett annat

språk. Till exempel Klingberg (1986) anser att den översatta måltexten skall vara

maximalt trogen källtexten.

Som jag poängterat i början av avhandlingen är allt skrivande egentligen

översättning (se kapitel 1). Att översätta är en form av att skriva, nämligen omskriva.

Redan  när  vi  lär  oss  tala  lär  vi  oss  översätta  betydelser  till  ord.  (Chesterman 1997:

13.) Eftersom det finns lika många tolkningar som det finns läsare är allt skrivande

och läsande en form av tolkning, d.v.s. översättning (se också Sundkvist 2004: 27).

Den grundläggande idén är att varje verk bygger sig på tidigare berättelser och utgör

en översättning av dessa (Chesterman 1997: 14). Termen adaptation kan då ses som

ett filosofiskt fenomen som syns i allt skrivande och i all översättning (Oittinen 1993:

87–91). När författare adapterar sina egna texter skapar de alltså en översättning, en

tolkning av originaltexten och världen de lever i. Oittinen menar att adaptation inte

utgör  en  parallell  process  utan  en  del  av  varje  översättning.  Alla  översättare  är

tvungna att adaptera sina texter i enlighet med de tilltänkta läsarnas kunskaper och

förutsättningar. (Oittinen 1993: 95.)

Också Skjønsberg (1982: 39) anser att varje översättning i grund och botten är

en adaptation. Varje gång en översättare måste använda en liten omskrivning för att

få fram innebörden, äger en adaptation rum. Skjønsberg (1982: 144) konstaterar

vidare att man måste adaptera äldre litteratur för att hålla den levande. Enligt honom

finns det både goda och dåliga adaptationer. I princip är adaptationer inte av ondo

men Skjønsberg anser att man skall vara försiktig med dem. Speciellt i fråga om

översättning av barnlitteratur kan adaptationer leda till att läsaren inte vet vem som

egentligen är berättare i texten. Är det den ursprungliga författaren, en anonym

bearbetare eller möjligtvis översättaren? (a.a: 145).
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2.3.3 Kategorisering av adaptationerna

I denna uppsats kategoriserar jag språkliga adaptationer som parafraser, tillägg och

strykningar. Det finns relativt få kategoriseringar av adaptationer, speciellt med

hänsyn till barnlitteratur. När det gäller översättning av barnlitteratur har man

undersökt adaptationer som gäller textens stoff, stil, form och medium (se till

exempel Klingberg 1977, 1986; Skjønsberg 1982). Klingberg talar om

kontextadaptation och delar vidare in begreppet i olika underkategorier som

strykning (deletion), tillägg (addition), förklaring (explanation), förenkling

(simplification) och lokalisering (localization). Utöver kontextadaptation talar

Klingberg om purifikation (purification) och modernisering (modernization).

Kontextadaptation innebär en anpassning av utgångsspråkets kontext till

målspråkets kontext i syfte att i måltexten bibehålla utgångstextens adaptationsgrad

(Klingberg 1977: 1). Tidigare har jag använt begreppet källtext i samma betydelse

som Klingberg här använder begreppet utgångstext. Kontextens adaptationsgrad

betyder den utsträckning i vilken en text tar hänsyn till de presumtiva läsarnas

intressen, behov, upplevelser, kunskaper och läsförmåga (Klingberg 1977: 1). Enligt

Klingberg kan till exempel en översatt barnbok undersökas med hänsyn till i vilken

utsträckning adaptationsgraden har bevarats vid översättningsarbetet. Nikolajeva

(2004: 25) poängterar att översättaren anpassar källtexten till det som han eller hon

tror sig veta om målpublikens behov. Denna anpassning innefattar just till exempel

strykningar, tillägg, förklaringar och modernisering. Syftet med dessa ändringar är att

göra måltexten tillgängligare för sin publik. Vid bearbetning inom samma språk

använder man i princip samma strategier (a.a.).

Ett tydligt sätt att kategorisera adaptationer är att granska dem enligt deras

form. Jag kommer att tillämpa denna metod i min undersökning. Jag analyserar alltså

hur adaptationerna ser ut, d.v.s. om de är klart längre eller kortare än källtexten eller

om längden i stora drag har bevarats men en omdiktning har ägt rum.

Av Klingbergs underkategorier passar tillägg och strykning utmärkt vid

kategoriseringen av adaptationer enligt form. När man granskar muminböckerna

märker man dock att dessa två kategorier inte räcker för att beskriva alla slags

adaptationer. Man finner många adaptationer som inte har formen av ett tillägg eller

en strykning. Klingbergs fem andra underkategorier, förenkling, förklaring och

lokalisering samt modernisering eller purifikation, beskriver inte adaptation enligt
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form. Kategorierna berättar snarare vilken funktion adaptationen i fråga har.

Utgående från materialet har jag därför skapat en egen kategori som kan användas

för att beskriva de adaptationer som inte har formen av ett tillägg eller en strykning.

Jag kallar denna kategori för parafraser. En parafras är en fri omskrivning eller

omdiktning av ett stycke som bevarar det huvudsakliga innehållet (SO sv. parafras).

Parafrasering förändrar alltså inte den semantiska nivån i texten. Begreppet parafras

är emellertid inte en lika tydlig kategori som tillägg och strykning utan visar att

någonting har hänt med adaptationens form.

Utgående från formen kategoriserar jag alltså adaptationerna som a) parafraser,

b) tillägg och c) strykningar. I analysen använder jag dessutom Klingbergs

underkategorier förenkling, förklaring, lokalisering samt modernisering och

purifikation för att analysera vilken funktion adaptationen har. En parafras kan till

exempel ha en förenklande eller en moderniserande funktion. På samma sätt kan ett

tillägg ha en förklarande funktion eller en strykning en purifierande funktion. Nedan

ger jag först definitioner på begreppen tillägg och strykningar. Därefter definierar jag

Klingbergs termer modernisering och lokalisering samt förenkling. Termen

purifikation definieras i samband med strykning och termen förklaring i samband

med tillägg.

Tillägg är något som tillkommer i efterhand till en redan existerande helhet

(SO sv. tillägg). I de exempel som Klingberg ger på tillägg är det nästan alltid fråga

om en förklaring. Enligt Klingberg (1977: 118) kan ett förklarande tillägg användas

till exempel vid översättning av namn som antas vara kända för utgångstextens läsare

men som kan förmodas vara okända för måltextens läsare. Också Nikolajeva (2004:

25) poängterar att tillägg vanligtvis innebär förklaringar. I mitt material har tillägg i

de flesta fall en förklarande funktion. Tilläggen kan gälla enskilda ord, termer,

händelser och bilder.

I SO (sv. strykning) definieras strykningar som någonting som avlägsnas. I

barnböcker har strykningar ofta gjorts av politiska, kulturella eller religiösa skäl

(Nikolajeva 2004: 25). Detta kallas ofta för purifikation. Detta  betyder  att  man

genom strykningar, utvidgningar eller förskönanden får måltexten att stämma bättre

överens med de presumtiva läsarnas, eller när det gäller barnlitteratur, ofta med de

vuxnas värderingar (Klingberg 1977: 186). Enligt Oittinen (1993: 103) finns det

olika sätt att purifiera barnböcker. Man kan till exempel ta bort olämpliga scener

eller censurera hela berättelsen genom att helt enkelt inte publicera den. Också i
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muminböckerna gäller strykningar huvudsakligen något olämpligt material, speciellt

sådant som anses vara olämpligt i barnlitteratur (se också avsnitt 2.3.1).

Modernisering betyder att flytta handlingens tid närmare nutiden eller att

genom att modernisera miljödetaljer göra måltexten aktuellare (Klingberg 1977:

184). Modernisering kan gälla vardagsdetaljer, föremål och begrepp som uppdateras

för att passa bättre ihop med målpublikens tid. Men modernisering inbegriper också

ändringar eller strykningar av element som uppfattas som frånstötande. Dessutom

kan rent språkliga drag moderniseras då en äldre text översätts till modernt talspråk.

(Nikolajeva 2004: 25.)

I översatta barnböcker har främmande mat eller seder ofta byts ut mot

någonting som målkulturen känner igen från sin egen kultur. Detta kallas för

domesticering. En  form  av  domesticering  är lokalisering som betyder att

handlingsplatsen flyttas till läsarens hemland. (Nikolajeva 2004: 26.) I de omskrivna

muminböckerna förekommer domesticering i viss mån. Jansson har till exempel

ersatt exotiska växter och djur med mer nordiska motsvarigheter. Själva handlingarna

i muminböckerna utspelar sig dock i en bekant omgivning för den tilltänkta

läsekretsen (nordbor). Lokalisering i sig är sålunda inte relevant i min undersökning.

Förenkling innebär att ett främmande begrepp byts ut mot något mer allmänt

begrepp. I översatt barnlitteratur kan en förenkling betyda till exempel att man

översätter en specifik maträtt med helt vanlig mat. (Nikolajeva 2004: 25.)

Jansson har också rekonstruerat bilderna i sina omarbetade versioner av

muminböckerna. Denna rekonstruering gäller både bildinnehållet och antalet bilder

samt placeringen av bilder. Ändringen kan ses som en form av adaptation. I min

undersökning koncentrerar jag mig primärt på att behandla ändringar vad gäller

bildernas  synlighet.  Detta  innebär  att  jag  analyserar  bildernas  placering  och  storlek

samt  antalet  bilder.  Som  Kress  och  van  Leeuwen  har  påpekat  (se  avsnitt  2.2.2)

förändras relationen mellan text och bild när man ändrar layouten. Utgående från

Kress och van Leeuwens modell diskuterar jag i analysdelen vilka slags adaptationer

det finns i materialet vad gäller placeringen av bilder. På samma sätt som vid

kategoriseringen av språkliga adaptationer fokuserar jag på konkreta, synliga

skillnader som finns mellan de ursprungliga och de omskrivna versionerna. Jag

analyserar alltså inte samspelet mellan text och bild i sig utan endast ändringarna i

placering, antalet bilder samt storleken på bilderna (för närmare uppgifter, se avsnitt

3.2.1).
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2.4 Tidigare forskning i Tove Janssons muminböcker

Det finns mängder av böcker skrivna om Tove Jansson och hennes muminböcker.

Hennes adapterade verk behandlas bland annat i Riitta Oittinens bok Translating for

Children (2000) som bygger på hennes doktorsavhandling I am Me – I am Other: On

the Dialogics of Translating for Children (1993). Det finns ett kapitel i avhandlingen

som heter Adapting the Moomins som belyser skälen till Janssons omskrivningar i

synnerhet. I boken Familjen i dalen (1988) lyfter författaren Boel Westin också fram

Tove Janssons omarbetade verk. Forskaren W. Glyn Jones granskar Janssons

författarskap i boken Vägen från mumindalen – en bok om Tove Janssons

författarskap (1984). Tove Janssons illustrationer behandlas i Tove Holländers bok

Från idyll till avidyll – Tove Janssons illustrationer till muminböckerna (1983).

I följande två avsnitt presenterar jag olika aspekter av Tove Janssons

omarbetningar och funderar över vilken roll illustrationerna spelar i muminböckerna.

2.4.1 Adaptationer i Tove Janssons muminböcker

Många författare har själva adapterat sina verk för att få dem att passa bättre för olika

målgrupper (Oittinen 2000: 114). Under sin karriär reviderade och bearbetade Tove

Jansson som framkommit såväl text som bild i fyra av sina muminböcker (se avsnitt

1.3). Av dem är Kometjakten och Muminpappans Bravader de mest omarbetade

muminböckerna. Tove Jansson har skrivit åtminstone tre versioner av både

Kometjakten och Muminpappans Bravader. De nya versionerna av Farlig

midsommar och Trollkarlens hatt skiljer sig språkligt och i viss mån även

innehållsligt från de ursprunliga upplagorna. (Westin 1988: 11.)

Omskrivningen av muminböckerna började 1968 och avslutades 1970 (Westin

1988: 11). Enligt Westin (1988: 11) berodde omarbetningen åtminstone delvis på den

förestående utgivningen av muminböckerna i en samlad svit med gemensam

formgivning. Westin påpekar att återskapande, rekonstruering och omgestaltning av

tidigare texter och bilder utgjorde en del av Tove Janssons konstnärliga metod. Hon

anser att ett skäl till bearbetningen var att Jansson ville forma böckerna till en helhet

utan inkonsekvenser och motsägelser. Till exempel mumintrollet har en mer vuxen

framtoning i Kometjakten medan han i Kometen kommer genomgående gestaltas som
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ett barn. Detta för sin del skapar en logisk bakgrund till mumintrollets utveckling i de

senare böckerna. (Westin 1988: 13).

Enligt Westin (1988: 13) utgjorde omarbetningarna för Tove Jansson ett sätt att

återvända till barnboken som berättelseform. Westin har noterat att det finns ett

tydligare tilltal till läsaren både i Kometen kommer och Muminpappans memoarer

(a.a.). Om de nya versionerna av Kometjakten och Muminpappans Bravader har

Tove Jansson själv sagt:

Där jag bl a ersatt palmer och annat exotiskt med nordiskt landskap, plockat (tyvärr) bort en
silkesapa och gjort henne till en kattunge, försökt städa upp språket. Ibland tror jag att
städandet var fel, nånting av de här första berättelsernas naiva spontanitet gick förlorad, en
slags tafatt charm som man inte kunde fånga längre när arbetet blev mer medvetet. (Westin
1988: 13.)

Samt:

I början hade jag lite för mycket av exotiska palmer med, nu är det försvunna. Jag försöker
följa ett sakligt skeende, t ex årstiderna. Barn är noga med sånt. Månen ska gå upp på rätt ställe
– men den  får naturligtvis vara hur stor som helst. Det är inte utan jag ser min Muminvärld
som närmast realistisk, ja, naturalistisk, vad miljön och naturen beträffar. (Jones 1984: 25.)

Muminvärlden har blivit en del av vår egen värld, den har samma geografiska och

klimatologiska egenskaper som Finland (Nikolajeva 2000: 305). Som Jansson själv

också sagt har hon medvetet gjort förändringar i fråga om språket och miljön och på

detta sätt fått böckerna att passa bättre för sin läsekrets (jfr citaten ovan).

Janssons omarbetningar gällde böcker som kom ut före Trollvinter (1957)

(Westin 1988: 13). Många forskare har sett Trollvinter som en vändpunkt i Janssons

författarskap – från att ha varit äventyr glider böckerna över i en mer psykologisk

och allvarlig inriktning (Westin 1988: 13, Holländer 1983: 38–39 och avsnitt 2.4.2).

Intressant nog är både Jones (1984) och delvis också Riitta Oittinen (2000) av en

annan åsikt av Janssons omarbetningar. Enligt Oittinen (2000: 119) var Janssons

egen förklaring till omarbetningarna helt enkelt att hon en dag inte hade bättre att

göra så hon började ”’städa upp här och var’”. Oittinen anser vidare att Janssons

adapterade verk blev mindre sagolika och mer avsedda för vuxna läsare. Även hon

tycker dock att språket är lättare att både läsa högt och förstå i de omarbetade

versionerna. Oittinen nämner att Holländer har noterat samma i sin studie av

illustrationerna i böckerna. (Oittinen 2000: 118–120.) Själv fick jag emellertid den

uppfattningen att Holländer talar om den generella utvecklingen av muminböckerna
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och inte alls om de omarbetade versionerna. (Holländers studie av illustrationer

presenteras närmare i avsnitt 2.4.2 nedan). Som konstaterats ovan har många forskare

noterat att muminböckerna efter Trollvinter förändras i mer allvarlig riktning. De

första upplagorna av Kometjakten, Trollkarlens hatt, Muminpappans Bravader och

Farlig midsommar kom ut före Trollvinter även om de adapterade versionerna av

dem publicerades efter Trollvinter. Därför gäller utvecklinglinjen inte de omarbetade

versionerna i så hög grad som andra muminböcker som kom ut efter Trollvinter.

W. Glyn Jones (1984: 17) konstaterar att Jansson själv har förnekat att hon

skulle ha velat uppfostra sina läsare och att hon inte heller följde någon tendens eller

filosofi i sitt skrivande. Om sitt författarskap har Jansson bland annat sagt:

Mina första böcker var mycket naiva och ordinära historier för helt små barn, men jag tycker
det har funnits en klar linje sedan dess [… ] i mitt arbete, så att böckerna har blivit mindre och
mindre barnsliga. Till slut kom jag till en punkt där jag helt enkelt inte kunde skriva mera för
barn. Jag tror det är alldeles naturlig förändring; kanske var jag inte själv tillräckligt barnsligt
längre. (Jones 1984: 17.)

Enligt Jones (1984: 17) är det uppenbart att det finns en klar utvecklingslinje i

Janssons författarskap och att hennes barnböcker, också de omskrivna versionerna,

så småningom ändrar karaktär och går över i vuxenlitteratur.

2.4.2 Tove Janssons illustrationer till muminböckerna

I detta avsnitt behandlar jag Tove Janssons illustrationer till muminböckerna främst

utgående från Holländers (1983) undersökning. I boken Från idyll till avidyll – Tove

Janssons illustrationer till muminböckerna (1983) belyser Holländer centrala

bakgrundsfaktor till Janssons illustrationer och arbetssätt.

Som många andra har Holländer noterat att fantasi och verklighet existerar sida

vid sida i muminböckerna och att detta syns också i bilderna (Holländer 1983: 12).

Muminfigurerna och Mumindalen är utmärkta exempel på detta. Muminfigurerna i

sig är resultatet av ren fantasi men de har samtidigt många mänskliga drag och kan

prata. De påminner om vanliga människor med sina dygder och laster (Nikolajeva

2000: 305). Den kanske viktigaste figuren, mumintrollet, uppkom när Tove Jansson

ritade det fulaste djur hon kunde (Holländer 1983: 13). Det första mumintrollet var

en mager och avlång figur med små ögon och en mun som satt under näsan. Från ett

nästroll förvandlades mumintrollet senare till en figur med runda mjuka former. I
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formellt avseende går mumintrollets och de andra muminfigurenas utveckling mot en

större förenkling. (Holländer 1983: 17.) I de tidiga illustrationerna, speciellt i Garm,

hade muminfiguren eller snorkfiguren, som den då kallades, ofta en arg framtoning. I

muminböckerna började figurens apparition så småningom förändras. (Holländer

1983: 69–70.)

En viktig aspekt som Holländer tar upp i sin undersökning är Tove Janssons

förhållande till sambandet mellan text och bild i muminböckerna. I en intervju har

Jansson sagt att bilderna inte får hämma fantasin utan snarare skall utveckla den.

Därför bör illustrationerna även innehålla element som inte är klart preciserade.

Enligt Jansson är texten i muminböckerna primär i förhållande till bilderna.

(Holländer 1983: 36.) Hon har även sagt följande:

Att illustrera en barnbok ger mig inte en känsla av att vara marodör på främmande mark. Jag
ritar endast för att klargöra, framhäva eller förmildra. Bilderna är ingenting annat än en ett
slags randanmärkningar och en hänsyn. Det alltför skrämmande kan dämpas genom en bild, det
oklara kan få kontur, ett lyckligt ögonblick fångas och förlängas. (Jones 1984: 15. )

I muminböckerna har bilderna alltså en episk roll d.v.s. berättelsen kunde i princip

fungera utan illustrationer (se avsnitt 2.2.1). I muminböckerna har texten och

bilderna dock ofta en förmildrande eller förstärkande inverkan på varandra. Bilderna

kan till exempel förtäta, dämpa eller utplåna en stämning. (Westin 2004: 12.) De

textavsnitt som är illustrerade lyfts då fram särskilt (Holländer 1983: 59).

Holländer noterar att Janssons illustrationer till muminböckerna liksom hennes

skrivande genomgår en tydlig utveckling genom tiden. Från att ha varit spontant

tillkomna utvecklas illustrationerna till att bli mer systematiskt utarbetade.

(Holländer 1983: 51, 61.) Enligt Holländer (1983: 61–62) har skisserna till de första

muminböckerna tillkommit spontant utan den senare medvetenheten. Illustrationerna

till de första muminböckerna tar till exempel sällan upp några bimotiv eller

digressioner från texten (a.a: 54). Mumindalen beskrivs som ett paradis, ett

sommarland och den möjliga skräcken har en konkret, naturlig skepnad – som

kometen i Kometjakten eller översvämningen i Farlig midsommar (a.a: 37, 62).

Samma utveckling gäller som framkommit texten. Från att ha varit övervägande

dialogisk förändras texten i de senare böckerna i emotionell riktning (a.a: 57). Enligt

Holländer (1983: 61) gäller utvecklingen inte bara Janssons teknik och stil samt

konturen och bildinnehåll utan även sambandet mellan text och bild. Utvecklingen
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leder från en illusionistisk och relativt verklighetstrogen framställning i de första

böckerna till en expressiv framställning i de senare (a.a.).

Holländer kategoriserar Tove Janssons illustrationer i tre olika grupper enligt

komposition: 1. stora bilder och helsidesillustrationer, 2. små figurbilder och 3. bilder

vid sidan av texten. Den första gruppen består av rektangulära illustrationer som

fyller 1/3 eller 2/3 av sidan respektive hela sidan. Dessa utgörs i de flesta fall av

landskapsbilder eller panoramabilder.

Den andra gruppen består av illustrationer i mindre format. Dessa bilder utgörs

ofta  av  bilder  på  figurer  och  är  placerade  upptill  eller  nedtill  på  en  sida.  Den  sista

gruppen består av så kallade marginalillustrationerna som är placerade vid sidan av

texten och som fyller sidan uppifrån ned. (Holländer 1983: 25.)

Förutom Kress & van Leeuwens modell om bildernas placering (se avsnitt

2.2.2) skall jag också tillämpa Holländers modell i analysen av illustrationerna i

muminböckerna. Som framkommit koncentrerar jag mig dock på hur synlig roll

bilden har i muminböckerna i förhållande till storleken. Jag delar in bilderna i två

huvudgrupper:

1. stora bilder (minst 1/3 av sidan)

2. små bilder (mindre än 1/3 av sidan).

I exempel 1 nedan kan man se ett exempel på en stor landskapsbil och ett exempel på

en liten figurbild. (Bilderna analyseras närmare i kapitel 3).

Exempel 1.

MM (s. 27)

 FMb (s. 31)

Moomin Characters

Moomin Characters
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Kategorin stora bilder innehåller i min undersökning både helsidesillustrationer och

marginalillustrationer.

2.5 Sammanfattning av teoridelen

Barnböcker och bilderböcker har en lång historia även om intresset för forskning i

barnlitteratur har uppstått först för några decennier sedan. De första barnböckerna var

didaktiska och skrivna i ett pedagogiskt och uppfostrande syfte. I de nordiska

länderna har översättning och/eller bearbetning av vuxenlitteratur varit förhärskande.

Adaptation är ett fenomen som ofta förknippats just med barnlitteratur. Traditionellt

har adaptationer gjorts för att böckerna skall bli lämpligare och mer förståeliga för

barn. Adaptation omfattar vanligtvis strykningar, omskrivningar och tillägg. Dessa

fungerar i sin tur som förklaringar, moderniseringar, domesticeringar och

purifikationer av innehållet. Adaptationens främsta uppgift är att göra boken mer

passande för sin tid och läsekrets.

Tove Jansson har adapterat fyra av sina muminböcker och har sålunda

publicerat minst två versioner av var och en av dem. Hon har gjort ändringar både i

fråga om språket och i fråga om illustreringen. Hon har omskrivit en del av innehållet

och ritat om vissa figurer samt lagt till och strukit både språkliga element och bilder i

de omskrivna muminböckerna. Hon har även gjort ändringar i bildernas placering.

Placeringen av bilderna har i sin tur en stor roll för hela berättelsen eftersom om man

ändrar layouten ändrar man relationen mellan text och bild. I min analys kommer jag

att analysera hur synlig roll bilderna har i de ursprungliga och de omskrivna

muminböckena. Jag kategoriserar bilderna därför enligt deras placering och storlek

samt jamför antalet bilder i de fyra ursprungliga och de fyra omskrivna

muminböckerna. Kategoriseringen enligt placeringen bygger på Kress och van

Leeuwens modell och kategoriseringen efter storlek på Holländers modell.

I den empiriska delen presenterar och analyserar jag exempel ur de fyra

ursprungliga och de omskrivna muminböckerna. Jag analyserar först språkliga

ändringar och därefter ändringar i illustrationerna.



                                                                                                                                                      27

3 EMPIRISK UNDERSÖKNING

I detta kapitel presenterar och analyserar jag skillnaderna mellan de ursprungliga och

de omskrivna versionerna av Tove Janssons muminböcker. I avsnitt 3.1 går jag först

igenom min metod vid analysen av språkliga adaptationer. I avsnitt 3.2 presenterar

jag metoden vid min analys av visuella ändringar. Efter det går jag igenom de

språkliga adaptationerna i mitt empiriska material och därefter skillnaderna i

illustreringen. Jag börjar med böckerna som har krävt minst omarbetning: Farlig

midsommar 1969 (FMb) (avsnitt 3.3) och Trollkarlens hatt 1968 (THb) (avsnitt 3.4).

Därefter behandlar jag böckerna Muminpappans memoarer (MM) (avsnitt 3.5) och

Kometen kommer (KK) (avsnitt 3.6) där omarbetningsgraden är mycket högre.

3.1 Analys av språkliga adaptationer i materialet

Analysen av språkliga adaptationer i materialet utgår från de i avsnitt 2.3.3

presenterade adaptationskategorierna. I varje avsnitt presenterar jag först exempel på

parafraser, sedan exempel på tillägg och till slut exempel på strykningar.

Kursiveringarna i exemplen är mina egna.

3.1.1 Metod vid analys av språkliga adaptationer

I omskrivningen av böckerna Farlig midsommar 1954 (FMa) och Trollkarlens hatt

1948 (THa) har Jansson gjort mycket färre korrigeringar än i omskrivningen av

Muminpappans Bravader (MB) och Kometjakten (KJ). Antalet adaptationer är därför

mycket mindre i Farlig midsommar 1969 (FMb) och Trollkarlens hatt 1968 (THb)

än  i Muminpappans memoarer (MM) och Kometen kommer (KK). Av denna orsak

kommer jag att behandla FMb och THb på ett annorlunda sätt än MM och KK. Jag

tillämpar alltså en metod i analysen av språkliga adaptationer i FMb och THb och en

annan metod i analysen av språkliga adaptationer i MM och KK. Jag skall nedan

illustrera vad jag avser med detta.

Man kan konstatera att det finns 9 språkliga ändringar i FMb. På samma sätt

kan man säga att det finns 27 språkliga ändringar i THb. Vad gäller böckerna KK

och MM är antalet språkliga adaptationer mycket svårare att kvantifiera. I exempel 2
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nedan kan man se de första språkliga ändringarna i böckerna FMb och THb. I

exempel 3 på följande sida kan man se de första språkliga ändringarna i MM och

KK.

Exempel 2.

FMa: Muminmamman reste sig och suckade. FMb: Muminmamman reste sig och suckade.
Det är förargligt med det här eldsprutande Det är förargligt med dethär eldsprutande
berget. Eldsprutande berg? frågade lilla My berget. Eldsprutande berg? frågade lilla My
intresserat och stack opp ur syskrinet. (s. 9) intresserat och stack upp ur syskrinet. (s. 9)

THa: Molntussarna seglade iväg som stora THb: Molntussarna seglade iväg som stora lydiga
lydiga kaniner hit och dit i långa skutt. kaniner hit och dit i långa skutt. Det var snorken
Det var snorken som kom underfund med hur som kom underfund med hur man styrde dem.
man styrde dem. Ett lätt tryck med ena foten, Ett lätt tryck med ena tassen, och molnet svängde.
och molnet svängde. (s. 20) (s. 19–20)

I  FMb kommer  den  första  ändringen  på  den  andra  sidan  i  texten  (s.  9)  men i  THb

först på sidan 19. Som framgår i exempel 2 är ändringarna mellan den ursprungliga

versionen och den omskrivna versionen mycket små, så små att man knappt lägger

märke  till  dem  när  man  jämför  böckerna  med  varandra.  I  FM  gäller  den  första

adaptationen ordet opp som i omskrivningen har ändrats till upp (ändringen

analyseras närmare i avsnitt 3.3.1) samt uttrycket det här som  i  FMb  har  blivit

sammansatt, dethär. I TH berör adaptationen endast ordet fot som i omskrivningen

har blivit tass (en liknande ändring analyseras närmare i avsnitt 3.4.1). Annars är

satsstrukturen likadan i de omskrivna böckerna som i de ursprungliga.

Eftersom det finns ganska få språkliga adaptationer i både FMb och THb och

adaptationerna är relativt små analyserar jag verken FMb och THb i sin helhet. Jag

använder en deskriptiv metod för att beskriva hurdan adaptationen är språkligt sett

och vilken funktion den har i texten. En konstrastiv metod använder jag när jag

beskriver skillnaden mellan de ursprungliga versionerna och de omskrivna

versionerna samt jämför exempel med varandra.

Vad  gäller  böckerna  MM  och  KK  är  det  mycket  svårare  att  räkna  antalet

språkliga ändringar. Även om berättelsen i de omskrivna versionerna i princip är

densamma som i den ursprungliga versionen finns det många strukturella skillnader.

Exempel 3 illustrerar de första språliga ändringarna i själva berättelsen i MM och

KK. (I MM föregås berättelsen av ett företal och en prolog på tre sidor som inte alls

finns i MB.)
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Exempel 3.

MB: En trist och blåsig augustikväll för MM: En trist och blåsig augustikväll för länge sen
fyrtio år sen fann man en enkel torgpåse fann man en enkel torgpåse på trappan till
på trappan till hittebarnshuset för mumintroll. hittebarnshuset för mumintroll. I påsen låg ingen
Och i den låg jag. Ingen mystisk grevekrona annan än jag, tämligen slarvigt insvept i
var broderad på den skjorta jag inte ens hade; tidningspapper. Hur mycket mer romantisk hade
jag var insvept i tidningspapper helt enkelt. det inte varit att till exempel lägga mig på mossa
Kanske var stormen min pappa och det i en vacker liten korg! (s. 13)
upprörda havet min tanklösa mamma. Jag har
aldrig riktigt kunnat förlåta henne den där
torgpåsen. Hade det inte varit mycket mer
romantiskt att t.ex. lägga mig på mossa i en
vacker liten korg? (s. 7)

KJ: Samma morgon som mumintrollets* KK: Samma morgon som mumintrollets pappa
pappa fick bron över floden färdig, gjorde fick bron över floden färdig gjorde det lilla djuret
det lilla djuret Sniff en upptäckt. Han hittade Sniff en upptäckt. Han hittade en alldeles ny väg.
en mystisk väg. Den slank in i skogen på Den slank in i skogen på ett mörkt ställe och Sniff
ett mörkt ställe, och Sniff stod länge och stod länge och tittade efter den.
tittade efter den i det gröna dunklet. Det här Dethär ska jag berätta för mumintrollet, tänkte han.
ska jag berätta för mumintrollet sa han Vi måste undersöka denhär vägen tillsammans för
för sig själv. Vi måste undersöka den här på egen risk gör jag det inte. Så lade han två
vägen tillsammans, för på egen risk gör kvistar i kors för att hitta dit igen och skuttadade
jag det inte. Och så karvade han ett hemåt så fort han kunde. (s. 5)
hemligt tecken i en trädstam med sin pennkniv
för att hitta dit igen och tänkte stolt:
Mumintrollet kommer att bli förvånat. Sen
skuttade han hemåt så fort han kunde för
att inte komma för sent till frukosten.
*Uttalas med tonvikt på första stavelsen. (s. 5)

Som exempel 3 visar är textstrukturen i de ursprungliga versionerna och de

omskrivna versionerna rätt olika. I MM har Jansson omskrivit enstaka

ordkombinationer som för fyrtio år sen till för länge sen och strukit satserna Ingen

mystisk grevekrona var broderad på den skjorta jag inte ens hade samt Kanske var

stormen min pappa och det upprörda havet min tanklösa mamma. Satsstrukturen har

dessutom ändrats (ändringarna analyseras närmare i avsnitt 3.5.3). I KK har en

mystisk väg blivit en alldeles ny väg och karvade han [Sniff] ett hemligt tecken i en

trädstam har blivit att lade han två kvistar i kors. Dessutom har informationen om

hur mumintrollet skall uttalas strukits (ändringarna analyseras närmare i avsnitt

3.6.3).

Exempel 3 illustrerar de första ändringarna mellan MB och MM samt KJ och

KK. Resten av MM och KK är adapterad i lika hög grad. I några fall finns det till och

med större ändringar mellan de ursprungliga och de omskrivna verken än i exempel

3. Eftersom antalet adaptationer i böckerna MM och KK jämfört med FMb och THb

är så mycket högre är min analysmetod vid MM och KK framför allt kvalitativ. Jag
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analyserar alltså inte MM och KK i sin helhet utan väljer ut ett antal utdrag för

närmare analys. För att beskriva hurdan adaptationen är språkligt sett och vilken

funktion den har i texten samt för att jämföra exemplen med varandra tillämpar jag

också här deskriptiv och konstrastiv metod. Det betyder att jag använder både

tidigare litteratur och ordböcker för att beskriva språkliga ändringar mellan de

urpsrungliga och de omskrivna verken. I uppsatsen förkortar jag ordböckerna Svensk

ordbok med SO, Svenskt språkbruk med SS och Svensk synonymordbok med SSO

samt Svenska Akademiens grammatik med SAG .

3.2 Analys av bilder i materialet

Både antalet bilder samt bildernas placering och storlek skiljer sig mellan de

ursprungliga och de omskrivna versionerna. Därutöver skiljer sig alla de omskrivna

versionerna också sidomässigt från de ursprungliga versionerna (skillnaderna tas upp

närmare i avsnitt 3.3.4, 3.4.4, 3.5.5 och 3.6.5). I analysen av bildernas placering

kategoriserar jag bilderna i sex kategorier. Kategoriseringen utgår från Kress och van

Leeuwens (1996) modell som presenterades i avsnitt 2.2.2. Jag räknar först hur

många bilder som är placerade på högra delen av uppslaget och hur många som är

placerade på vänstra delen av uppslaget. I MB och MM finns en bild placerad på

båda sidorna. Den kategoriseras som bilder på båda sidorna. Därefter räknar jag hur

många av bilderna finns på övre delen av en sida och hur många på nedre delen av en

sida. Det finns också bilder som varken är placerade på övre delen av en sida eller på

nedre delen av en sida. Sådana bilder är till exempel helsidesillustrationer,

marginalillustrationer och bilder som finns i mitten av en sida. Dessa kategoriseras

som bilder med annan placering. Utgående från Holländers kategorier (se avsnitt

2.4.2) kategoriserar jag bilderna efter deras storlek i två grupper: stora och små

bilder.

3.2.1 Metod vid analys av bilder

Metoden vid bildanalysen är framför allt kvantitativ. Jag räknar och presenterar alla

bilder enligt deras placering och storlek i en tabell. Kontrastiv metod använder jag

för att jämföra skillnaderna mellan de ursprungliga och de omskrivna versionerna i
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antalet bilder, bildernas placering och bildernas storlek. I sådana fall där Jansson har

tillagt eller strukit bilder i den omskrivna versionen eller gjort större ändringar i fråga

om placeringen analyserar jag kort vilken funktion ändringen har för berättelsen. I

övrigt analyserar jag inte samspelet mellan bild och text.

3.3 Adaptationer i Farlig midsommar

Farlig midsommar gavs ut sist av de fyra muminböcker som diskuteras i denna

avhandling (1954). Omarbetningen av boken gavs också ut sist (1969) och den

innehåller färra språkliga ändringar än de övriga omskrivna muminböckerna. Totalt

kan man finna nio språkliga ändringar mellan FMa och FMb. Åtta av dessa gäller

enstaka ord; det finns endast ett belägg på en större enhet som ändrats. Några enstaka

ord har blivit kompositer som så där > sådär och den här > denhär. Namn med

förleden mumin skrivs därtill med en liten initial i FMb. (Detta är också fallet i de

andra omskrivna muminböckerna.) Den största adaptationskategorin är parafraser (7

belägg). Det finns bara ett exempel på strykning och ett på tillägg. Detta tillägg

fungerar närmast som en korrigering av språket och inte som en förklaring (jämför

till exempel med avsnitt 3.4.2).

I princip står de språkliga adaptationerna i huvudrollen i denna uppsats. De

tydligaste ändringarna mellan FMa och FMb gäller emellertid illustrationer och

därför får dessa ändringar mycket plats i detta avsnitt. Det finns åtta bilder mer i

FMb än i FMa och fyra bilder har ändrat plats radikalt. I de följande avsnitten

presenteras först de språkliga ändringarna i FMb (avsnitt 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3) och

därefter de visuella ändringarna (avsnitt 3.3.4, 3.3.4.1, 3.3.4.2 och 3.3.4.3).

3.3.1 Parafraser i FMb

Parafraser utgör den största adaptationskategorin i FMb. Parafraserna gäller

verklighetstrogenhet (exempel 4) samt gammaldags eller vardagligt språk och

modernisering av  detta  (exempel  5,  6,  7,  8  och  9).  Det  finns  också  ett  exempel  på

förenkling av språket (exempel 10).

I exempel 4 gäller parafraseringen verklighetstrogenhet. Omskrivningen gäller

endast  ett  substantiv,  annars  är  satserna  i  FMa och  FMb de  samma.  I  exemplet  har
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mumintrollet och Snorkfröken övernattat i ett träd och blivit separerade från den

övriga  muminfamiljen.  De  går  omkring  i  skogen,  kommer  ihåg  att  det  är

midsommarkväll och börjar längta hem.

Exempel 4.

FMa: Inne under granarna lyste en gnista till och flammade upp i eld. Det var en miniatyrbrasa
av barr  och  kvistar,  och  man kunde tydligt  se  en  massa  små skrymt  och skrott  som försökte
rulla  in  en  grankotte  i  elden.  De  har  en  midsommarbrasa,  sa  Snorkfröken.  Ja,  svarade
Mumintrollet melankoliskt. Vi har glömt att det är midsommarkväll. En våg av hemlängtan
gick över dem. De reste sig upp ur mossan och gick vidare inåt skogen. Vid den här tiden
brukade Muminpappan ha palmvinet färdigt hemma i Mumindalen. (s. 67–68)

FMb: Inne under granarna lyste en gnista till och flammade upp i eld. Det var en miniatyrbrasa
av barr  och  kvistar,  och  man kunde tydligt  se  en  massa  små skrymt  och skrott  som försökte
rulla  in  en  grankotte  i  elden.  De  har  en  midsommarbrasa,  sa  Snorkfröken.  Ja,  svarade
mumintrollet melankoliskt. Vi har glömt att det är midsommarkväll. En våg av hemlängtan
gick över dem. De reste sig upp ur mossan och gick vidare inåt skogen. Vid den här
tidenbrukade muminpappan ha äppelvinet färdigt hemma i mumindalen. (s. 63–65)

Adaptationen är en omskrivning av substantivet palmvin till äppelvin.

Omformuleringen bidrar till att texten blir mer realistisk. Den fungerar dessutom som

en  form  av  domesticering  (se  avsnitt  2.3.3).  Ett  främmande  element, palmvin, har

omskrivits till ett element som målkulturen känner igen från sin egen kultur.

Omformuleringen av palmvinet till äppelvin kommer  fram  också  i  två  av  de  andra

omskrivna muminböckerna, Muminpappans memoarer och Kometen kommer.

Jansson ansåg själv att muminböckerna i början innehöll för mycket exotiska drag

(se avsnitt 2.4.1). I omskrivningen har hon ändrat muminböckerna i en mer realistisk

och saklig riktning vad naturen och miljön beträffar. På detta sätt kan barn lättare

identifiera sig med muminvärlden. Omskrivningen i exempel 4 påminner därför om

förenkling (se avsnitt 2.3.3). I exemplet har ett främmande begrepp byts ut mot ett

mer generellt.

Med tanke på att det är en fråga om en barnbok är det anmärkningsvärt att

ordet vin över huvud taget har bevarats i den omskrivna versionen. Vid översättning

eller omskrivning av en bok för barn ersätts alkohol vanligen med någonting

lämpligare som till exempel med saft (se avsnitt 2.3.1). I samtliga muminböcker är

det dock vanligt att dricka vin och därför bevaras begreppet också vid

omskrivningen. Omformuleringen av palm till äpple och bevarandet av ordet vin

bekräftar Westins (1988: 11) teori att en orsak till Janssons omskrivning var strävan

att forma muminböckerna till en helhet utan inkonsekvenser och motsägelser.
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Eftersom muminfigurerna i de senare muminböckerna och i de andra omskrivna

versionerna dricker just äppelvin har detta blivit fallet också i FMb.

I exempel 5 representerar parafrasen en modernisering av textinnehållet. Som i

exempel 4 gäller parafraseringen i exempel 5 endast ett substantiv. I exemplet har

muminpappan skrivit en pjäs som muminfamiljen skall spela. Familjen annonserar

pjäsen i förväntan om att mumintrollet, Snorkfröken och lilla My skall höra om

skådespelet och därigenom hitta hem.

Exempel 5.

FMa: Nästa morgon skickades flygbladen ut. Alla slags fåglar flög runt viken och släppte ner
teaterplakat. De granna affischerna (som Homsan och Mymlans dotter hade målat) singlade ner
över skogen och stranden och ängarna, i vattnet, över hustaken och trädgårdarna. (s. 120)

FMb: Nästa morgon skickades programbladen ut. Alla slags fåglar flög runt viken och släppte
ner teaterplakat. De granna affischerna (som Homsan och Mymlans dotter hade målat) singlade
ner över skogen och stranden och ängarna, i vattnet, över hustaken och trädgårdarna. (s. 113)

Som framgår av exemplet har substantivet flygblad blivit programblad. Enligt SO

(sv. flygblad) är ett flygblad en mindre skrift med propagandainnehåll som sprids via

informella kanaler. Ordet programblad finns inte i ordboken men ordet program

definieras  som  en  plan  över  det  successiva  förloppet  av  ett  evenemang  eller  en

verksamhet, till exempel en teaterföreställning. I Nusvensk ordbok (1926) definieras

ordet flygblad som  ett  litet  tidningsblad  eller  en  liten  flygskrift  eller  broschyr.  I

motsats till SO ger den äldre ordboken alltså inga negativa konnotationer till ordet,

det sägs ingenting om propaganda. Det verkar sålunda som om konnotationerna hos

ordet flygblad har ändrats med tiden. Detta förklarar varför ordet flygblad inte längre

passar in i texten. Parafraseringen är alltså egentligen en form av modernisering. Det

huvudsakliga innehållet bevaras men ändringen av ordet flygblad till programblad

gör boken mer tidsenlig och väcker inte missledande konnotationer hos läsaren.

Exempel 6, 7, 8 och 9 nedan innehåller mindre ändringar än de föregående

exemplen. I exempel 6 har ett personpronomen ändrat skriftformen och i exempel 7

och 8 har en preposition ersatts med ett adverb eller en annan preposition. I exempel

9 har ett ljud ersatts med ett annat ljud.

Låt  oss  börja  med  att  se  på  exempel  6  där  parafrasen  består  av  en  stilistisk

ändring. En talspråkig pronomenform har ersatts med en för skriftspråket vanligare
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form. I exemplet har Snorkfröken tråkigt och försöker få mumintrollet att leka med

henne.

Exempel 6.

FMa: Jag har så lessamt, sa Snorkfröken och tittade bedjande på honom under pannluggen.
Hon hade en krans av violer runt öronen och hade haft tråkigt hela förmiddagen. Mumintrollet
gjorde ett vänligt och lite frånvarande ljud. Ska vi leka? sa Snorkfröken. Ska vi leka att jag är
underbart skön och att du rövar bort mej? (s. 16)

FMb: Jag har så lessamt, sa Snorkfröken och tittade bedjande på honom under pannluggen.
Hon hade en krans av violer runt öronen och hade haft tråkigt hela förmiddagen. Mumintrollet
gjorde ett vänligt och lite frånvarande ljud. Ska vi leka? sa Snorkfröken. Ska vi leka att jag är
underbart skön och att du rövar bort mig? (s. 16)

I exemplet har mej alltså ersatts med mig. Den sannolikaste orsaken till ändringen är

textens stil. Parafrasen bidrar till att boken följer skriftspråkets normer.

I exempel 7 har en talspråksform ersatts först med samma ords skriftform och

därefter med ett adverb. Samma slags ändring visades också i exempel 2 (se avsnitt

3.1.1).

Exempel 7.

FMa: Hela publiken klättrade småningom in på scenen och deltog i handlingen genom att äta
opp inträdesavgiften som dukades opp på salongsbordet. (s. 137)

FMb: Hela publiken klättrade småningom in på scenen och deltog i handlingen genom att äta
upp inträdesavgiften som dukades fram på salongsbordet. (s. 128)

Exempel 7 illustrerar samma fenomen som exempel 6 Talspråksformen opp har först

ersatts med den för skriftspråket vanligare formen upp och därefter med adverbet

fram.

Exempel 8.

FMa: Midsommar elden brann. Med ett rytande störtade den sig över anslagen med ”Förbjudet
att sjunga”. ”Förbjudet att plocka blommor” och ”Förbjudet att sitta på gräset”. (s. 90)

FMb: Midsommar elden brann. Med ett rytande störtade den sig över anslagen med ”Förbjudet
att sjunga”. ”Förbjudet att plocka blommor” och ”Förbjudet att sitta i gräset”. (s. 84)
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I exempel 8 har prepositionen på ersatts med prepositionen i. Denna ändring

påminner om ändringen i exempel 6 och 7. Den är stilistisk och beror troligen på

olika konventioner i finlandssvenskan och rikssvenskan. Muminböckerna är skrivna

av en finlandssvensk författare och publicerades ursprungligen i Finland. Först

senare har böckerna spridits sig till Sverige och andra länder. Omskrivningen kan i

detta fall vara ett medel att undvika provinsialismer. I finlandssvenskan använder

man ibland prepositionen på på ett något annorlunda sätt än i rikssvenskan. I

finlandssvenskan kan man till exempel säga ”bo på en villa”i stället för ”bo i en

villa”, ”stå på butik” i stället för ”stå i butik” eller ”fara ut på båt” i stället för ”fara

ut i båt” (Bergroth 1928: 151). Exempel 8 illustrerar samma fenomen. Ändringen

anpassar språket till prepositionsbruket i Sverige och har troligen gjorts med tanke på

en bredare läsekrets.

I exempel 9 gäller omformuleringen endast ett ljud.

Exempel 9.

FMa: Hon låg och lyssnade till vattnets kluckande under golvet och kände sig obestämt orolig.
Hon hörde Emma muttrande hasa fram och tillbaka utmed väggarna. Inne i skogen skrek något
främmande djur. Muminpappa, viskade hon. Mm, svarade Muminpappan under dynorna. Jag är
orolig för nånting. Allt går bra ska du se, mumlade muminpappan och sov vidare. (s. 62)

FMb: Hon låg och lyssnade till vattnets kluckande under golvet och kände sig obestämt orolig.
Hon hörde Emma muttrande hasa fram och tillbaka utmed väggarna. Inne i skogen skrek något
främmande djur. Muminpappa, viskade hon. Hm, svarade muminpappan under dynorna. Jag är
orolig för nånting. Allt går bra ska du se, mumlade muminpappan och sov vidare. (s. 59)

I exemplet har interjektionen mm blivit hm. Ändringen är mycket liten och det är

förvånande att den över huvud taget har gjorts. Att muminpappan säger hm i stället

för mm spelar inte en stor roll i berättelsen. I själva verket låter det till och med lite

naturligare att pappan säger mm eftersom han sover. Genom att säga mm visar

pappan att han lyssnar mamman. Mm är en instämmande interjektion. Interjektionen

hm låter mer som ett ifrågasättande svar på ett konstaterande. Ändringen är något

ologisk eftersom mamman inte ännu har berättat sina bekymmer för pappan utan

endast fått hans uppmärksamhet.

I exempel 10 har en större omdiktning ägt rum. Parafraseringen gäller hela

satskonstruktionen och är ett exempel på en förenkling.
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Exempel 10.

FMa: Snorkfröken borrade huvudet längre in i dynan och försökte fortsätta med sin trevliga
dröm. Hon hade drömt att hon hade en helt liten näsa som var alldeles underbar. Men det gick
inte att somna om. (s. 65)

FMb: Snorkfröken borrade huvudet längre in i dynan och försökte fortsätta med sin trevliga
dröm. Hon hade drömt att hennes näsa var helt liten och alldeles underbar. Men det gick inte
att somna om. (s. 61)

I exemplet har satskonstruktionen hon hade en helt liten näsa i omskrivningen blivit

en genitivkonstruktion: hennes näsa var helt liten. Relativsatsen som var alldeles

underbar har ersatts med en elliptisk huvudsats: och alldeles underbar. I FMa är

informationen om att näsan var liten ett överordnat element i satsen. Att näsan också

var underbar är ett underordnat element som bestämmer nominalfrasen liten näsa.

Detta visas med konjunktionen som. I  FMb  är  informationen  om  att  näsan  är  liten

och att den är underbar lika viktig. Detta framgår av konjunktionen och som binder

ihop två huvudsatser. En förenklig har alltså ägt rum i FMb. Största delen av det

ursprungliga innehållet bevaras men satskonstruktionen är lite enklare att läsa. Som

framkommit i avsnitt 2.1.2 och 2.3.1 utgår läsbarhet ett viktigt kriterium för god

barnlitteratur.

3.3.2 Tillägg i FMb

Det finns bara ett tillägg i FMb. Som exempel 11 visar fungerar detta tillägg inte som

en förklaring utan som en korrigering av språket.

Exempel 11.

FMa: Det är åska i luften, tänkte Mumintrollet sömnigt och reste sig ur mossan. Och som alltid
när det var väderombyte, skymning eller underliga belysningar, började längta efter
Snusmumriken. (s. 14)

FMb: Det är åska i luften, tänkte mumintrollet sömnigt och reste sig ur mossan. Och som alltid
när det var väderombyte, skymning eller underliga belysningar, började han längta efter
Snusmumriken. (s. 14)

I exemplet gäller tillägget ett rent tryckfel. I FMa finns inget subjekt i den andra

meningen. I FMb har detta korrigerats genom tillägget av subjektet han i meningen.
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3.3.3 Strykningar  i FMb

Det finns endast en strykning i FMb. Som framgår av exempel 12 har denna

strykning en purifierande funktion. Strykningen gäller ett substantiv. Exempel 12

innehåller också en förmildrande omdiktning. I exemplet har hemulen först satt

mumintrollet och Snorkfröken i fängelse eftersom han tror att de har bränt upp

parkvaktens anslag. Därefter har hemulens kusin släppt ut mumintrollet och

Snorkfröken ur fängelset. Hemulen tror emellertid att mumintrollet och Snorkfröken

har rymt.

Exempel 12.

FMa: Ta fast straffångarna! skrek den stora hemulen. De har bränt opp alla anslag och gjort
parkvakten självlysande! Publiken, som en stund varit lite förvånad, förstod nu att skådespelet
fortsatte. De ställde kaffekopparna ifrån sig och slog sig ner på rampen för att titta på. Ta fast
dem! skrek hemulen rasande. (s. 138)

FMb: Ta fast mina fångar! skrek den stora hemulen. De har bränt opp alla anslag och gjort
parkvakten självlysande! Publiken, som en stund varit lite förvånad, förstod nu att skådespelet
fortsatte. De ställde kaffekopparna ifrån sig och slog sig ner på rampen för att titta på. Ta fast
dem! skrek hemulen ilsket. (s. 129)

Som framgår av exemplet gäller strykningen substantivet straff. Det sammansatta

ordet straffånge har i FMb ersatts med genitivkonstruktionen mina fångar. I SO (sv.

straffånge) definieras ordet straffånge som  en  fånge  som  har  dömts  till  hårt

straffarbete i till exempel ett läger. Ordet fånge definieras som en person som

berövats friheten med stöd av lagen. Att vara straffånge betyder alltså att man har

dömts till ett hårt fysiskt straff. Ordet fånge hänvisar snarare till att man inte får röra

sig fritt. Ordet straffånge har sålunda en mycket negativare klang än ordet fånge även

om båda uttrycken är rätt starka för en barnbok. I Finland är straffångar ovanliga och

på detta sätt bidrar strykningen också till att göra berättelsen mer realistisk.

Exempel 12 innehåller också en annan ändring. Adjektivet rasande har i  FMb

ersatts med adverbet ilsken. SO definierar adjektivet rasande som  mycket  arg  och

adverbet ilsken som en person som visar ilska. Det anges vidare att ordet ilsken

vanligtvis används som beskrivning av ett tillfälligt sinnestillstånd. Orsaken till att

jag placerade exempel 12 i kategorin strykningar och inte i parafraser är att

ändringen mellan textavsnitten är mycket större än i exemplen som presenterades i

avsnitt 3.3.1. Den semantiska nivån har förändrats. Det är alltså fråga om purifikation



                                                                                                                                                      38

(se avsnitt 2.3.3). Texten har förskönts genom strykningen av ordet straff och genom

förmildringen av hemulens sinnestillstånd.

3.3.4 Skillnader i illustrationerna i FMa och FMb

Som framkommit i tidigare avsnitt finns det inte så många eller omfattande språkliga

ändringar mellan FMa och FMb. Däremot finns det tydliga skillnader i illustreringen.

Av denna orsak ger jag bilderna i analysen av FMa och FMb en förhållandevis stor

roll. Som framkommit i avsnitt 3.2 koncentrerar jag mig endast på att jämföra en hur

synlig roll bilderna har i den ursprungliga och den omskrivna versionen. Detta

innebär att jag analyserar bilderna enligt deras placering och storlek samt antalet

bilder. I avsnitt 3.3.4.1 analyserar jag kort sambandet mellan bild och text i fråga om

ändringarna i bildernas placering och i avsnitt 3.3.4.3 analyserar jag vilken funktion

ändringarna i antalet bilder har. Det vore intressant att analysera samspelet mellan

text och bild närmare. I denna uppsats skulle detta dock bli ett för stort arbete.

Jag börjar analysen av bilderna med att gå igenom ändringarna gällande deras

placering i FMa och FMb (avsnitt 3.3.4.1) och övergår sedan till ändringarna i

storlek (avsnitt 3.3.4.2). Det finns rätt stora skillnader i antalet bilder mellan FMa

och FMb. Medan FMa är 153 sidor lång och innehåller 59 illustrationer är FMb 143

sidor lång och innehåller 67 illustrationer. Detta betyder att 46,9 % av sidorna i FMb

är illustrerade medan motsvarande siffra i FMa är 38,6 %. Skillnaden i antalet sidor

beror på typografiska skillnader. Skillnaderna i antalet bilder presenteras närmare i

avsnitt 3.3.4.3.

3.3.4.1 Placeringen av bilder i FMa och FMb

Placeringen av bilder i FMa och i FMb skiljer sig i någon mån åt. I båda böckerna är

bilderna placerade på flera olika ställen på uppslagen men det finns också vissa

tendenser i placeringen. Tabell 2 visar skillnaden i placeringen av bilder mellan FMa

och FMb.
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Tabell 2. Placeringen av bilder i FMa och FMb.

Placering FMa FMb
På högra delen av
uppslaget

43 37

På vänstra delen av
uppslaget

16 30

På båda sidorna 0 0
Sammanlagt  59 67
På  övre  delen  av  en
sida

32 41

På  nedre  delen  av  en
sida

12 16

Annan 15  10
Sammanlagt 59 67

I FMa är största delen av illustrationerna, sammanlagt 43 av 59 bilder (72,9 %),

placerade på högra delen av uppslaget. Endast 16 bilder (27,1 %) är placerade på

vänstra sidan. I FMb är illustrationerna mer jämnt fördelade: 37 av 67 bilder (55,2

%) finns på högra sidan och 30 bilder (44,8 %) på vänstra sidan. Det finns inga bilder

på båda sidorna.

Vad gäller placeringen av bilder enligt metoden på övre delen av en sida eller

på nedre delen av en sida finns det bara små skillnader mellan FMa och FMb. I båda

böckerna är placeringen på övre delen av en sida förhärskande: 32 bilder av 59 (54,2

%) i FMa och 41 bilder av 67 (61,2 %) i FMb. Procentuellt är ungefär lika många av

illustrationerna i FMa och i FMb placerade på nedre delen av en sida (20,3 % i FMa

och 23,9 % i FMb). Den största skillnaden finns i illustrationerna som varken är

placerade på övre eller på nedre delen av en sida. I FMa hittar man 15 sådana bilder

(25,4 %). I FMb är motsvarande antal endast 10 (14,9 %).

Utgående från Kress och van Leeuwens (1996) modell (se avsnitt 2.2.2) kan

man konstatera att bilderna i FMa skapar en illustration av texten eftersom texten för

det mesta kommer före bilderna. Illustrationer som är placerade på högra sidan

fungerar som ny information medan texten representerar gammal och given

information. I FMb är skillnaden mellan gammal och ny information inte lika tydlig.

Det finns endast sju bilder mer på högra sidan än på vänstra sidan. Nästan en lika stor

del av bilderna kommer alltså före texten som efter den. Illustreringens viktiga roll i

FMb framkommer av placeringen av bilder på övre delen av en sida. Som Kress och

van Leeuwen (1996: 194, 211) påpekar har bilder som finns på övre delen av en sida
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en framträdande roll i förhållande till texten. I både FMa och FMb är största delen av

bilderna placerade på övre delen av en sida men i FMb är denna placeringsmetod

särskilt dominerande.

Det finns fyra illustrationer som har ändrat plats radikalt i FMb. Dessa bilder

kommer till och med över 20 sidor tidigare i FMb än i FMa. Ändringen bidrar till att

knyta ihop berättelsen och illustrerationerna bättre. När man läser FMb kan man

samtidigt  se  i  bilden  det  som händer  i  texten.  I  FMa ser  man detta  först  flera  sidor

senare. I exempel 13–16 ser man ändringen i placering av de fyra bilderna. (Bilderna

är förminskade).

I exempel 13 ser man lilla My sitta på en pannkaka. I FMb får man i samband

med bilden läsa att My sitter på pannkakan eftersom hon inte vill att Emma tar den. I

FMa berättas det däremot hur teatern driver i väg och muminfamiljen skingras.

Exempel 13.

FMa (s. 63 ):         FMb (s. 55):

Moomin Characters Moomin Characters

I FMa kan man läsa berättelsen om My flera sidor tidigare men först i slutet av

kapitlet ser man illustrationen av händelsen. I FMb motsvarar texten och bilden alltså

mycket bättre varandra. I FMa slutar kapitlet med bilden på My. I FMb slutar kapitlet

i stället med en bild på en klocka (se exempel 19 nedan) som illustrerar hur teatern

driver i väg under nattens mörka timmar.

I exempel 14 ser man Misan som gråter och känner sig ensam och svårmodig. I

FMa är bilden placerad i slutet av det kapitel där det berättas om hur My rullar ner i

vattnet och driver i väg. Berättelsen om Misan har presenterats över tjugo sidor

tidigare. I FMb har placeringen ändrats radikalt. Bilden finns nu i nära anslutning till

berättelsen.
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Exempel 14.

FMa (s. 72)              FMb (s. 45)

Moomin Characters

Moomin Characters

I  exempel  15  ser  man Mymlans  dotter  spika  fast  tallrikarna  på  golvet.  I  FMa läser

man i samband med bilden om muminpappans pjäs och hurdan den skall vara. I FMb

läser man däremot om hur svårt det är att äta när golvet är snett.

Exempel 15.

FMa (s. 103):                FMb (s. 90):

Moomin Characters Moomin Characters

I exempel 16 ser man en av Snusmumrikens fosterbarn som har en tobakspung i

handen. I FMa läser man i samband med bilden inte om ungen utan om Filifjonkan
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som  har  kommit  till  teatern  för  att  hälsa  på  sin  faster  Emma.  I  FMb  läser  man

däremot om hur ungen gav tobakspungen till Snusmumriken.

Exempel 16.

FMa (s. 141):               FMb (s. 124):

Moomin Characters Moomin Characters

Placeringen av bilder i FMa och i FMb visar i princip samma tendenser. I båda

böckerna är största delen av bilderna placerade på högra delen av uppslaget och på

övre delen av sidan. Enligt Kress och van Leeuwens (1996) modell kan man alltså

konstatera att bilderna spelar en viktig roll i båda böckerna. I FMb verkar texten och

bilderna dock ha en mer jämnställd och samverkande relation än i FMa. Detta

framgår av att en nästan lika stor del av bilderna i FMb är placerade på vänstra sidan

som på högra sidan av uppslaget. Genom placeringen av illustrationerna närmare

textsammanhanget är FMb mer koherent än FMa.

3.3.4.2 Storleken på bilderna i FMa och FMb

Tove Jansson har inte ändrat storleken på bilderna i FMb utan alla illustrationer är

lika stora i FMa och FMb. Hon har dock tillagt åtta illustrationer i FMb, vilket gör att

förhållandet mellan stora och små bilder skiljer sig mellan FMa och FMb. Tabell 3

visar antalet stora och små bilder i FMa och FMb
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Tabell 3. Storleken på bilderna i FMa och FMb.

Storlek FMa FMb

Stora bilder
var av:
a)helsidessillustrationer
b)marginalillustrationer

45

3
1

48

3
1

Små bilder 14 19

Sammanlagt 59 67

Av tabellen framgår att största delen av bilderna är stora i båda böckerna: 45 i FMa

och  48  i  FMb.  Endast  14  av  illustrationerna  i  FMa  är  små.  I  FMb  är  motsvarande

antal 19. Även om texten i muminböckerna enligt Jansson är primär i förhållande till

bilderna (se avsnitt 2.4.2) visar bildernas storlek att illustrationerna spelar en viktig

roll  i  både  FMa och  FMb.  I  den  omskrivna  versionen  har  rollen  blivit  tydligare  i  å

med att det finns fler bilder i FMb än i FMa. Av de tillagda bilderna är dock största

delen små.

3.3.4.3 Skillnader i antalet bilder i FMa och FMb

De största skillnaderna mellan FMa och FMb gäller antalet illustrationer. Det finns

åtta bilder mer i FMb än i FMa och procentuellt är skillnaden ännu större. FMb

innehåller nästan 10 procent fler bilder än FMa. Den procentuella skillnaden beror på

böckernas längd. De tillagda bilderna har tre funktioner. De lyfter fram textens

händelser (jfr avsnitt 2.4.2), fungerar som övergångar till en ny händelse eller

förklarar en abstrakt känsla eller företeelse. I exempel 17–19 nedan presenteras de

åtta tillagda illustrationerna enligt deras funktion. (Bilderna är förminskade.)

I exempel 17 presenteras bilder som har funktionen av att lyfta fram eller

betona textens händelse.
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Exempel 17.

Bild 1. (s. 15)

I bild 1 ser man Snusmumriken. Bildens funktion är att

lyfta fram en viktig händelse. Bilden betonar hur ovanligt

det är att Snusmumriken inte ännu har kommit tillbaka

till Mumindalen och visar för första gången hur

Moomin Characters Snusmumriken ser ut.

Bild 2. (s. 30)                    I bild 2 ser man Misan och Mymlans dotter som skakar

hand med varandra. Som bild 1 har bild 2 funktionen av

att understyrka textens händelse. Med hjälp av bilden kan

läsaren  se  hur  en  presentation  sker  samt  hur  Misan  och

Mymlans dotter ser ut.

Moomin Characters

Bild 3. (s. 142)

Bild 3 utgör den nästsista bilden i FMb. Bilden berättar samma sak

som texten. Bildens funktion är att lyfta fram den viktiga händelsen

när Snusmumriken och mumintrollet äntligen har hittat hem. Det är

den sista gången som läsaren ser och läser om dem i boken.

Moomin Characters

I exempel 18 presenteras bilder som fungerar som övergångar till ett nytt kapitel.
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Exempel 18.

Bild 4. (s. 31)      Bild 5.  (s. 103)

I bild 4 ser man lilla My första gången. Bilden

fungerar  som en  övergång till  ett  nytt  kapitel.  Den

illustrerar inte en händelse som bilderna i exempel

17 utan är mer frikopplade från texten. Bild 5

Moomin Characters Moomin Characters har en liknande funktion som bild 4. Berättelsen

slutar med bilden och ett nytt kapitel börjar genast efter den.

Bild 6. (s. 132)

             I  bild  6  kan  man  se  ett  lejon  som  är  en  av  rollfigurerna  i

muminpappans pjäs. Bilden illustrerar inte direkt texten utan

är självständigare. Också denna bild fungerar snarast som en

övergång till följande kapitel.

Moomin Characters

I exempel 19 presenteras slutligen bilder som har en förklarande och illustrerande

funktion.

Exempel 19.

Bild 7. (s. 106)          I bild 7 ser man Mymlans dotter och

muminpappan som ser mycket stressad ut. Bilden

har en förklarande och illustrerande funktion. Den

illustrerar hur en abstrakt känsla som förvirring

och ångest tar sig uttryck. När man läser FMa får

man föreställa sig detta själv.
Moomin Characters
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Bild 8. (s. 60)

Bild 8 illustrerar en klocka. Denna bild har en klart förklarande

funktion. Bilden förklarar och visar hur tiden går. Som bilderna under

exempel 18 fungerar bilden delvis också som övergång till en ny

händelse.
Moomin Characters

De tillagda åtta illustrationerna i FMb är figurbilder. Tre av bilderna har funktionen

av att lyfta fram en viktig händelse (bild 1, 2 och 3), tre fungerar som övergångar till

ett nytt kapitel (bild 4, 5 och 6) och två förklarar abstrakta företeelser som känslor

eller tid (bild 7 och 8). Alla bilder har en episk funktion (se avsnitt 2.2.1) d.v.s.

berättelsen skulle fungera ockås utan bilderna men blir mer precis och visuellt

njutbar med hjälp av dem.

3.3.5 Sammanfattning

Som helhet har det inte skett några radikala förändringar mellan FMa och FMb.

Språkligt sett gäller adaptationerna mest ersättning av gammaldags eller främmande

ord med mer moderna eller bekanta ord. Det finns inga tillägg som fungerar som

förklaringar och endast ett exempel på strykning. Innehållsmässigt har berättelsen i

hög grad förblivit i den samma form. Större ändringar har emellertid gjorts i fråga

om illustrationerna.

Eftersom skillnaderna mellan FMa och FMb är så små är det intressant att

Tove Jansson över huvud taget har bestämt sig för att publicera en ny version av

Farlig midsommar. Utgående från analysen verkar det som om den största orsaken

till omskrivningen närmast var att Jansson, eller möjligtvis förläggaren, ville att alla

muminböcker skall följa skriftspråkets normer och bilda ett kontinuum. Detta innebär

att miljön skall vara likadan i alla böcker och att den skall vara realistisk. Att Farlig

midsommar är så mycket mindre adapterad än till exempel Kometjakten, som är den

första muminboken Jansson gjorde en ny version av, beror troligen på tiden emellan

dessa två verk. Jansson skrev den första versionen av Farlig midsommar åtta år

senare än Kometjakten (1946 respektive 1954). I  de  åtta  åren  hade  hon  skrivit  två

andra muminböcker och redan beslutat sig för den ”rätta” stilen när hon började

skriva Farlig midsommar. I omskrivningskedet behövde hon därför göra endast små
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språkliga ändringar. Att tillägga illustrationer och ändra deras placering belyser

däremot hur Janssons skrivande och illustrering har genomgått en tydlig utveckling

genom tiden (se också avsnitt 2.4.2). I FMa verkar bilderna vara placerade nästan på

måfå medan de i FMb har placerats mer systematiskt. Ett tydligt tecken på detta

utgör den radikala omplaceringen av fyra illustrationer.

3.4 Adaptationer i Trollkarlens hatt

Den ursprungliga Trollkarlens hatt kom ut redan 1948 och är alltså Janssons tredje

muminbok. Omarbetningen av boken gavs ut tjugo år senare (1968). Av de fyra

omarbetade muminböker innehåller Trollkarlens hatt näst minst korrigeringar. Totalt

kan man registrera 27 belägg på språkliga ändringar mellan THa och THb. Den

största adaptationskategorin är parafraser (19 belägg). Därutöver finns det fem

belägg på strykningar och tre på tillägg.

THb innehåller också två bilder fler än THa. Dessutom har Jansson ritat om två

illustrationer. I de följande avsnitten presenteras först de språkliga ändringarna i THb

(avsnitt 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3) och därefter skillnaderna i illustrationerna (avsnitt

3.4.4, 3.4.4.1, 3.4.4.2 och 3.4.4.3).

3.4.1 Parafraser i THb

Parafraserna utgör klart den största adaptationskategorin i THb. Nästan alla ändringar

är parafraser i THb och därför ger jag dem mycket plats i detta avsnitt. Parafraserna

berör både enstaka ord och större enheter. En stor del av parafraserna gäller

ersättning av substantiv med nästan synonyma substantiv (se exempel 20, 21, 22, 23,

24 och 25). Några av dessa fungerar som moderniseringar (se exempel 23, 24 och

25). I fyra fall har ett adjektiv ersatts med ett annat adjektiv (se exempel 26, 27, 28

och 29). Det finns också belägg på förenkling (se exempel 30, 31 och 32).

I exempel 20 gäller omformuleringen ett substantiv som har ersatts med ett

annat, nästan synonymt substantiv i THb. En liknande ändring har också visats i

exempel 2 (se avsnitt 3.1.1).



                                                                                                                                                      48

Exempel 20.

THa: Plötsligt fick de syn på hemulen som vankade fram med händerna på ryggen och näsan
riktad mot marken. (s. 22–23)

THb: Plötsligt fick de syn på hemulen som vankade fram med tassarna på ryggen och nosen
riktad mot marken. (s. 21)

I exempel 20 har ett substantiv på en kroppsdel ersatts med ett nästan synonymt

substantiv. Substantiven hand har blivit tass samt näsa har blivit nos i THb.

Vanligtvis beskriver substantiven tass och nos kroppsdelar hos djur medan

människor har händer och en näsa. Muminfigurerna är varken djur eller människor

men kan sägas, speciellt på grund av utseendet, likna djur mycket mer än människor.

Detta gäller speciellt de senare utgivna muminböckerna. De första muminfigurerna

var magra och hade mindre ögon. Med tiden blev muminfigurernas former rundare

och mjukare. (Holländer 1983: 17.) I och med att Jansson har ritat om

muminfigurerna har hon också varit tvungen att tänka på vilka ord som bäst

beskriver det ”nya” utseendet. Parafraseringen i THb bidrar alltså till att figurernas

utseende och beskrivningar motsvarar varandra bättre. Denna parafrasering är synlig

också i de andra omskrivna muminböckerna. Omformuleringen av substantiv verkar

alltså bero på den strävan efter en enhetlig utformning som också Westin (1988: 13)

talar om.

I exempel 21 har ett  substantiv ersatts  med ett  annat substantiv.  I  exemplet är

Snorkförken, Snorken, hemulen, mumintrollet, Sniff och Snusmumriken och fiskar

och Snorkfröken blir oense med de andra.

Exempel 21.

THa: Snorkfröken suckade lite. – Men i alla fall,  sa hon. – När man sänker kroken är det en
halv löja på den och när man drar opp den är där en hel abborre. Man vet att där är en hel
abborre. – Eller ingenting alls! sa snusmumriken. – Eller en ulk, sa hemulen. – Det där kan en
flicka inte förstå, avslutade snorken. (s. 103)

THb: Snorkfröken suckade lite. Men i alla fall, sa hon. När man sänker kroken är det en halv
löja på den och när man drar upp den är där en hel abborre. Man vet att där är en hel abborre.
Eller ingenting alls! sa snusmumriken. Eller en ulk, sa hemulen. Detdär kan ett fruntimmer inte
förstå, avslutade snorken. (s. 97)

Som exemplet visar har substantivet flicka blivit fruntimmer i THb. Parafraseringen

hänger troligen ihop med de andras syn på Snorkfröken. Enligt SO (sv. fruntimmer)

kan ordet fruntimmer ha en negativ konnotation. Det sägs att speciellt i mansspråk
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kan ordet användas i nedsättande eller skämtande betydelse. I detta fall blir

”männen” irriterade när Snorkfröken uttrycker sin åsikt om fiskandet. Detta syns

speciellt i satsen Detdär kan ett fruntimmer inte förstå. Användning av ordet flicka i

THa visar dessutom att de andra inte tycker om att en kvinna, och dessutom en yngre

person, har en åsikt om en manlig hobby. Substantivet flicka har dock inte en lika

stark klang som ordet fruntimmer i kontexten. Adaptationen understryker alltså

budskapet och bidrar till att läsaren förstår att ”männen” är irriterade. Exemplet

innehåller också en annan adaptation. Som i FMb (se exempel 7)har talspråksformen

opp ersatts med det för skriftspråket vanligare adverbet upp i THb.

Också i exempel 22 gäller parafraseringen ett substantiv. I exemplet har

muminmammans väska försvunnit och alla letar efter den.

Exempel 22.

THa: Då fortsattes sökandet med dubbel kraft. De letade igenom hela huset. De tittade under
mattor  och  sängar,  i  spisen  och  källaren,  på  vinden  och  taket.  De  sökte  i  hela  trädgården,  i
vedboden och nere vid floden. Ingen väska. – Du har väl inte klättrat i träd eller haft den med
dig när du badade? frågade Sniff.  – Nej, sa muminmamman. – O, vad jag är olycklig! – Vi
sätter in en annons, sa snorken. (s. 143–144)

THb: Då fortsattes sökandet med dubbel kraft. De letade igenom hela huset. De tittade under
mattor  och  sängar,  i  spisen  och  källaren,  på  vinden  och  taket.  De  sökte  i  hela  trädgården,  i
vedboden och nere vid floden. Ingen väska. Du har väl inte klättrat i träd eller haft den med dig
när du badade? frågade Sniff. Nej, sa muminmamman. O, vad jag är olycklig! Vi skickar ut
telegramblad! föreslog snorken. (s. 135)

I exemplet har substantivet annons ersatts med substantivet telegramblad. Som var

fallet i exempel 21 beror ändringen också snarast på kontexten. Att mammans väska

är försvunnen är en stor händelse i Mumindalen. Det syns i att alla lägger sig vinn

om att hitta den. Muminfamiljen letar igenom hela huset, under mattor och sängar, i

spisen och källaren, på vinden och taket, i hela trädgården, i vedboden och nere vid

floden. Till slut tänker de i THa sätta in en annons och i THb skicka ut telegramblad.

SO definierar substantivet telegram som ett  skrivet  meddelande  som överförts  med

telegrafi eller telefoni. En annons definieras som ett erbjudande eller ett meddelande

infört på betald plats i en tidning eller ett annat tryckalster. Om man jämför de två

olika sätten att meddela att muminmammans väska är försvunnen och att det är

ytterst viktigt att den hittas, framstår att skicka ut telegramblad som ett snabbare och

mer effektivt medel att nå Mumindalens invånare än att sätta in en annons. För det

första tar det troligen längre tid att publicera en annons än det tar att skicka ut
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telegramblad. För det andra skickar muminfamiljen ut flera telegramblad i THb

medan de i THa sänder in endast en annons. För det tredje använder Jansson ordet

blad också i andra muminböcker. I till exempel Farlig midsommar skickar

muminfamiljen ut programblad (se exempel 5 i avsnitt 3.3.1).

I exempel 23 har ett substantiv ersatts med ett annat, mer tidlöst uttryck. I

exemplet städar och pysslar muminmamman i huset medan de andra är ute och

fiskar.

Exempel 23.

THa: Hon fick för sig att hon skulle städa lite, och började samla ihop strumpor, apelsinskal,
underliga stenar, barkbitar, en gräsklippningsmaskin och mera sådant. I radion hittade hon
några kryptogamer som hemulen glömt att lägga i växtpressen. (s. 102)

THb: Hon fick för sig att hon skulle städa lite, och började samla ihop strumpor, apelsinskal,
underliga stenar, barkbitar, en gräsklippningsmaskin och mera sådant. I speldosan hittade hon
några kryptogamer som hemulen glömt att lägga i växtpressen. (s.  97)

Omformuleringen i exempel 23 gäller substantivet radio som  har  ersatts  med

substantivet speldosa i  THb.  Enligt  SO  (sv. speldosa) är  en  speldosa  ett  enkelt

mekaniskt instrument som kan frambringa en viss melodi. Det sägs också att en

speldosa vanligen är en leksak. Ändringen är intressant eftersom det är svårt att ge

några entydiga förklaringar till den. Det som man kommer att tänka på är trogenhet

till verkligheten. Det är svårt att tänka sig hur kryptogamer kan ha hamnat i en radio.

Hur ser en radio som man kan öppna ut? En speldosa kan däremot tänkas ha ett lock

som lätt kan öppnas. Parafrasen påminner om modernisering. Själva ordet radio är

inte gammaldags men bilden av hur en radio ser ut har ändrats. På 1950-talet hade

man kanske radior som lätt kunde öppnas men idag är detta sällsynt, om inte

omöjligt. En speldosa är  däremot  ett  tidlöst  uttryck  som  dessutom  passar  bra  i

kontexten. Ordet radio kan till och med vara för realistiskt för en muminbok.

Muminvärlden är inte som den riktiga, reella världen som läsaren lever i. Även om

Muminvärlden skall vara trovärdig och realistisk vad miljön och naturen beträffar (se

avsnitt 2.4.1) är den ändå en sagovärld med ovanliga och mystiska fenomen, inte

bara sådant som hör till läsarnas vardag.

I exempel 24 gäller parafrasen en ersättning av ett substantiv med ett mer

tidlöst uttryck.
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Exempel 24.

THa: – Kära hemul, sa snorkförken och klappade honom försiktigt på handen. – Jag har en idé.
Tänk om du skulle börja samla nånting helt annat, nånting alldeles nytt? – Det är en idé,
medgav hemulen. Men han var fortfarande hopskrynklad, för han tyckte inte att han kunde vara
glad genast efter ett så stort bekymmer. – Fjärilar till exempel? föreslog mumintrollet. –
Omöjligt, sa hemulen och dystrade till. – Det samlar min kusin på fädernet. Och honom kan jag
inte tåla. –Filmstjärnor då? sa snorkfröken. (s. 25)

THb: Kära hemul, sa snorkförken och klappade honom försiktigt på tassen. Jag har en idé.
Tänk om du skulle börja samla nånting helt annat, nånting alldeles nytt? Det är en idé, medgav
hemulen. Men han var fortfarande hopskrynklad, för han tyckte inte att han kunde vara glad
genast efter ett så stort bekymmer. Fjärilar till exempel? föreslog mumintrollet. Omöjligt, sa
hemulen och dystrade till. Det samlar min kusin på fädernet. Och honom kan jag inte tåla.
Sidenband då? sa snorkfröken. (s. 24)

Som exempel 24 visar har substantivet filmstjärna blivit sidenband i THb. Ändringen

påminner om parafrasen i exempel 23. I detta fall är det klart fråga om en

modernisering. Man kan givetvis samla på bilder av filmstjärnor fortfarande idag

men det var mer populärt för ett halvt sekel sedan. Samling av sidenband är däremot

tidlöst. Dessutom finns det inga riktiga kändisar i Mumindalen. Att samla på bilder

av filmstjärnor som hobby är alltså något motstridigt med den bild som man får av

muminvärlden. Som ordet radio i exempel 23 passar ordet filmstjärna inte in i

Muminvärlden. Ordet filmstjärna hör i högre grad ihop med den reella världen

utanför Muminvärlden än ordet sidenband. Därför passar substantivet sidenband

bättre i kontexten.

I exempel 25 gäller parafraseringen ändringar i skrivkonventionen.

Exempel 25.

THa: Den stora frun var gjord av trä! Och hon var underbart vacker. Genom det klara vattnet
lyste hennes lugna, leende ansikte med röda kinder och läppar och de runda blå ögonen var
vidöppna. Också håret var blått, det ringlade sig i långa målade lockar över axlarna. Det är en
dronning, sa snorkfröken andäktigt. (s. 88–89)

THb: Den stora frun var gjord av trä! Och hon var underbart vacker. Genom det klara vattnet
lyste hennes lugna, leende ansikte med röda kinder och läppar och de runda blå ögonen var
vidöppna. Också håret var blått, det ringlade sig i långa målade lockar över  axlarna. Det är en
drottning, sa snorkfröken andäktigt. (s. 82–83)

Som exemplet visar gäller parafrasen skrivkonventionen för substantivet drottning.

Den mer ovanliga skriftformen dronning har moderniserats till formen drottning i
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THb. Parafrasen är en stilistisk ändring och bidrar till att boken följer skriftspråkets

normer.

I exempel 26, 27, 28 och 29 gäller parafraserna ersättning av ett adjektiv eller

ett adverb med ett annat adjektiv eller ett annat adverb. Exempel 26 och 27 är

innehållsmässigt  så  nära  relaterade  att  de  presenteras  tillsammans.  I  exempel  26

gäller parafrasen ett adjektiv och i exempel 27 ett adjektiv och ett substantiv. I

exempel 26 hör Snusmumriken hemulen som skriker uppifrån en stolpe. Hemulen

har varit tvungen att klättra upp i stolpen eftersom han har stulit hatifnattarnas

barometer. I exempel 27 har hemulen och Snusmumriken lyckats skrämma bort

hatifnattarna och hemulen klättrar ner från stolpen.

Exempel 26.

THa: Han såg gläntan, hatifnattarna och hemulen som klamrade sig fast vid stolpen. Det här
var en värre historia, mumlade Snusmumriken. Så ropade han: Hej! Jag är här! Hur har du fått
de hyggliga hatifnattarna så där krigiska? Jag knackade bara på deras barometer, jämrade sig
hemulen. (s. 66)

THb: Han såg gläntan, hatifnattarna och hemulen som klamrade sig fast vid stolpen. Det här
var en värre historia, mumlade snusmumriken. Så ropade han: Hej! Jag är här! Hur har du fått
de hyggliga hatifnattarna så där argsinta? Jag knackade bara på deras barometer, jämrade sig
hemulen. (s. 62)

Exempel 27.

THa: – Lugna dig nu, sa snusmumriken. – Du klarade dig ju fint! –Usla hatifnattkryp, grälade
hemulen. (s. 67)

THb: Lugna dig nu, sa snusmumriken. Du klarade dig ju fint! Otäcka småkryp! grälade
hemulen. (s. 63)

I exempel 26 gäller parafrasen adjektivet krigisk som har blivit argsint i THb. Enligt

SO (sv. krigisk) beskriver ordet krigisk en person som gärna för krig. Adjektivet

argsint definieras som en människa som lätt blir arg. I exempel 26 ersätts alltså ett

starkt adjektiv med ett lite neutralare adjektiv. I båda fall är det klart att hatifnattarna

inte uppskattar att hemulen tar deras barometer. Lite senare i berättelsen när

muminfamiljen har lagt sig kommer hatifnattarna och hämtar tillbaka barometern.

Detta sker inte helt fridfullt utan leder till att en av de elektriska hatifnattarna av

misstag rör Snorkfrökens ansikte och hennes pannlugg brinner, vilket förstås är en

stor tragedi för Snorkfröken. Att hatifnattarna är arga är självklart men att de

avsiktligt skulle ha fört krig och bränt Snorkfrökens pannlugg är överdrivet. Ordet
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krig är starkt och kan till och med uppfattas som olämpligt i en barnbok. Som Shavit

(1986: 29) påpekar är det vanligt att man vid bearbetning av barnlitteratur lämnar

bort allt som kan tänkas vara olämpligt för barn.

I exempel 27 gäller parafrasen uttrycket usla hatifnattkryp som har ändrats till

otäcka småkryp i THb. En orsak till ändringen kunde vara hemulens sinnestillsstånd.

Hemulen är skärrad efter att klamrat fast i stolpen omgiven av arga hatifinattar. Han

förstår inte vad han har gjort för fel och tycker att hatifnattarna är elaka och

otrevliga. Adjektivet otäck beskriver denna känsla.

Exempel 28 visar en parafrasering av ett adverb.

Exempel 28.

THa: – Vi kan väl vänta lite och se vad det blir, sa mumintrollet. – Det vore så visset att fara
hem just nu när vi har upptäckt den här ön. (s. 69)

THb: Vi kan väl vänta lite och se vad det blir, sa mumintrollet. Det vore så snopet att fara hem
just när vi har upptäckt denhär ön! (s. 65)

Som framgår av exemplet har adverbet visset ersatts med adverbet snopet i THb.

Adjektivet vissen används huvudsakligen för att beskriva utblommade växter (se till

exempel SO och SS). Enligt SSO (sv. vissen) kan adjektivet vissen emellertid också

användas synonymt med orden tråkig och otrevlig i vardaglig stil. För adjektivet

snopen ger SSO synonymer besviken, sviken i sina förhoppningar och obehagligt

överraskad. Adverben visset och snopet kan alltså ha rätt lika betydelser. Båda orden

används för att beskriva en negativ känsla. Att använda ordet visset i betydelsen

tråkig är dock inte etablerat eller vanligt utan speglar troligtvis språkbruket hos en

mindre grupp personer. Parafrasen i exempel 28 beror alltså på textens stil. Adverbet

visset ger texten en vardaglig och lokal klang medan adverbet snopet är mer

skriftspråkligt och bekant för en större läsekrets.

I exempel 29 har ett verb och ett substantiv ersatts med ett adverb i THb. I

exemplet ger bisamråttan en befallning åt muminpappan.

Exempel 29.

THa:  Ni  kan  få  hämta  mat  åt  mig  två  gånger  om  dan.  Men  inte  före  klockan  tio.  –  Bra,  sa
muminpappan och böjde sitt huvud. (s. 51)

THb: Ni kan få hämta mat åt mig två gånger om dan. Men inte före klockan tio. Bra, sa pappan
undergivet. (s. 48)
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Som framgår av exemplet har verbkonstruktionen böjde sitt huvud blivit undergivet i

THb. SO definierar ordet undergiven som  att  vara  lydig  på  ett  sätt  som  tyder  på

fullständig underkastelse. Att böja sitt huvud kan tänkas ha samma betydelse.

Uttrycket kan dock också tolkas på ett annat sätt. Man kan böja sitt huvud i

betydelsen bocka till exempel när man tackar. I exemplet är det emellertid inte fråga

om något tackande utan just om en underkastelse till bisamråttans vilja. Parafrasen är

därför gjord för att undvika missförstånd om pappans reaktion.

I exempel 20–29 har parafraserna främst gällt enskilda ord. I de följande sex

exemplen berör parafraserna större enheter. I exempel 30, 31 och 32 har inte bara ett

ord har ersatts med ett annat ord utan hela satskonstruktionen har blivit annorlunda.

Dessa tre exempel kan kategoriseras som förenklingar.

I exempel 30 har ett verb ersatts med ett annat verb. Ordföljden har också

ändrats.

Exempel 30.

THa: Snusmumriken hade alltid tidigare företagit sina nattvandringar ensam. (s. 44)

THb: Tidigare hade snusmumriken alltid varit ensam på sina nattvandringar. (s. 42)

Som  exemplet  visra  har  verbet företagit ändrats till varit i THb. Subjektet

Snusmumriken och adverbet tidigare har därtill bytt plats. Dessutom står adjektivet

ensam i slutet av meningen i THa medan det i THb står efter verbet följt av

prepositionsfrasen på sina nattvandringar. Enligt SS är verbet företa formellt och

synonymt med verbet utföra. Parafrasen i denna mening verkar vara en stilistisk

ändring som samtidigt fungerar som en förenkling. Genom ersättning av ett formellt

och till och med lite främmande verb med ett vanligt verb görs språket mer likt

barnets eget språk (om språket i barnböcker, se Hellsing 1963, 1999: 54 och avsnitt

2.1.2.)

I exempel 31 har en sats utan animat subjekt ersatts med en sats med animat

subjekt i THb.

Exempel 31.

THa: – Men jag frågade ju om allting var med! sa muminpappan. Allmänt missmode utbredde
sig. (s. 59)
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THb: Men jag frågade ju om allting var med, sa muminpappan. De blev alldeles missmodiga.
(s. 56)

Som  framgår  av  exemplet  har  satsen Allmänt missmode utbredde sig ersatts med

satsen De blev alldeles missmodiga i THb. Verbet utbreda sig har alltså ersatts med

verbet bli, subjektet missmode har blivit adjektivet missmodig och personpronomen

de har tillagts i THb. Dessutom har adjektivet allmän ersatt med adverbet alldeles.

Omformuleringen har samma funktion som omformuleringen i exempel 30. Den är

stilistisk och troligen gjord för att förbättra läsbarheten och undvika konstruktioner

som barn kan uppleva som svåra och främmande.

Exempel 32 visar en generalisering och en förenkling av språket.

Exempel 32.

THa: Under tiden strövade hemulen omkring i skogen, hänryckt över de sällsynta blommor
som lyset överallt. De var inte lika mumindalens blomster, o långt därifrån! Silvervita tunga
klasar som såg ut som om de varit gjorda av glas, parflikiga underblommor i skymningsfärg
och karmosinsvarta kalkar som liknade kungakronor. (s. 64)

THb: Under tiden strövade hemulen omkring i skogen, hänryckt över de sällsynta blommor
som lyste överallt. De liknade inte mumindalens blommor, de hade starkare och mörkare
färger och  egendomlig form. (s. 60)

I exempel 32 har Jansson ändrat en lång och detaljerad mening till en kortare och

mer allmän mening i THb. Metaforerna och de noggranna beskrivningarna om hur

blommorna ser ut i THa har sammanfattas till tre hyponymer i THb: starka och

mörka färger samt egendomlig form. Informationen om blommorna är alltså inte lika

precis  i  THb  som  i  THa.  THb  är  ändå  lättare  att  förstå  och  att  läsa  högt.  När  man

läser THa får man en detaljerad bild av blommorna om man vet vad ord som

parflikig, karmosinsvart och kungakrona betyder. I THb får man inte lika detaljerad

information utan varje läsare måste/får själv tänka ut hur blommorna ser ut. Att

blommorna är unika och olika utgör den viktigaste informationen och den har också

bevarats i THb.

Parafraserna i exempel 30, 31 och 32 är förenklingar och har en rätt klar

funktion. De följande fyra exemplen (33–36) illustrerar mer omfattande parafraser

som inte har en lika klar funktion. Exempel 33 innehåller två parafraser. I exemplet

vill snorken testa hur Trollkarlens hatt fungerar och undrar vem han kunde lura att gå

in i hatten.
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Exempel 33.

THa: – Kanske man kunde lura dit nån annan, funderade snorken. – Men det vore bra nedrigt!
sa mumintrollet. – Hur kan vi veta att han blir riktig igen! – Vi tar en fiende, föreslog snorken.
– Hm, sa mumintrollet. Vet du nån? – Piggsvinet, sa snorken. Mumintrollet ruskade på
huvudet. – Han är för stor.  –  Nå  myrlejonet  då?  föreslog  snorken.  –  Det  blir  bra,  sa
mumintrollet.  (s. 36)

THb: Kanske man kunde lura dit nån annan, funderade snorken. Men det vore bra nedrigt! sa
mumintrollet. Hur kan vi veta att han blir riktig igen! Vi tar en fiende, föreslog snorken. Hm, sa
mumintrollet. Vet du nån? Stora råttan på slaskhögen, sa snorken. Mumintrollet ruskade på
huvudet. Henne går det inte att lura. Nå  myrlejonet  då?  föreslog  snorken.  Det  blir  bra,  sa
mumintrollet. (s. 34)

I THa föreslår snorken att de kunde försöka lura in piggsvinet i hatten. I THb har

detta ändrats till stora råttan på slaskhögen. Mumintrollets svar på varför snorkens

förslag inte duger har också ändrats. I THa är det fråga om storlek medan det i THb

är fråga om intelligens. Piggsvinet ryms inte i hatten medan stora råttan är för klok

att kunna luras. Det som är intressant är att könet på objekten har ändrats. I THa

använder Jansson det maskulina pronomenet han men i THb använder hon det

feminina pronomenet henne. Varken piggsvinet eller stora råttan nämns tidigare eller

senare i berättelsen och man får inte veta vad de har gjort för att ses som fiender. En

möjlig förklaring till ändringen i exempel 33 är mumintrollets svar i THa, det vill

säga att piggsvinet inte  går  att  lura  eftersom  det  är  för  stort,  är  motstridigt  med

berättelsen. Både mumintrollet självt och ett myrlejon ryms i hatten. Varför då inte

ett piggsvin? Att använda intelligens som orsak till att stora råttan inte är det rätta

objektet för experimentet känns begripligare och klarare. Dessutom är ett piggsvin

troligen ett mer främmande begrepp för barn än en råtta.

I exempel 34 har en lång mening delats i två meningar. I exemplet hittar

muminpappan en båt på stranden.

Exempel 34.

THa: – Vems är den? flämtade mumintrollet när han hunnit fram. – Ingens! sa muminpappan
triumferande. – Den har drivit iland på vår strand, så vi har rätt att ta den som vrakgods! (s.
57)

THb: Vems är den? flämtade mumintrollet när han hunnit fram.Ingens! sa muminpappan
triumferande. Den har drivit iland på vår strand. Det är en present av havet! (s. 54)

Parafrasen i exempel 34 gäller pappans förklaring till varför det är acceptabelt att

muminfamiljen tar båten. I THa ges förklaringen så att båten är ett vrakgods och  i

THb att den är en present av havet. I THa ges förklaringen i en bisats som börjar med
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konjunktionen så. I THb har Jansson delat informationen i två fristående

huvudsatser. Informationen är i princip densamma. Det som är annorlunda är att

uttrycket i THb är kortare och kanske mer skönlitterärt än i THa. Att havet har gett

båten som gåva känns mer romantiskt och spännande än att båten bara är övergiven,

även om det senare troligen ligger närmare sanningen. Dessutom kan det vara svårt

att förstå vad ordet vrakgods betyder. Parafrasen verkar i detta fall vara en stilistisk

ändring som har en förenklande funktion.

I exempel 35 berör parafrasen också en bisats. I exemplet vill muminfamiljens

medlemmar döpa om båten som de har hittat.

Exempel 35.

THa: – Fint! Fint! skrek mumintrollet.  – Vi ska döpa den! Har du nånting som kan användas
till champagneflaska, mamma!  Muminmamman letade  i  alla  sina  korgar  efter  saftflaskan.  (s.
58)

THb: Fint! Fint! skrek mumintrollet. Vi ska döpa den! Mamma! Har du nånting som liknar en
champagneflaska. Muminmamman letade i alla sina korgar efter saftflaskan. (s. 55)

Som exempel 35 visar är bisatsen i den tredje meningen omskriven. Som kan

användas till champagneflaska har omformulerats till som liknar en

champagneflaska i THb. I båda fallen, men särskilt i THa, antas läsaren veta hur man

döper en båt. Muminfamiljen har inte champagne så mamman börjar leta efter

saftflaskan. Det är svårt att säga varför Jansson har tyckt att parafraseringen i

exempel 35 är nödvändig. En orsak kan vara att THb är en aning klarare eftersom

muminfamiljen endast har någonting som liknar champagne. En annan orsak kan

vara att uttrycket i THb är mer elegant och inte så talspråkligt som i THa.

I exempel 36 gäller omformuleringen en hel mening.

Exempel 36.

THa: – Men tänk om Trollkarlen kommer tillbaka för att hämta sin hatt, sa snorkfröken
upprörd. – Jag skulle aldrig våga titta på hans röda ögon! – Vi måste tala med mamma om
saken, sa mumintrollet. – Är det lång väg till månen? – Ganska, sa snusmumriken.
– Förresten tar det nog tid för honom att leta igenom alla kratrarna. (s. 98)

THb: Men tänk om Trollkarlen kommer tillbaka för att hämta sin hatt, sa snorkfröken upprörd.
Jag skulle aldrig våga titta på hans röda ögon! Han är nog kvar uppe på månen, sa
mumintrollet. Är  det  lång  väg  dit?  Ganska,  sa  snusmumriken.  Förresten  tar  det  nog  tid  för
honom att leta igenom alla kratrarna. ( s. 93)
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Som framgår av exemplet är Snokfröken rädd för att Trollkarlen skall komma och

hämta  hatten  som Snusmumriken,  Sniff  och  mumintrollet  tidigare  har  hittat.  I  THa

besvarar mumintrollet henne med att de måste tala med mamma om saken.  I  THb

har svaret ändrats till att han [Trollkarlen] är nog kvar uppe på månen. Ändringen

beror troligen på kontexten. Snusmumriken har lite tidigare berättat att Trollkarlen

har gett sig i väg till månen för att söka efter en Kungsrubin i kratrarna. I THb tröstar

mumintrollet den skrämda Snorkfröken med att hänvisa till Snusmumrikens

berättelse. I båda versionerna fortsätter berättelsen med att mumintrollet frågar

Snusmumriken om det är lång väg till månen och Snusmumriken svarar ganska på

frågan. Eftersom det är Snusmumriken som vet mest om Trollkarlen och

mumintrollet senare frågar just honom om Trollkarlen, verkar det ologiskt att

mumintrollet skulle vända sig till mamman för svar och tröst. Och detta gör han

dessutom inte heller i något skede. Parafrasen i THb gör sålunda berättelsen mer

koherent och logisk.

3.4.2 Tillägg i THb

Det finns tre belägg på tillägg i THb. Som exempel 37, 38 och 39 visar har dessa

tillägg en klar förklarande funktion. Vart och ett av tilläggen ger läsaren mer

information och bidrar till att knyta ihop berättelsen bättre. Exemplen har också ett

gemensamt tema: Trollkarlen. Detta är särskilt tydligt i exempel 37.

Exempel 37.

THa: – Det kommer rakt över ön, tänkte snusmumriken med en ilning av fröjd och spänning.
Han kisade med ögonen under hattbrättet och inbillade sig att han seglade högst oppe på
molnväggens kam. Där skulle man mäktigt skjuta fram över havet med fräsande blixtar under
sig.  Nu  var  solen  borta.  Regnet  kom  farande  som  en  grå  gardin  över  sjön.  Då  vände
snusmumriken och skuttade tillbaka över stranden.(s. 70–71)

THb: Det kommer rakt över ön, tänkte snusmumriken med en ilning av fröjd och spänning.
Han såg rätt in i ovädret där det vandrade fram över havet. Och plötsligt såg snusmumriken en
liten svart ryttare på en svart häst. De syntes bara ett ögonblick mot molnväggens kritvita kam,
ryttarens kappa flög ut som en vinge, de steg högre... Så var de försvunna i en bländande
svärm av blixtar, solen var borta och regnet kom farande som en grå gardin över sjön. Jag har
sett Trollkarlen! tänkte snusmumriken. Det måste ha varit Trollkarlen och hans svarta panter!
De finns verkligen, de är inte bara en gammal saga. Snusmumriken vände och skuttade
tillbaka över stranden. (s. 66)
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Tillägget i exempel 37 berättar att Trollkarlen inte bara är en legend. Genom hela

berättelsen har man fått antydningar om Trollkarlen men nu får man första gången

bevis på att han finns på riktigt. Tillägget har en viktig funktion i berättelsen. Det

knyter ihop berättelsen och visar att Trollkarlen inte bara är en sagofigur. Tillägget

har dessutom en direkt anknytning till berättelsens förändrande struktur i de senare

muminböckerna. I de första muminböckerna, dit Trollkarlens hatt hör, består texten

till övervägande del av dialog men de senare muminböckerna innehåller också en

stor del inre monologer (se Holländer 1983: 57 och exempel 64 och 65 i avsnitt 3.5.2

och exempel 82 i avsnitt 3.6.2 ). Tillägget i exempel 37 utgör just en sådan inre

monolog.

Exempel 38 påminner om exempel 37. I exemplet har muminfamiljen hittat en

båt och gjort en utfärd till en ö. På ön bryter ett åskväder plötsligt ut.

Exempel 38.

THa: Nu drog åskvädret söderut. Mer och mer avlägset hördes dundret, blixtarna blev svagare.
Till slut prasslade bara regnet omkring dem och havet dånade kring stränderna. – Kom ut,
Sniff, sa snusmumriken. Det är över. (s. 72)

THb: Nu drog åskvädret söderut. Mer och mer avlägset hördes dundret, blixtarna blev svagare.
Till slut prasslade bara regnet omkring dem och havet dånade kring stränderna. Jag ska inte
berätta om Trollkarlen än, tänkte snusmumriken. De är tillräckligt rädda ändå. Kom ut, Sniff,
sa han. Det är över. (s. 68)

Som i exempel 37 består tillägget i exempel 38 av Snusmumrikens inre monolog.

Snusmumriken har tidigare sett Trollkarlen och vill nu berätta om honom för de

andra. Han tycker dock att tidpunkten inte är den rätta eftersom de andra är så

skrärrade efter åskvädret. Den rätta tidpunkten inträffar först när muminfamiljen har

kommit tillbaka till Mumindalen. Detta visas i exempel 39.

Exempel 39.

THa:  –  Så  lycklig  han  måste  vara,  den  där  Trollkarlen,  sa  Sniff.  –  Det  är  han  inte  alls,  sa
snusmumriken. – Inte förrän han har hittat Kungsrubinen. Den är nästan lika stor som svarta
panters  huvud,  och  att  titta  in  i  den  är  som  att  se  flytande  eld.  [...]   För  innerst  inne  tror
Trollkarlen att Kungsrubinen finns på solen. Och dit kan han inte komma. Han har försökt flera
gånger, men det är för hett. Men är det sant, allt det där? frågade snorken misstroget. – Tro vad
du vill, sa snusmumriken obekymrat och skalade sin banan. – Vet du vad koltrasten trodde?
Hon trodde att Trollkarlen hade en hög svart hatt. En hatt, som han tappade när han for till
månen för ett par månader sen! Det menar du inte! utbrast mumintrollet. – Det måste vara den!
ropade snorkfröken. – Faktiskt, sa snorken. (s. 96)
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THb: Så lycklig han måste vara, dendär Trollkarlen, suckade Sniff. Det är han inte alls, sa
snusmumriken. Inte förrän han har hittat Kungsrubinen. Den är nästan lika stor som svarta
panters huvud, och att titta in i den är som att se flytande eld. [...] För innerst tror Trollkarlen
att Kungsrubinen finns på solen. Och dit kan han inte komma. Han har försökt flera gånger
men det  är  för  hett.  Och det  här  är  vad  Gafsan  berättade  för  mig.  Det  var  en  bra  historia,  sa
snorken. Ge mig en polkagris till. Snusmumriken var tyst en stund. Sen sa han: Det var ingen
historia. Alltihop är sant. Jag har hela tiden trott att det var sant, utbrast Sniff. Detdär med
ädelstenarna låter så riktigt! Och hur kan man veta att Trollkarlen finns? frågade snorken
misstroget. Jag såg honom, sa snusmumriken och tände sin pipa. Jag såg Trollkarlen och hans
panter på hatifnattarnas ö. De red genom luften mitt i åskvädret. Men du sa ingenting! utbrast
mumintrollet. Snusmumriken ryckte på axlarna. Jag tycker om att ha hemligheter, sa han.
Förresten, dendär Gafsan berättade att Trollkarlen är klädd i en hög svart hatt.  Det menar du
inte! skrek mumintrollet. Det måste vara den! ropade snorkfröken. Faktiskt, sa snorken. (s. 92)

I exempel 39 berättar Snusmumriken till slut om Trollkarlen för de andra. Tillägget

omfattar sex meningar och förklarar att Trollkarlen finns eftersom Snusmumriken

har sett honom med sina egna ögon. I THa förblir Trollkarlens existens mer oklar.

Som tilläggen i exempel 37 och 38 ger också detta tillägg mer information till läsaren

och bidrar till att göra berättelsen mer koherent.

3.4.3 Strykningar i THb

Det finns fem belägg på strykningar i THb. Tre av dessa gäller strykning av ett ord

(exempel 40, 41 och 42) och två strykning av en större enhet (exempel 43 och 44).

En del av strykningarna har en purifierande funktion, det vill säga ord som kan

tänkas vara olämpliga har strukits i THb.

I exempel 40 gäller strykningen ett substantiv. I exemplet lurar mumintrollet

och Snorken myrlejonet att gräva i sanden där Trollhatten är gömd.

Exempel 40.

THa: Myrlejonet drog opp axlarna och lät manen resa sig på ett skräckinjagande sätt. – Pass på,
små dårar, skrek han. [...] Myrlejonet skrek och förbannade därinne, men hans röst kvävdes av
sanden. (s. 38)

THb: Myrlejonet drog upp axlarna och lät manen resa sig på ett skräckinjagande sätt. Pass på!
skrek han. [...] Myrlejonet skrek och gormade därinne men hans röst kvävdes av sanden. (s. 36)

Som framgår av exemplet gäller strykningen substantivkonstruktionen små dårar. I

SO (sv. dåre) definieras ordet dåre som en person som tillfälligt eller vanemässigt

handlar mot allt förnuft. Ordet dåre kan till exempel användas synonymt med ord

som sinnesjuk, vansinnig och idiot (SSO). Ordet dåre har sålunda en mycket

nedlåtande klang. Det verkar som om att strykningen i exempel 40 har en
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purifierande funktion. Användningen av skällsord i en barnbok stämmer inte så bra

ihop med de värderingar som barnlitteraturen ofta förväntas representera (se avsnitt

2.3.3). Det är också iögonenfallande att ordet dåre inte har ersatts med något annat

ord  utan  att  det  har  tagits  bort  helt  och  hållet.  Exempel  40  innehåller  också  en

parafrasering. Verbet förbanna har i THb blivit gorma. Denna ändring beror troligen

på strykningen. Eftersom myrlejonet inte mera skäller, skall han inte heller förbanna,

alltså svära. Han är arg och därför gormar eller bråkar han och för oväsen (se SSO).

Dessutom är verbet förbanna ett transitivt verb som vanligtvis kräver ett objekt (SO

sv. förbanna). Egentligen borde myrlejonet alltså förbanna mumintrollet och

snorken. Verbet gorma är däremot ett intransitivt verb som kan användas utan objekt

(SO sv. gorma).

I exempel 41 gäller strykningen ett adverb. I exemplet försöker muminfamiljen

komma på ett namn för båten som de har hittat men alla är inte av samma åsikt av

namnen.

Exempel 41.

THa: – Jag såg den först! skrek Sniff. – Jag måste få välja namn på den. Vore det inte skojigt
om den hette SNIFF. Det är så kort och bra. – Tycker du, ja, sa mumintrollet hånfullt. (s. 58)

THb: Jag såg den först! skrek Sniff. Jag måste få välja namn på den. Vore det inte skojigt om
den hette SNIFF. Det är så kort och bra. Tycker du, ja, sa mumintrollet. (s. 55)

I exempel 41 har Jansson strukit adverbet hånfullt i THb. Adverbet hånfullt uttrycker

låg värdering på illvilligt och förlöjligande sätt (SO sv. hånfull). I  THa  vill

mumintrollet inte att båten skall heta Sniff och  visar  detta  genom  att  han  talar

hånfullt. I THb vill han inte heller att båten ges namnet Sniff men han visar inte detta

lika tydligt som i THa. Strykningen påminner om strykningen i exempel 40. Även

om mumintrollet inte vill att Sniff bestämmer namnet på båten verkar det olämpligt

för  hans  karaktär  att  håna  sin  vän  på  grund  av  detta.  Mumintrollet  är  en  snäll  och

vänlig figur. Strykningen har alltså en purifierande funktion.

Exempel 42 visar en strykning av ett verb. I exemplet skriver muminpappan

sina memoarer och tror att mumintrollet och Sniff skall komma hem.
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Exempel 42.

THa: Idetsamma rullade ett plommon ner på papperet och gjorde en stor blå fläck. – Vid min
svans! utbrast muminpappan. – Nu är mumintrollet och Sniff hemma igen! Och han vände sig
om för att gräla på dem. Men ingen stod bakom honom. I stället stirrade muminpappan in i ett
vilt busksnår, översållat med gula bär. (s. 110)

THb: I detsamma rullade ett plommon på papperet och gjorde en stor blå fläck. Vid min svans!
utbrast muminpappan. Nu är de hemma igen! Men när pappan vände sig om, stirrade han in i
ett vilt busksnår, översållat med gula bär. (s. 104)

Strykningen i exemplet gäller verbet gräla och fungerar som en purifikation.

Muminpappan skriver på sina memoarer och tycker inte om att bli störd. När han hör

ljud tror han att Sniff och mumintrollet kommer hem och vill därför i THa gräla på

dem. Som i exempel 41 har strykningen i detta exempel också att göra med

muminpappans karaktär. När man läser de andra, senare utkomna muminböckerna är

det svårt att tänka sig att muminpappan är en figur som lätt börjar gräla med andra.

Tvärtom är han en mycket lugn och tolerant figur. Strykningen i detta exempel bidrar

till att muminpappans karaktär i stort sett är likadan i alla muminböcker.

I exempel 43 gäller strykningen ett substantiv och ett egennamn. Exemplet

innehåller dessutom en parafras.

Exempel 43.

THa: – Det var ytterst pinsamt för min värdighet! Och era gäster placerar ibland hårborstar i
min säng – ett synnerligt dumt skämt. För att inte tala om er son, mumintrollet... – Jag vet, jag
vet, avbröt muminpappan förkrossad. Men det är inget lugnt hus det här. Och snören blir ibland
tunna med åren... – De får inte bli det, sa bisamråttan. Om jag hade slagit ihjäl mig hade det
förstås inte gjort nånting. Men tänk om era UNGAPERSONER hade sett mig! (s. 50)

THb: Det var ytterst pinsamt för min värdighet! Jag hittar hårborstar i min säng –  ett
synnerligt dumt skämt. För att inte tala om... Jag vet, jag vet, avbröt muminpappan förkrossad.
Men det är inget lugnt hus det här. Och snören blir ibland tunna med åren... De får inte bli det,
sa bisamråttan. Om jag hade slagit ihjäl mig hade det förstås inte gjort nånting. Men tänk om
de andra hade sett på! (s. 48)

I exemplet har substantivet son och egennamnet mumintroll strukits. Dessutom har

satsen era gäster placerar ibland hårborstar i min säng ändrats till jag hittar

hårborstar i min säng och ordet ungapersoner har blivit de andra. I THb sägs alltså

inte direkt vem som enligt hemulen är skyldig till skämten eller vem han inte tycker

om. Strykningen och omformuleringen förmildrar och förskönar texten och fungerar

alltså som purifikationer.
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I exemplen 40, 41, 42 och 43 har strykningarna en purifierande funktion. I

exempel 44 gäller strykningen däremot en metafor. I exemplet är mumintrollet,

Snorkfröken, Snorken, Sniff och Snusmumriken ute på havet och har precis börjat

fiska.

Exempel 44.

THa: Fällkniven bands fast i fånglinan med en bit ståltråd som hemulen hade i fickan,
pannkakan fästes på kniven och alltihop sänktes i havet. Snorkfröken var nu lika upptänd av
jaktiver som de andra och pep av upphetsning. – Du är som Diana, sa mumintrollet
beundrande. – Vem är det? frågade snorkfröken smickrad. –Jaktens gudinna! sa mumintrollet.
Lika vacker som trädronningen och lika klok som du! – Hm, sa snorkfröken. I detsamma
vippade Äventyret till. (s. 106)

THb: Fällkniven bands stadigt fast i fånglinan med en liten bit ståltråd som hemulen hade i
fickan, pannkakan fästes på kniven och alltihop sänktes i havet. De väntade under tystnad.
Plötsligt vippade Äventyret till. (s. 100)

I exemplet ser man den största strykningen i hela boken. Den innefattar fem

meningar. Strykningen gäller en allusion i form av en metafor. I THa blir

Snorkfröken intresserad av fiskandet och mumintrollet säger att hon är som Diana,

jaktens gudinna, lika vacker som trädronningen och lika klok som du [Snorkfröken].

I THb har detta omdöme strukits och i stället väntar alla under tystnad. Strykningen

utgör inte en purifikation som i de tidigare exemplen utan kan kategoriseras som en

förenkling. Som Oittinen (2000: 77) påpekar beror adaptationer ofta på barnens

förmåga att förstå.  I allmänhet adapteras en bok så att ett barn skall förstå den bättre.

I detta fall kan en av orsakerna till adaptationen vara att metaforen om jaktens

gudinna troligtvis inte är så lättbegriplig för barn.

3.4.4 Skillnader i illustrationerna i THa och THb

Som genomgången ovan visat finns det rätt många språkliga ändringar i THb.

Däremot finns det inte så många skillnader i illustrerationerna. I jämförelse med

Farlig midsommar (se avsnitt 3.3.4) är skillnaderna i fråga om illustrationerna

mycket mindre. Över huvud taget verkar illustrationerna inte spela en särskilt stor

roll vare sig i THa eller i THb. Det finns klart färre bilder i THa och i THb än i FMa

och FMb även om böckerna är ungefär lika långa. Medan THa är 164 sidor lång och

innehåller 37 illustrationer är THb 154 sidor lång och innehåller 39 illustrationer.
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(Antalet bilder är 59 i FMa och 67 i FMb.) Skillnaden i textlängd mellan THa och

THb beror på typografin i böckerna.

Varken THa eller THb innehåller alltså särskilt många bilder. Det är dock

intressant att se om det finns ändringar i illustreringen mellan verken. På samma sätt

som  i  analysen  av  FMb,  börjar  jag  analysen  av  bilderna  i  THb  med  att  gå  igenom

ändringarna i bildernas placering (avsnitt 3.4.4.1). Därefter analyserar jag

skillnaderna i bildernas storlek (3.4.4.2) och antalet bilder (avsnitt 3.3.4.3).

3.4.4.1 Placeringen av bilder i THa och TH

Placeringen av bilder skiljer sig inte åt i någon nämnvärd grad i THa och THb. I båda

böckerna är bilderna placerade på varierande, men ganska motsvarande sätt. Av

tabell 4 framgår skillnaderna mellan THa och THb.

Tabell 4. Placeringen av bilder i THa och THb.

Placering THa THb
På högra delen av
uppslaget

  21 25

På vänstra delen av
uppslaget

16 14

På båda sidorna 0 0
Sammanlagt 37 39
På  övre  delen  av  en
sida

18 23

På  nedre  delen  av  en
sida

10 6

Annan   9 10
Sammanlagt 37 39

Som tabellen visar är placeringen på högra sidan mest frekvent i THa och THb. I

THa finns sammanlagt 21 bilder (56,8 %) på högra sidan av ett uppslag. Placering på

vänstra sidan är nästan lika vanlig: 16 bilder (43,2, %). I THb är skillnaderna något

större. En klar majoritet av bilderna är placerade på högra sidan: 25 bilder av 39

(64,1 %). På vänstra sidan finns 14 bilder (35,9 %). Det finns inga bilder på båda

sidorna av ett uppslag.
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Vad gäller placeringen av bilder på övre delen av en sida eller på nedre delen

av en sida finns det vissa skillnader mellan THa och THb. I THa är bilderna

fördelade lite jämnare än i THb. I THa finns 18 bilder (48,6 %) på övre delen av en

sida. På nedre delen av en sida finns 10 bilder (27,0 %). I THb är placeringen på övre

delen av en sida mer dominerande: 23 bilder (59,0 %) finns på övre delen av en sida.

Endast sex bilder (15,4 %) är placerade på nedre delen av en sida. Ungefär lika

många illustrationer i THa och THb har en annan placerring (24,3 % i THa och 25,6

% i THb.)

Både i THa och i THb skapar bilderna en illustration av texten eftersom texten

huvudsakligen kommer före bilderna (Kress & van Leeuwen 1996: 186). I båda

böckerna fungerar största delen av bilderna som ny information eftersom de är

placerade på högra delen av uppslaget. I THa är emellertid distinktionen mellan

gammal och ny information inte så iögonfallande som i THb. I THb är dessutom en

stor del av bilderna placerade på övre delen av en sida. Detta betyder att bilderna har

en ledande roll i förhållande till texten.

Det finns två illustrationer som har ändrat plats mer drastiskt i THb. På samma

sätt som i FMb (se avsnitt 3.3.4.1) bidrar denna ändring till att knyta ihop berättelsen

och illustreringen bättre i THb. När man läser THb framgår det nästan samtidigt av

bilderna vad som händer i texten. I THa ser man händelserna antingen några sidor

tidigare eller senare. Exempel 45 och 46 visar ändringen i placeringen av de två

bilderna. (Bilderna är förminskade.)

I  exempel  45  ser  man  Trollkarlen  som  är  uppe  på  månen  och  letar  efter

Kungsrubinen. I THa läser man emellertid i texten om vad mumintrollet,

Snorkfröken och muminmamma tänker. I THb berättas det att Trollkarlen sitter på

kanten av en krater och känner sig ledsen eftersom han inte har hittat Kungsrubinen.
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Exempel 45.

THa (s. 154)           THb (s. 144)

Moomin Characters Moomin Characters

I  exempel 46 ser man hemulen, en brasa och en mameluksstjärt.  I  THa berättas det

om Snorkens, mumintrollets och Snorkfrökens Tarzan-lekar.  I THb berättas det

däremot om hur hemulen tänder brasan. På nästa sida berättas det att hemulen steker

och äter mameluken.

Exempel 46.

THa (s. 116)            THb (s. 110)

Moomin Characters Moomin Characters
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Även om det finns relativt få illustrationer i både THa och THb är placeringen gjord

så att bilderna är mycket synliga och ofta har en ledande roll i förhållande till texten.

I THb har denna roll till och med blivit lite mer synlig. Placering på högra delen av

ett uppslag samt på övre delen av en sida utgör en klar tendens i THb. Ändringen i

placeringen av de två illustrationerna i exempel 45 och 46 gör berättelsen mer

koherent.

3.4.4.2  Storleken på bilderna i THa och THb

Jansson har gjort några ändringar gällande storleken på bilderna mellan THa och

THb. Hon har också tillagt två illustrationer i THb vilket gör att förhållandet mellan

stora  och  små bilder  är  olika  i  THa och  THb.  Tabell  5  visar  antalet  stora  och  små

bilder i THa och THb.

Tabell 5. Storleken på bilderna i THa och THb.

Storlek THa THb

Stora bilder
var av:
a.helsidesillustrationer
b.marginalillustrationer

33

3
0

34

4
0

Små 4 5

Sammanlagt 37 39

Av tabellen framgår att största delen av bilderna är stora: 33 bilder av 37 i THa och

34 bilder av 39 i THb. (Av de tillagda bilderna i THb är alltså den ena stor och den

andra liten bild). Även om det finns rätt få bilder totalt i både THa och THb är

bilderna stora. THb kan emellertid ses som visuellt mer njutbar än THa eftersom

antalet bilder är större och bilderna i sig också är större till storleken.

3.4.4.3 Skillnader i antalet bilder och bildinnehåll i THa
   och THb

Det finns som konstaterats två stycken fler bilder i THb än i THa. Den ena bilden har

funktionen av att lyfta fram textens händelse (se också avsnitt 2.4.2 och 3.3.4.3) och
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den andra förklarar en abstrakt känsla. I exempel 47 och 48 presenterar jag de två

tillagda illustrationerna. (Bilderna är förminskade.)

Exempel 47.

Bild 9. (s. 85)

I bild 9 ser man en glaskula som är en av presenterna

havet har sänkt muminfamiljen. Bilden berättar

samma historia som texten men lyfter upp glaskulans

relevans för familjen och visar hur den ser ut. Bilden

har en liknande funktion som de bilder som

presenterades i exempel 17 i avsnitt 3.3.4.3.
Moomin Characters

Exempel 48.

Bild 10 (s. 23)

Bild 10 visar hemulen och hans frimärksamling. Bilden har en

illustrerande funktion. I texten berättas det att hemulen känner

sig deprimerad eftersom hans frimärksamling är färdig och han

inte längre har någonting att samla. Bilden visar och illustrerar

Moomin Characters konkret hur abstrakta känslan ser ut. Bilden har alltså en liknande

       funktion som bilderna i exempel 14 i avsnitt 3.3.4.3.

Illustrationerna i exempel 47 och 48 är figurbilder som betonar textens händelser och

fungerar som förklaringar till texten. Som i FMb har båda bilderna en episk funktion

(se avsnitt 2.2.1.) Bildernas roll är att förklara och förtydliga hur en känsla eller ett

ting ser ut. Båda illustrationerna berättar samma historia som texten men preciserar

och förtydligar den ytterligare.

Jansson har inte bara tillagt illustrationer i de omskrivna versionerna utan hon

har också ritat om några bilder (jämför avsnitt 2.4.2). I THb finns två illustrationer

som Jansson har ändrat lite. Dessa presenteras i exempel 49 och 50.
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Exempel 49.

THa (s. 29) THb (s. 28) .

Moomin Characters Moomin Characters

Exempel 50.

THa (s. 140)     THb (s. 132)

Moomin Characters Moomin Characters

I illustrationerna i exempel 49 och 50 har Jansson bland annat ändrat storleken på

figurerna. Hon har dessutom gjort små ändringar i figurernas apparition. Både

Snusmumriken och mumintrollet ser lite annorlunda ut i THb än i THa. Som

Holländer (1983: 69–70) påpekar kan man i bilderna se hur muminfigurernas

apparition förändras i en vänligare och mjukare riktning.

3.4.5 Sammanfattning

Som helhet har Jansson omskrivit Trollkarlens hatt rätt mycket. I jämförelse med

Farlig midsommar är antalet språkliga adaptationer mycket högre. I fråga om

illustrerationerna är skillnaderna mindre men delvis likadana. Orsaken till att

Trollkarlens hatt är så mycket mer omarbetad än Farlig midsommar kan vara att

Trollkarlens hatt (1948) gavs ut sex år tidigare än Farlig midsommar (1954), d.v.s.

innan stilen i muminböckerna ”kristalliserats” fram.
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Språkligt sett är en stor del av adaptationerna parafraser. Parafraseringen gäller

huvudsakligen ersättning av ord med nästan synonyma ord men det finns också

belägg på förenkling och modernisering. Parafraserna bidrar till att språket följer

skriftspråket och blir mindre främmande och talspråkigt. En stor del av parafraserna

gäller verklighetstrogenheten i Muminvärlden. Begrepp och ord som förknippas med

den reella världen, utanför Mumindalen, har ersatts med mer skönlitterära och för

sagovärlden passande ord. Parafraserna gör alltså berättelsen mer enhetlig och lättare

att förstå.

Det finns relativt få tillägg i THb. Dessa tillägg har dock en viktig funktion. De

knyter ihop berättelsen samt avspeglar Janssons senare stil. Alla tillägg har ett

gemensamt tema: Trollkarlen. Tilläggen förklarar och ger bevis på att Trollkarlen

finns. Samtidigt bidrar de till att Trollkarlens hatt blir  en  riktig  berättelse  som

innehåller monologer och inte endast dialog mellan karaktärerna.

Det finns också belägg på strykningar i THb. Strykningarna gäller främst

enskilda ord och har en purifierande funktion. Strykningarna anknyter till

muminfigurernas karaktär eftersom de bidrar till att figurerna ter sig likadana i alla

muminböcker.

I fråga om illustrationerna har Jansson gjort endast små ändringar. De

ändringar som hon har gjort påminner om ändringarna i Farlig midsommar. Också i

Trollkarlens hatt har hon ändrat placeringen av bilderna samt antalet bilder. I motsats

till Farlig midsommar har hon också gjort några ändringar i bildernas innehåll. Att

hon har gjort samma slags ändringar i illustreringen, även om i mindre skala, i

Trollkarlens hatt som  i Farlig midsommar beror troligtvis på att Jansson har velat

göra sina muminböcker till mer sammanhängande. De flesta språkliga adaptationer

pekar i samma riktning.

3.5 Adaptationer i Muminpappans memoarer

Muminpappans Bravder (1950) kom ut två år efter Trollkarlens hatt (1948). Den

omarbetade versionen Muminpappans memoarer publicerades 1968. Muminpappans

memoarer (1968) är i själva verket den tredje ”förbättrade” versionen av

Muminpappans Bravader (1950) (jfr avsnitt 1.2). Därför skiljer sig verken mycket

från varandra. Muminpappans memoarer är en rätt annorlunda muminbok än Farlig
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midsommar och Trollkarlens hatt. Medan berättelsen i de två andra muminböcker

koncentrerar sig på hela muminfamiljen koncentrerar berättelsen i Muminpappans

memoarer primärt på muminpappans erfarenheter.

Som framkommit tidigare innehåller Muminpappans memoarer så många

adaptationer att en analys av hela boken inte är möjligt att presentera i detta arbete

(jfr avsnitt 3.1.1). I stället har jag valt ett mindre antal utdrag för en närmare analys.

Jag  analyserar  9  sidor  ur  boken:  tre  sidor  från  början,  tre  från  mitten  och  tre  från

slutet. Analysen börjar i det första kapitlet där också själva berättelsen börjar. Både

MB  och  MM  innehåller  ett  företal  och  en  epilog  som  jag  inte  tar  med  i  analysen.

Dessutom innehåller MM en prolog på tre sidor som skapar en bakgrund och en ram

för memoarerna. Prologen behandlas inte heller närmare i analysen av språket.

Analysen av bilderna gäller däremot hela boken.

Som i analysen av Farlig midsommar och Trollkarlens hatt delar jag in

adaptationerna i parafraser, tillägg och strykningar. Adaptationerna i MM är dock

mycket  mer  komplexa  än  i  FMb  och  THb  och  analysen  av  exemplen  är  därför

svårare. Många av exemplen innehåller flera olika typer av adaptation. Det finns

belägg som innehåller tillägg och parafraser, strykningar och parafraser eller till och

med parafraser, tillägg och strykningar. I sådana fall har jag använt längden som

kriterium för kategoriseringen. Exempel i vilka innehållet är klart längre i MM än i

MB kategoriseras sålunda som tillägg och exempel i vilka innehållet är klart kortare i

MM än i MB kategoriseras som strykningar. Exempel som är ungefär lika långa i

båda böckerna men som innehåller en eller flera omformuleringar kategoriseras som

parafraser. I några fall skiljer sig MB och MM så mycket från varandra att man inte

kan säga vilken typ av adaptation det är fråga om. Sådana exempel kategoriseras som

andra, mer komplexa ändringar i MM.

Berättelsen i boken består av muminpappans memoarer och en ramberättelse i

vilken muminpappan läser högt ur sina memoarer hemma i mumindalen. De tre

första sidorna (s. 7–9 i MB, s. 13–15 i MM) berättar om muminpappans barndom och

livet i hittebarnshuset. De tre sidorna från mitten av berättelsen (början av femte

kapitlet i båda böckerna, s. 77–79 i MB, s. 89–91 i MM) som jag inkluderar i

analysen berättar om hur muminpappan och hans vänner börjar äventyrsfärden med

båten Haffsårkestern och sedan kommer i ett främmande land. De tre sista sidorna (s.

137–139 i MB, s. 158–161 i MM) avslutar memoarskrivandet och berättar om hur

muminpappan möter muminmamman för första gången.
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Totalt kan man registrera 20 belägg på språkliga ändringar mellan MB och

MM på de nio sidorna jag analyserar. Den största kategorin är parafraser (8 belägg).

Den näststörsta kategorin är tillägg (7 belägg). Därutöver finns det tre belägg på

strykningar och två belägg på större och mer komplexa ändringar. Ändringarna

mellan MB och MM verkar främst vara stilistiska och hänga ihop med Janssons

berättarteknik. Ändringarna bidrar till att knyta ihop berättelsen bättre.

 3.5.1 Parafraser i MM

Parafraserna utgör den största adaptationskategorin på de nio sidor som här

analyseras. I MM omfattar parafraserna både enstaka ord (exempel 51, 52, 53 och

54) samt större enheter (exempel 55, 56, 57 och 58). En stor del av parafraserna är

klara stilistiska ändringar (exempel 52, 54, 57 och 58). Tre av exemplen innehåller

dessutom tillägg (exempel 53, 54 och 58).

I exempel 51 gäller parafraseringen ett adjektiv.

Exempel 51.

MB: Hade jag fötts ett par timmar tidigare skulle jag ha blivit en passionerad pokerspelare. (s.
8)

MM: Hade jag fötts ett par timmar tidigare skulle jag ha blivit en vild pokerspelare. (s. 14)

Vid omformulering har adjektivet passionerad blivit vild i MM. Enligt SO används

ordet passionerad när det är fråga om en stark lidelse.  Ordet används till  exempel i

uttryck som en passionerad spelare.  I  exempel  51  har  ordet  alltså  en  rätt  negativ

konnotation. Användningen av ordet antyder att muminpappan skulle ha blivit

beroende av spelande och inte kunnat sluta. I MM beskrivs han däremot som en vild

pokerspelare. I detta sammanhang verkar parafrasen ha en förmildrande funktion.

Adjektivet passionerad har en starkare klang än adjektivet vild.

I exempel 52 gäller omformuleringen två pronomen. I exemplet berättar

pappan om livet i hittebarnshuset.
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Exempel 52.

MB: Ingen fick ta trevliga småkryp med sig hem och ha dem under sängen! Man måste äta och
tvätta sig på bestämda tider! Man var tvungen att hålla svansen i 45 graders vinkel när man
hälsade. (s. 9)

MM: Jag fick inte ta trevliga småkryp med mig hem och ha dem under sängen! Jag måste äta
och tvätta mig på bestämda tider! Jag måste hålla svansen i fyrtiofem graders vinkel när jag
hälsade. (s. 14)

Som framgår av exemplet har de indefinita pronomenen ingen och man ersatts med

det personliga pronomenet jag i MM. Denna parafras är en stilistisk ändring som får

boken att låta mer som pappans egen berättelse. Eftersom det är pappan som berättar

om sin barndom är det naturligt att han talar om sig själv och inte använder mer

generella pronomen som man och ingen. En annan omformulering i exemplet är att

siffran 45 har skrivits ut till fyrtiofem. Denna ändring är troligen gjord för att

förbättra läsbarheten. Liknande ändringar finns också att hitta i andra muminböcker

och senare i MM. I MM har Jansson också skrivit ut förkortningar.

Exempel 53 illustrerar omformulering av ett adjektiv. Exemplet innehåller

dessutom ett tillägg.

Exempel 53.

MB: Jag brukade stå framför spegeln och se djupt i mina sorgsna bruna ögon medan jag
försökte genomtränga mitt livs hemlighet. (s. 9)

MM: Jag brukade stå framför den lilla tamburspegeln och se djupt i mina sorgsna blå ögon
medan jag försökte genomtränga mitt livs hemlighet. (s. 15)

I exemplet gäller omformuleringen adjektivet brun som har blivit blå i MM. I MB

har muminpappan bruna ögon men i MM har han blå ögon. Denna ändring är

intressant eftersom det är svårt att ge en klar förklaring till den. Alla muminböcker

med undantag av bilderböckerna är svartvita så man kan inte se pappans ögonfärg i

bilderna. Omformuleringen kan vara en form av domesticering (jfr avsnitt 2.3.3), i

och med att blå ögonfärg är mycket vanligare än brun ögonfärg i Norden. I detta fall

har parafrasen samma funktion som till exempel omskrivningen av palmvin till

äppelvin (se exempel 4 i avsnitt 3.3.1). Den bidrar till att läsaren bättre kan

identifiera sig med muminfigurerna. Exempel 53 innehåller dessutom ett tillägg. I

MB står pappan framför spegeln medan  han  i  MM  står  framför den lilla
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tamburspegeln. I MM är informationen om spegeln mer noggrann än i MB. Spegeln

är inte vilken spegel som helst utan en viss liten tamburspegel. Tillägget har alltså en

förklarande funktion.

Exempel 54 innehåller två parafraser och ett tillägg. Den första parafrasen

gäller ett substantiv och den andra parafrasen ett verb. Tillägget gäller ett adjektiv.

Exempel 54.

MB: Femte kapitlet
där jag (efter ett kort prov på min intelligens) ger en bild av  Mymlans familj och
Överraskningsfesten, vid vilken jag ur självhärskarens hand mottar förtrollande äretecken. (s.
77)

MM: Femte kapitlet
där jag (efter ett kort prov på min intelligens) ger en bild av  Mymlans familj och den Stora
Överraskningsfesten vid vilken jag ur Självhärskarens tass mottager förtrollande äretecken. (s.
89)

Som i omskrivningen av Trollkarlens hatt (se exempel 20 i avsnitt 3.4.1) har

substantivet hand omformulerats till substantivet tass i MM. Parafrasen bidrar till att

figurernas utseende och beskrivningarna motsvarar varandra bättre samt att

beskrivningarna är de samma i alla muminböcker. Den andra parafrasen gäller

skrivformen för verbet motta/mottaga. Parafrasen är stilistisk eftersom verben är

synonyma och beror troligen på att verbformen mottaga används mer i skrift medan

motta hör till talspråket. Eftersom också ordföljden i satsen vid vilken jag ur

självhärskarens hand mottar förtrollande äretecken är formell och skriftspråklig

passar den mer skriftspråkliga verbformen mottaga bättre i kontexten än formen

motta. Den tredje ändringen är ett tillägg. Jansson har tillagt adjektivet stor i MM för

att beskriva hurdan Överraskningsfesten är. Detta tillägg har alltså en förklarande

funktion.

I exempel 55 gäller parafrasen ett substantiv samt en prepositionsfras. I

exemplet har muminmamman råkat i sjönöd.

Exempel 55.

MB: Fastklamrad vid en planka kom hon farande över bränningarna, flög som en pil in i viken
och drogs ut igen av nästa  våg. (s. 137)

MM: Fastklamrad vid en planka kom hon farande i bränningarna, flög som en
boll in i viken och drogs ut i havet igen. (s. 158–159)
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Som exemplet visar har substantivet pil blivit boll samt frasen igen av nästa våg

blivit i havet igen. Parafraseringen av substantivet kan bero på hur muminmamman

ser ut. Eftersom hon har runda former (jfr avsnitt 2.4.2) illustrerar substantivet boll

hennes utseende och sättet att ”flyga” bättre än substantivet pil. Parafrasen har alltså

samma funktion som parafrasen i exempel 55. Den bidrar till att figurernas utseende

och beskrivningarna motsvarar varandra bättre.

Det är svårare att ge en förklaring till parafraseringen av prepositionsfrasen i

exempel 55. Båda fraserna verkar uttrycka samma sak: mamman kan inte kämpa sig

fri ur vattnets grepp. Det som emellertid skiljer sig mellan verken är att det i MM

konsekvent talas om havet medan det i MB ibland talas om till exempel vågorna i

stället. För muminpappan är havet ytterst viktigt och han har ett speciellt förhållande

till det. I boken Pappan och havet (1965) försöker pappan bland annat återfå sin

värdighet med hjälp av havet. Användningen av ordet havet kan dessutom vara ett

medel att intensifiera berättelsen. Det låter mer farligt att mamman drogs in i det

stora och mäktiga havet än att hon endast drogs ut av nästa våg.

I exempel 56 gäller omformulering en sats. I exemplet tycker muminpappan

synd om sig själv eftersom han har haft det så svårt.

Exempel 56.

MB: Med nosen i tassarna framsuckade jag: Ensam! Hårda Värld! Ödet Är Min Lott! och
andra sorgliga ord, tills jag kände mig lite nöjdare. (s. 9)

MM: Med nosen i tassarna framsuckade jag: Ensam! Hårda Värld! Ödet är min Lott! och andra
sorgliga ord tills det kändes lite lättare. (s. 15)

I exemplet har satsen jag kände mig lite nöjdare omformulerats till det kändes lite

lättare i MM. Också här är det svårt att ge en förklaring till ändringen. Det kan till

och med kännas något omotiverat att en aktiv sats har ändrats till en passiv sats. I

Trollkarlens hatt gjorde Jansson ändringar i motsatt riktning (se exempel 31 i avsnitt

3.4.1). Omformuleringen i exempel 56 beror troligen på kontexten. Eftersom pappan

har  haft  det  svårt  och  framsuckar  sorgliga  passar  är  det  bättre  i  sammanhanget  att

livet känns lite lättare än att pappan skulle vara lite nöjdare.

I exempel 57 gäller omformuleringen en sats samt ett pronomen och en

verbform. Exemplet utgör den nästsista meningen i berättelsen.
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Exempel 57.

MB: Det är förskräckligt länge sen allt det här hände, men nu när jag har berättat det på nytt
för mig själv känner jag på mig att alltihop kan hända en gång till, fast på ett alldeles nytt sätt.
(s. 139)

MM: Det är förskräckligt länge sedan allt detta hände men nu när jag har återkallat mina
minnen känner jag på mig att alltsammans kunde hända en gång till fast på ett alldeles nytt sätt.
(s. 160-161)

Exemplet innehåller tre parafraser. Den första parafrasen gäller satsen nu när jag har

berättat det på nytt för mig själv som har blivit nu när jag har återkallat mina

minnen i MM. Denna ändring är snarast stilistisk. Uttrycket berättat på nytt för sig

själv har ersatts med det nästan synonyma men mer formella och skriftspråkliga

uttrycket återkallat sina minnen. Enligt SO kan verbet återkalla användas för att ’på

nytt frambringa sitt intryck eller sin föreställning om någonting tidigare upplevt,

tänkt eller känt’. Ändringen beror troligen på hur pappan ser sig själv. Pappan är

författare och att återkalla sina minnen låter mer poetiskt än att bara berätta det på

nytt. Den andra parafrasen gäller pronomenet alltihop som har blivit alltsammans i

MM. Denna ändring verkar också vara stilistisk även om de två pronomenen listas

som synonymer till exempel i SSO. Den tredje ändringen gäller verbet kan som har

ändrats till konditionalisformen kunde i MM. I MM är det alltså möjligt men kanske

osannolikt att muminpappan kommer att genomleva samma slags äventyr senare.

I exempel 58 gäller parafrasen två bisatser. Exemplet innehåller dessutom ett

tillägg och en strykning. Belägget i exemplet utgör fortsättningen på belägget i

exempel 57.

Exempel 58.

MB: Jag lägger memoarpennan ifrån mig i förvissningen om att det kommer att bli hundra nya
äventyr och att de blir ännu större och brokigare. (s. 139)

MM: Jag lägger memoarpennan i från mig i förvissningen om att äventyrens härliga tid trots
allt inte är avslutad (det vore ganska sorligt). (s. 161)

I exemplet gäller omskrivningen bisatserna att det kommer att bli hundra nya äventyr

och att de blir ännu större och brokigare som i MM har omskrivits till satsen att

äventyrens härliga tid trots allt inte är avslutad. Informationen är i princip

densamma. I båda satserna är den viktigaste informationen att äventyren inte är över.

I MB kommer detta fram i uttrycket det kommer att bli hundra nya äventyr. I MM
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uttryck en förvissning om att äventyrens tid inte är avslutad. I MB berättas det

dessutom hurdana äventyr skall vara: större och brokigare. I MM har formuleringen

strukits men i stället kan man läsa att äventyrens tid är härlig och att det vore ganska

sorgligt om pappan inte fick uppleva fler äventyr.

Exempel 58 innehåller rätt omfattande ändringar. Även om informationen i

princip är densamma i båda böckerna är stilen och satskonstruktionerna annorlunda.

På det hela taget verkar parafraserna bidra till att MM blir mer skriftspråklig,

skönlitterär och poetisk medan MB är mer talspråklig och vardaglig. Denna

förändring avspeglar pappans karaktär, hans stil och tankar. Att pappan är filosof och

författare syns i hans sätt att skriva.

3.5.2 Tillägg i MM

Det finns rätt många tillägg i MM. De nio sidor som här analyseras innehåller så

många som sju tillägg (d.v.s. nästan dubbelt så många som FMb och i THb

tillsammans). Största delen av tilläggen har en förklarande och koherensskapande

funktion. Tre av exemplen är ”rena” tillägg (exempel 59, 60 och 61). Resten av

exemplen innehåller också andra element, såsom parafraser (exempel 62, 63 och 64).

Exempel 65 är det mest komplexa av exemplen. Förutom ett tillägg innehåller detta

exempel två strykningar och parafrasering.

I exempel 59 gäller tillägget ett adjektiv. I exemplet räddar muminpappan

muminmamman ur havet.

Exempel 59.

MB: Jag fångade den skeppsbrutna i min famn och i nästa sekund virvlade vi hjälplöst omkring
i bränningen. (s. 138)

MM: Jag fångade den skeppsbrutna i min famn och i nästa sekund virvlade vi hjälplöst
omkring i den kokande bränningen. (s. 159)

Som framgår av exemplet har Jansson tillagt adjektivet kokande i MM. Tillägget har

en förklarande och en förstärkande funktion. I exemplet visar pappan hur modig han

är. Det är förstås mer riskfyllt att dyka i en kokande bränning än endast i en bränning.

Tillägget i exempel 60 gäller ett adjektiv och ett adverb. Exemplet utgör början

på den sista meningen i berättelsen.
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Exempel 60.

MB: Må varje mumintroll begrunda mina upplevelser, mitt mod, mitt förstånd, mina dygder
och mina dumheter [...]  (s. 139)

MM: Må varje behjärtansvärt mumintroll begrunda mina upplevelser, mitt mod, mitt förstånd,
mina dygder (och möjligen mina dumheter) [...] (s. 161)

Med adjektivet behjärtanvärt har Jansson tillagt information om hurdana mumintroll

som skall begrunda muminpappans upplevelser. De skall inte vara vilka vanliga

mumintroll som helst utan behjärtansvärda såsom pappan själv. Det andra tillägget

gäller adverbet möjligen samt parentestecknen kring satsen. Tillägget anknyter till

pappans karaktär. I MM betonas pappans klokhet och särdrag i högre grad än i MB.

Han blir nästan lite egoistisk i MM. Tillägget i exempel 60 gör honom mindre kritisk

till sig själv.

I exempel 61 gäller tillägget två satser. Men nu kommer en viktig epilog och
Vänd.

Exempel 61.

MB: Här avslutas memoarerna. (s. 139)

MM: Här avslutas memoarerna. Men nu kommer en viktig epilog. Vänd! (s. 161)

Tillägget i exempel 61 har en klar funktion: det binder ihop berättelsen och berättar

för läsaren vad han skall göra. Epilogen finns i både MB och MM men den nämns

explicit endast i MM. Tillägget berättar för läsaren att även om memoarberättelsen är

slut, så slutar boken inte. Tillägget ger samtidigt en befallning åt läsaren som framgår

av imperativformen vänd.

I exempel 62 gäller tillägget en mening. Exemplet innehåller också en

omformulering.

Exempel 62.

MB: Ingen förstod sig på mig, allraminst jag själv. Fast jag märkte förstås att jag inte var som
de andra muminungarna, utan tyckte att livet var alldeles hemskt märkvärdigt. Ibland brukade
jag fråga hemulen varför allting var som det var och inte tvärtom.(s. 9)

MM: Ingen förstod sig på mig, allraminst jag själv. Givetvis lade jag märke till skillnaden
mellan mig och de andra muminungarna. Den bestod huvudsakligen av deras sorgliga
oförmåga att undra och bli förvånade. Jag kunde till exempel fråga hemulen varför allting var
som det var och inte tvärtom. (s. 15)
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Tillägget i exempel 62 omfattar meningen Den bestod huvudsakligen av deras

sorgliga oförmåga att undra och bli förvånade. Det förklarar varför muminpappan är

annorlunda än de andra muminungarna. Det förstärker också intrycket av pappans

självbeundran.

Exempel 63 innehåller egentligen tre tillägg. Ett adjektiv, en mening och en

sats har tillagts i MM.

Exempel 63.

MB: Hemulen satte sigill på min svans och stämplade det med två treor eftersom hon hade
trettiotvå hittebarn förut. (Dessutom hade hon en mycket gedigen karaktär; d.v.s hon saknande
alla finare nyanser.) (s. 8)

MM: Hemulen satte sigill på min svans och stämplade det med det magiska talet tretton
eftersom hon hade tolv hittebarn förut. De var allihop lika allvarsamma, lydiga och ordentliga
för hemulen tvättade dem tyvärr oftare än hon tog dem i famnen (hon hade den form av
gedigen karaktär som saknar alla finare nyanser.) Käre läsare [...]  (s. 14)

Som exemplet visar gäller det första tillägget adjektivet magisk. Det andra tillägget är

en hel mening: De var allihop lika allvarsamma, lydiga och ordentliga för hemulen

tvättade dem tyvärr oftare än hon tog dem i famnen. Detta tillägg har en klar

förklarande funktion. Det berättar och förklarar hurdana hittebarnen var. Som

tillägget i exempel 61 är tillägget ett tilltal: käre läsare. Också Westin (1988: 13) har

noterat att det finns mer explicit tilltal till läsaren både i Muminpappans memoarer

och Kometen kommer. Tilltalen bidrar till att väcka läsarens uppmärksamhet.

Exempel 63 innehåller också en parafras i form av en allusion. Antalet hittebarn har

minskats från trettiotvå till tolv i  MM.  Ändringen  hänger  ihop  med  tillägget  av

adjektivet magisk. Muminpappan är det trettonde hittebarnet, vilket är magiskt.

Ändringen visar hur speciell pappan är och bestyrker hans självbeundran.

I exempel 64 gäller tillägget ett adjektiv och en sats. I exemplet finns det också

ett belägg på parafrasering.

Exempel 64.

MB: Vad var det som kom mig att trotsa mörker och köld (det värsta ett mumintroll vet) för att
irra ner till stranden just den natt som havet kastade mumintrollets mamma mot vår ö? (s. 137)

MM: Vad var det som kom mig att trotsa mörker och köld (det värsta ett mumintroll vet) för att
irra ner till stranden just den meningsfyllda natt som landade mumintrollets mamma på vår ö?
(ack frihet, märkliga ting.)  (s. 158)
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Som exemplet visar har Jansson tillagt adjektivet meningsfylld och satsen ack frihet,

märkliga ting i MM. Adjektivet meningsfylld har en klart förstärkande funktion. Det

betonar att natten som muminmamman och muminpappan träffades är speciellt

viktig. Det andra tillägget gäller pappans karaktär. Det förstärker muminpappans

melodramatiska natur och hans vemod. Exempel 64 innehåller dessutom drag av

parafrasering. I MB kastade havet muminmamman mot ön medan hon i MM landade

på ön. Informationen är i princip den samma. Det som är annorlunda är att uttrycket

är något mildare i MM än i MB. Att havet kastade mamman  låter  rätt  hårt  i  en

barnbok. Verbet landade låter som ett mer frifullt sätt att komma till en ö.

Exempel 65 innehåller tre olika slags ändringar: tillägg, parafraser samt

strykning. Tillägget är emellertid det mest dominerande elementet i exemplet.

Exemplet där pappan berättar hur han kom på att blidka dronten Edward utgör början

av femte kapitlet i båda böckerna.

Exempel 65.

MB: Ni har kanske märkt, hur min intelligens fungerar? Det säger kluck! – och så har jag
räddat situationen. Till exempel den här. Där står dronten och svär och bamlar, och här står vi
med våra tvättade halsar, och så säger jag (väldigt lugnt): Hej farbror! Trevligt att träffas igen!
Han skriker förstås, med det bryr jag mig inte alls om utan frågar om han är öm i fötterna än.
(s. 77)

MM: I denna dag är jag fortfarande fast övertygad om att dronten Edward hade tänkt sätta sig
på oss. Utan tvivel skulle han ha gråtit bittert efteråt och förgäves försökt trösta sitt samvete
med att ordna en ovanligt vacker begravning. Och alldeles säkert skulle han mycket hastigt ha
glömt den ledsamma historien och gått och satt sig på någon annan av sina bekanta som han
råkade bli arg på. Vare därmed hursomhelst, i det avgörande ögonblicket fick jag en idé. Det
säger kluck som det brukar och idén var färdig. Jag närmade mig frimodigt detta berg av raseri
och sade med bibehållet lugn: hej farbror! Trevligt att träffas på nytt. Är farbror fortfarande öm
i fötterna? (s. 90)

Tillägget i exemplet gäller fyra meningar och en sats och påminner om tillägget i

exempel  64.  Det  utgör  en  monolog  som  förklarar  vad  som  kommer  att  hända  och

leder fram till en dialog. Tillägget knyter ihop berättelsens händelser. MB är däremot

helt skriven i dialogform. Strykningen i MM gäller tilltalet ni har kanske märkt hur

min intelligens fungerar, ordet svära samt slangordet bamla. Strykningen stilistisk

eftersom den bidrar till att MM blir mer skiftspråklig i och med att vardagliga eller

till och med främmande ord stryks. Orsaken till att jag placerat exempel 65 i

kategorin tillägg är att även om exemplet innehåller andra slags adaptationer än

tillägg, är tillägget det synligaste elementet. MM är här klart längre än MB.
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3.5.3 Strykningar i MM

Det finns tre belägg på strykningar i de utdrag ur MM som jag analyserar. Alla

strykningar  omfattar  minst  en  sats.  Inget  av  exemplen  representerar  dock  en  ”ren”

strykning. Exempel 66 innehåller också ett tillägg medan exempel 67 och exempel

68 innehåller parafraser.

I exempel 66 gäller strykningen en sats. I exemplet har muminpappan och hans

vänner lurat dronten Edward att simma i en flod för att få båten Haffsårkestern i

rörelse. Flodbottnen är dock hård och dronten blir arg. Muminpappan frågar dronten

om det gör ont och dronten börjar skälla på muminpappan. Exemplet är en

fortsättning på exempel 65 som visades på föregående sida.

Exempel 66.

MB: Och det frågar du? Vrålar dronten Edward. Du vattenloppa där! Du mardröm efter en
middag på en självdöd gris! Ja, jag är öm i fötterna. Ja, jag är öm i baken. (s. 77)

MM: Och det vågar du fråga mig om! Vrålade dronten Edward. Du vattenloppa! Jo jag är öm i
fötterna! Jo jag är öm därbak! Och det är ert fel! (s. 90)

Strykningen i exempel 66 gäller satsen du mardröm efter en middag på en självdöd

gris. Självdöd gris är ett av de öknamn som dronten ger muminpappan i MB.

Strykningen verkar i detta fall ha en purifierande funktion. Den påminner om

strykningen i exempel 40 i avsnitt 3.4.3 samt parafraseringen i exempel 26 i avsnitt

3.4.1. Strykningen beror troligtvis på värderingarna i barnlitteratur. Även om

strykningen inte direkt gäller ett kraftord eller en svordom kan ordet död, på samma

sätt som ordet krigisk i exempel 26, tänkas vara rätt olämpligt för en barnbok. Ordet

död får dessutom en extra negativ klang eftersom det används i en utskällning.

Dessutom är hela meningen rätt svårbegriplig, speciellt med tanke på barn. Exempel

66 innehåller också andra ändringar. Ordet baken har ändrats till det mindre specifika

därbak. Dessutom har satsen och det är ert fel tillagts i MM och svarsordet ja har

blivit jo i MM. Eftersom mumintrollet frågar dronten om han fortfarande är öm i

fötterna borde dronten egentligen svara ja och inte jo. I SAG (1999: 754) sägs

emellertid att konjunktionen jo kan användas optionellt i stället för ja särskilt  i

finlandssvenskt och nordsvenskt talspråk. Det sägs dessutom att konjunktionen jo

kan användas generellt i svenskan när talaren anger att han bortser ifrån det senast

sagda och i stället återknyter till det dessförinnan sagda (a.a: 758). I detta fall skäller
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dronten Edward först på muminpappan och svarar först därefter på frågan. Därför

kan han säga jo i stället för ja.

I exempel 67 gäller strykningen en hel sats.

Exempel 67.

MB: Första kapitlet

där jag berättar om min oförstådda barndom, om den första  Händelsen i mitt liv och den
skakande flyktnatten, samt vidare ger en anspråkslös beskrivning över byggandet av
muminhuset och skildrar det historiska mötet med Fredrikson. (s. 7)

MM: Första kapitlet
i vilket jag  berättar  om min oförstådda  barndom,  om den första  Händelsen  i  mitt  liv  och  den
skakande flyktnatten samt skildrar det historiska mötet med Fredrikson. (s. 13)

Som framgår av exemplet gäller strykningen satsen vidare ger en anspråkslös

beskrivning över byggandet av muminhuset. Denna strykning anknyter till andra

händelser i berättelsen. I MB bygger muminpappan senare ett hus medan han i MM

bara planerar hur ett muminhus kunde se ut. Ändringen syns också i illustrationen av

boken. I MB visas det hur pappan bygger huset medan man i MM ser pappan rita i

sanden.

       MB (s. 21)         MM (s. 27)

Moomin Characters Moomin Characters

Att pappan skulle ha byggt ett muminhus redan i detta skede och dessutom på någon

annan plats än i Mumindalen är något motstridigt med de andra muminböckerna.

Muminhuset som finns i Mumindalen är det första och riktiga huset som pappan har

byggt. Exempel 67 innehåller också en annan, mindre ändring. Adverbet där har
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blivit prepositionskonstruktionen i vilket. Denna ändring bidrar till att boken bättre

följer skriftspråkets normer.

I exempel 68 gäller strykningen tre hela meningar. Exemplet innehåller också

parafraser. Exemplet utgör början av första kapitlet och det visades också i exempel

3 i avsnitt 3.1.1.

Exempel 68.

MB: En trist och blåsig augustikväll för fyrtio år sen fann man en enkel torgpåse på trappan till
hittebarnshuset för mumintroll.  Och i den låg jag. Ingen mystisk grevekrona var broderad på
den skjorta jag inte ens hade; jag var insvept i tidningspapper helt enkelt. Kanske var stormen
min pappa och det upprörda havet min tanklösa mamma. Jag har aldrig riktigt kunnat förlåta
henne den där torgpåsen. Hade det inte varit mycket mer romantiskt att t.ex. lägga mig på
mossa i en vacker liten korg. (s. 7)

MM: En trist och blåsig augustikväll för länge sen fann man en enkel torgpåse på trappan till
hittebarnshuset för mumintroll. I påsen låg ingen annan än jag, tämligen slarvigt insvept i
tidningspapper. Hur mycket mer romantiskt hade det inte varit att till exempel lägga mig på
mossa i en vacker liten korg! (s. 13)

Strykningen i exemplet gäller meningarna Ingen mystisk grevekrona var broderad på

den skjorta jag inte ens hade, Kanske var stormen min pappa och det upprörda havet

min tanklösa mamma och Jag har aldrig riktigt kunnat förlåta henne den där

torgpåsen. Strykningarna verkar vara ett medel att sammanfatta berättelsen genom att

ta bort information som inte känns så viktig. De bortlämnade meningarna berättar

inte någonting nytt för läsaren utan utgör endast pappans funderingar om hur han

kom till världen. Dessutom innehåller meningarna metaforer som kan vara

svårbegripliga och krångliga för barn. Exemplet innehåller dessutom parafraser.

Jansson har bland annat omskrivit ordkombinationen för fyrtio år sen till det mer

obestämda uttrycket för länge sen i MM. Uttrycket för fyrtio år sen är tidsbundet och

avslöjar pappans ålder. Det känns till och med för realistiskt för en muminbok.

Muminfigurerna föråldrar inte på samma sätt som människor utan är eviga. Uttrycket

för länge sen passar därför bättre eftersom det inte fäster muminböckerna till en

bestämd tid. Uttrycket passar dessutom bättre till bokens stil eftersom det är mer

sagolikt.

3.5.4 Andra, mer komplexa ändringar i MM

Även om många av de tidigare presenterade exemplen innehåller flera olika typer av

adaptationer kan man hitta ett dominerande element i dem som möjliggör en
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kategorisering. De två exemplen som presenteras nedan är däremot så komplexa att

de kräver en egen kategori. Exemplen innehåller såväl parafraser, tillägg som

strykningar. Dessutom är själva innehållet annorlunda i MB än i MM.

I exempel 69 finns belägg på parafraser, tillägg och strykningar. I exemplet

jagar dronten Edward muminpappan och hans vänner, men de lyckas fly från dronten

till ett främmande land.

Exempel 69.

MB: I så fall, säger jag behärskat, kommer farbror att bli alldeles glad åt vår present: tre äkta
drontsovsäckar av ejderdun! (Var inte det fiffigt, så säg?) Sovsäck? Ejderdun? sa dronten
Edward misstänksamt och petade på våra moln med foten. Ni lurar mig förstås nu igen, era
diskborstar. De är väl stoppade med klippblock. Han drog molnen på kajen och nosade i dem.
Sätt dig, Edward! ropade Fredrikson. Skönt och mjukt! [...] Sen satte sig Edward i
molnbanken. En lång stund var det alldeles tyst. Nå? ropade vi förväntansfullt. Hrrrrumpfh, sa
dronten trumpet. Direkt hård är den ju inte. Jag sitter en stund tills jag bestämt mig om ni ska
förgrymlas eller inte. Men vi brydde oss inte om att vänta. Snabbt angjorde vi Haffsårkestern
vid en pollare och smet runt Dronten. Sen sprang vi allt vad vi orkade. Det där gjorde du bra,
sa Joxaren. Idén kom alldeles av sig själv, sa jag blygsamt. Så här –  kluck! Hos mig säger det
knix, sa Fredrikson. Folktom plats, det här.    (s. 78)

MM: I så fall, sade jag behärskat, kommer farbror att bli alldeles särskilt glad över vår present;
en äkta drontsovsäck av ejderdun! Specialgjord för drontar som har satt sig på något hårt!
Sovsäck? Ejderdun? sade dronten Edward och tittade närsynt på vårt moln.  Ni lurar mig
förstås nu igen era förmårrade diskborstar. Denhär dynan är antagligen stoppad med
klippblock... Han drog upp  molnet på stranden och nosade misstänksamt. Sätt dig, Edward!
ropade Fredrikson. Skönt och mjukt! [...]Och därefter satte sig dronten Edward i molnbanken
och försjönk i en eftertänksam tystnad. Nå? ropade vi förväntansfullt. Hrrumpfh, sade dronten
trumpet. Här tyckas finnas några fläckar som inte är direkt hårda. Jag sitter kvar en stund tills
jag bestämt mig om ni ska förgrymlas eller inte. Men när dronten Edward hade bestämt sig var
vi långt borta från den fatala plats som så lätt hade kunnat bli slutscenen för alla mina
drömmar och förhoppningar. (s. 90)

Exemplet börjar på samma sätt i båda böckerna men redan i slutet av första

meningen finner man skillnader mellan MB och MM. I MB talas det om tre äkta

drontsovsäckar medan det i MM talas om en äkta drontsovsäck. I MM följer därefter

en förklaring om hurdan sovsäck är. Den är specialgjord för drontar som har satt sig

på något hårt. I MB petar dronten på sovsäcken med foten men i MM tittar han

närsynt på den. I MM kallar dronten muminpappan och hans vänner era förmårrade

diskborstar men i MB är de bara era diskborstar. Jansson använder ordet förmårrad

också i andra muminböcker, till exempel i Kometen kommer. Ordet är Janssons egen

uppfinning och det används för att uttrycka irritation över något. De största

ändringarna finns i slutet av exemplet. Medan slutet i MB är en dialog mellan

muminpappan och Joxaren är MM skriven i berättelseform. Också här finns sålunda

ett belägg på hur Janssons stil har utvecklats från att vara övervägande dialogisk i de
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första muminböckerna till att vara mer berättande i de senare (jfr avsnitt 2.4.2).

Ändringarna får MM att låta mer poetisk medan MB går ”rakt på sak”.

Exempel 70 utgör en fortsättning på exempel 69. I exemplet beskriver pappan

hur det främmande landet ser ut.

Exempel 70.

MB: Ett långt perspektiv av mjuka kullar åt alla håll, och ensamma stora träd med kronorna
fulla av gula och gröna bärklasar. Marken var slätt och täckt av en glänsande bladmatta och här
och var i änkorna kurade små halmhus. Upp och ned för kullarna klättrade låga
kullerstensmurar. Men allt var tyst, inte ett  spår av de upprörda skaror vi hade väntat skulle
komma löpande för att titta på Haffsårkestern och oss och beskärma sig över skeppsbrottet.
Kanske dronten Edward har skrämt bort dem, sa jag besviken. Vi klev opp på närmsta kulle.
Där är ett hus, sa Joxaren. Ska vi titta efter om dörrn är låst? Det var ett helt litet hus, ganska
slarvigt byggt av plankbitar och stora styva blad. Vi knackade fyra gånger, men ingen
öppnade. (s. 79)

MM: Lyckligen inne i det främmande landet såg vi föga annat än runda, gräsbevuxna kullar åt
alla håll. Det var tydligen ett land av runda kullar och upp och nerför de gröna kullarna
klättrade låga kullerstensmurar, hur många och långa som helst, ett inte föraktligt
arbetsresultat. Men de enstaka husen var mest byggda av halm, enligt min åsikt synnerligen
slarvigt. Varför har de byggt alla dedär kullerstensmurarna, undrade Joxaren. Stänger de in
nån eller blir man utestängd. Vart har allihop tagit vägen förresten? Allt var fullständigt tyst,
inte ett spår av de upprörda skaror som borde ha kommit störtande för att intressera sig för oss
och  vår  storm  och  beundra  oss  och  tycka  synd  om  oss.  Jag  var  mycket  besviken  och  jag  är
säker på att de andra delade mina känslor. Alltnog, när vi passerade ett litet hus som var, om
möjligt, ännu slarvigare byggt än de andra hörde vi det omisskännliga ljudet av någon som
spelade på kam. Vi knackade fyra gånger men ingen öppnade. (s. 91)

Som exemplet visar är de viktigaste omständigheterna samma i båda böckerna. I

både MB och MM sägs sålunda att det finns många kullor och kullerstensmurar, att

husen är byggda av halm, att det är tyst och att ingen öppnade när man knackade på

dörren. Men det finns också många skillnader. Joxarens förundran över varför

kullerstenarna har byggts och att någon spelade på kam inne i huset är ett exempel på

tillägg i MM. Muminpappans antagande om varför ingen kommer för att titta på

Haffsårkestern är ett exempel på en strykning i MM. I MB sägs det vidare att huset är

ganska slarvigt byggt av plankbitar och styva blad medan  huset  i  MM  är ännu

slarvigare byggt än de andra [husen]. Ändringarna i exempel 70 representerar

samma slags fenomen som i exempel 69. Också här är det fråga om stil. MM är mer

poetisk och skriftspråklig än MB. I MB presenteras nya händelser ganska plötsligt. I

MM är berättelsen mer koherent och sammanhängande.
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3.5.5 Skillnader i illustrationerna i MB och MM

Förutom de många språkliga ändringarna har Jansson gjort rätt många ändringar i

fråga om illustrationerna. Ändringarna gäller såväl placeringen av bilder, antalet

bilder samt bildernas innehåll. I de följande avsnitten analyserar jag först ändringarna

i placeringen (avsnitt 3.5.5.1). Därefter analyserar jag skillnaderna i bildernas storlek

(avsnitt 3.5.5.2) samt antalet bilder och bildinnehåll (avsnitt 3.5.5.3).

Medan MB är 144 sidor lång och innehåller 55 illustrationer är MM 166 sidor

lång och innehåller 60 bilder. Skillnaden i textlängd beror på skillnaderna i typografi

samt på epilogen i MM (se avsnitt 3.5).

3.5.5.1 Placeringen av bilder i MB och MM

Det finns rätt stora skillnader i placeringen av bilder i MB och MM. I båda böckerna

är bilderna placerade på ett varierande sätt men som tabell 6 visar finns det olika

tendenser i placeringen i respektive bok.

Tabell 6. Placeringen av bilder i MB och MM.

Placering MB MM
På högra delen av
uppslaget

29 40

På vänstra delen av
uppslaget

25 19

På båda sidorna 1 1
Sammanlagt 55 60
På övre delen av en sida 27 32
På nedre delen av en
sida

13 12

Annan 15 16
Sammanlagt 55 60

Som  framgår  av  tabellen  är  bilderna  rätt  jämt  fördelade  i  MB.  Ungefär  lika  många

illustrationer är placerade på högra delen av uppslaget som på vänstra delen av

uppslaget: 29 bilder (52,7 %) respektive 25 bilder (45,5 %). I MM är placeringen på

högra delen av uppslaget däremot klart dominerande: 40 bilder (60,6 %) finns på
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högra sidan och endast 19 bilder (31,7 %) på vänstra sidan. I både MB och i MM

finns en illustration som täcker delar av ett helt uppslag.

Vad gäller placeringen av bilder på övre delen av en sida eller på nedre delen

av en sida finns det endast små skillnader mellan MB och MM. I båda böckerna är

den största delen av bilderna placerade på övre delen av en sida. I MM är denna

placering emellertid mer dominerande. I MB är 27 bilder (49,1 %) placerade på övre

delen av en sida. På nedre delen av en sida finns 13 bilder (23,6 %). I MM är

motsvarande siffror 32 bilder (53,3 %) respektive 12 bilder (20,0 %). Ungefär lika

många illustrationer i MB och i MM representerar kategorin annan placering (15 i

MB och 16 i MM).

Som  i Farlig midsommar och  i Trollkarlens hatt utgör bilderna alltså både i

MB  och  MM  en  illustration  av  texten  eftersom  texten  i  de  flesta  fall  kommer  före

bilderna. Som i FMb och THb är distinktionen mellan gammal och ny information

tydligare i MM än i MB. En klart större del av bilderna är placerade på högra delen

av uppslaget än på vänstra delen av uppslaget i MM. Att en stor andel av bilderna

dessutom är placerade på övre delen av en sida i MM visar att bilderna har en

ledande roll i förhållande till texten.

På samma sätt som i FMb och i THb finns det i MM också belägg på en mer

radikal ändring i placeringen av bilder (jfr avsnitt 3.3.4.1 och 3.4.4.1). Exempel 71

illustrerar en sådan ändring. Ändringen bidrar till att knyta ihop berättelsen bättre. I

exemplet ser man muminpappan och hans vänner och ett spöke som muminpappan

har mött lite tidigare. I MB kan man dessutom se klibbdassen som inte finns

illustrerad i MM. I MM kan man i texten läsa att muminpappan vill imponera på sina

vänner  och  har  bett  spöket  att  skrämma  dem.  I  MB  berättas  det  däremot  att

klibbdassen skall åka hem. (Bilderna är förminskade.)
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Exempel 71.

MB (s. 103)       MM (s. 125)

Moomin Characters Moomin Characters

Placeringen av bilder i MB och MM är gjord så att bilderna ofta har en ledande roll i

förhållande till texten. I MM har denna roll blivit ännu synligare. En klar majoritet av

bilderna är placerade på högra delen av uppslaget samt på övre delen av en sida. Det

finns också belägg på en mer radikal omplacering av bilderna i MM, vilket bidrar till

att berättelsen blir mer koherent.

3.5.5.2 Storleken på bilderna i MB och MM

Bilderna i MB och MM är ungefär lika stora. Eftersom MM innehåller fler bilder än

MB är förhållandet mellan stora och små bilder inte det samma i MB och i MM.

Tabell 7 visar antalet stora och små bilder i MB och MM.

Tabell 7. Storleken på bilderna i MB och MM.

Storlek MB MM

Stora bilder
var av:
a.helsidesillustrationer
b.marginalillustrationer

25

3
2

26

2
2

Små 30 34

Sammanlagt 55 60
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Som tabellen visar finns det ungefär lika många stora bilder i MB och i MM: 25

respektive 26 bilder. Det som är anmärkningsvärt är att det finns fler små än stora

bilder i både MB och i MM. Det finns 30 små bilder i MB och 34 små bilder i MM. I

jämförelse med FM och TH är dessa siffror rätt höga (jfr avsnitt 3.3.4.2 och 3.4.4.2).

I både MB och i MM finns alltså mer variation i bildstorleken än i FM och TH, i

vilka nästan alla bilder är stora. Av de tillagda bilderna i MM är fyra bilder små och

endast en stor.

3.5.5.3 Skillnader i antalet bilder och bildinnehåll i MB och MM

Det finns som konstaterats fem stycken fler bilder i MB än i MM. Dessa spelar

emellertid inte en så signifikant roll i berättelsen. Fyra av de fem bilderna fungerar

snarast som dekorationer. Dessa bilder finns antingen i början eller i slutet av

berättelsen och har ingen en direkt anknytning till berättelsen. Bilderna presenteras i

exempel 72. Endast en av bilderna har funktionen av att lyfta upp och illustrera

textens händelse. Denna bild presenteras i exempel 73.

Exempel 72.

Bild 11. (s. 5)       Bild 12. (s. 8)  Bild 11 visar en krans och bild 12 pappans

skrivredskap. Den ena bilden är placerad i

början  av  epilogen  och  den  andra  i  slutet  av

epilogen. Ingendera av bilden anknyter direkt

till berättelsen utan fungerar snarast som

dekorationer. Bild 12 fungerar dock som en

Moomin Characters Moomin Characters övergång till själva berättelsen (jfr exempel 18 i

             avsnitt 3.3.4.3).

Bild 13. (s.74)          Bild 14. (s.15

Bild 13 visar snäckor och bild 14 en blomma.

Också här har bilderna snarast en dekorerande

eller en underhållande funktion. Bilderna

fungerar  också  som  övergångar  till  ett  nytt

Moomin Characters Moomin Characters    kapitel.
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Exempel 73.

Bild 15. (s.87)

I bild 15 ser man hatifnattar. Av de fem tillagda

bilderna är denna bild den enda som har en klar

anknytning till texten. Bilden har en

illustrerande funktion. Pappan har berättat om

hatifnattar och i bilden ser man hur de ser ut.

Som i Trollkarlens hatt (se exempel 49 och 50 i

Moomin Characters                    avsnitt 3.4.4.3) kan man i MM hitta belägg på

             hur Jansson har ritat om bilder. I exempel 74

             och 75 ser man hur figurernas apparition har

             ändrats.

Exempel 74.

MB (s. 5) MM (s. 9)

Moomin Characters Moomin Characters

Exempel 75.

MB (s. 26)                                                     MM (s. 34)

Moomin Characters Moomin Characters
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I illustrationerna i exempel 74 och 75 har Jansson gjort ändringar i muminpappans

och mumintrollets apparition. I båda illustrationerna har till exempel ögonen blivit

större och figurerna ser vänligare ut. Illustrationerna i MM innehåller också fler

detaljer än illustrationerna i MB. Här kan man sålunda se hur skisserna till de första

muminböckerna utvecklas från att vara spontant tillkomna till att bli mer systematiskt

utarbetade i de senare versionerna (jfr Holländer 1983: 51, 61).

3.5.6 Sammanfattning

Som helhet har Jansson gjort omfattande ändringar i Muminpappans memoarer. I

jämförelse med både Farlig midsommar och Trollkarlens hatt är antalet språkliga

adaptationer klart högre. De nio sidorna som jag har analyserat innehåller över två

gånger mera adaptationer än hela boken Farlig midsommar och nästan lika många

adapationer som Trollkarlens hatt.  Också i fråga om illustreringen är skillnaderna

mellan MB och MM rätt stora. Orsaken till den omfattande omarbetningen av boken

beror på bokens innehåll och på tiden. Som Trollkarlens hatt (1948) gavs

Muminpappans Bravader (1950) ut innan Janssons stil i muminböckerna blivit

”klar”. Eftersom Muminpappans Bravader också är så annorlunda till sin karäktär än

de andra muminböckerna stack avvikelserna i stilen i högre grad upp i

omarbetningsskedet av boken.

Parafraserna utgör den största adaptationskategorin i MM. En stor del av

parafraserna fungerar som stilistiska ändringar. De bidrar till att pappans skrivande

blir mer poetiskt, filosofiskt och skriftspråkligt. Parafraserna hänger i hög grad ihop

med muminpappans karaktär.

Det finns också många tillägg i MM som i regel har en viktig funktion i

berättelsen. Tilläggen förklarar och intensifierar berättelsen. De knyter ihop

berättelsen och gör den mer koherent. Några av tilläggen innehåller tilltal och

berättar för läsaren vad hon eller han skall göra.

Strykningarna i MM gäller främst stilen. Svårbegripliga uttryck, metaforer och

satser som kan tänkas vara olämpliga för barn har strukits. Strykningarna innehåller

också andra slags adaptationer som parafraser och tillägg vilka bland annat bidrar till

att MM blir mer skriftspråklig.

Det finns också två belägg på mer komplexa ändringar i MM. Ändringarna är

omskrivna i så hög grad att det är omöjligt att säga vilken typ av adaptation som är
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dominerande. De mer komplexa ändringarna innehåller såväl parafraser, tillägg samt

strykningar. Deras primära funktion är att göra berättelsen mer koherent.

Vad gäller illustrationerna har Jansson gjort liknande ändringar i MM som hon

har gjort i omarbetningarna av Farlig midsommar och Trollkarlens hatt. Också i MM

gäller ändringarna placeringen av bilder, antalet bilder och bildernas innehåll. Av de

tillagda bilderna har emellertid endast en bild en klar funktion i berättelsen. De andra

bilderna fungerar snarast som dekorationer. På det hela taget verkar ändringarna i

MM bidra till att berättelsen blir mer koherent vad gäller stil, pappans karaktär och

illustrationerna.

3.6 Adaptationer i Kometen kommer

Kometjakten gavs ut först av de fyra muminböcker som diskuterats i denna

avhandling (1946). Kometjakten är också den första muminboken som Jansson

började omskriva. Den omskrivna versionen Kometen kommer kom ut 1968.

Jämsides med Muminpappans memoarer är Kometen kommer den mest omarbetade

av muminböckerna (se avsnitt 1.2). Eftersom omarbetningsgraden är så hög har jag

på samma sätt som i analysen av Muminpappans memoarer valt ett mindre antal

utdrag  för  en  närmare  analys.  Också  i Kometen kommer  analyserar jag 9 sidor ur

boken: tre sidor från början, tre från mitten och tre från slutet. Analysen av bilderna

gäller hela boken.

Som i analysen av de andra muminböckerna delar jag in adaptationerna i

parafraser,  tillägg  och  strykningar.  Adaptationerna  är  komplexa  och  analysen  av

exemplen är därför svår. Som MB och MM skiljer sig KJ och KK i vissa fall så

mycket från varandra att man inte kan säga vilken typ av adaptation som är

dominerande. Sådana fall kategoriseras adaptationerna också här som andra, mer

komplexa ändringar i KK.

De tre första sidorna (s. 5–7 i KJ och i KK) berättar om Mumindalen och hur

Sniff hittar en ny väg. De tre sidorna från mitten (s. 89–91 i KJ och s. 70–72 i KK)

berättar om hur mumintrollet, Sniff och Snusmumriken träffar hemulen. De tre sista

sidorna (s. 177–179 i KJ och s. 148–150 i KK) berättar om morgonen efter att

kometen har tangerat jorden. Totalt kan man registrera 14 belägg på språkliga

ändringar mellan KJ och KK på de nio sidorna som här analyseras. Parafraserna och
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strykningarna utgör de största adaptationskategorierna i KK. Därutöver finns det två

belägg på tillägg och två belägg på mer komplexa ändringar.

 3.6.1 Parafraser i KK

Tillsammans med strykningarna utgör parafraserna den största adaptationskategorin i

de valda utdragen (fem belägg). Parafraserna i KK gäller främst stilen (exempel 76,

77 och 80) och textbindningen (exempel 78 och 79). Alla parafraser, med undantag

av den i exempel 77, gäller större enheter än ett ord och innehåller också andra

adaptationer såsom tillägg.

I exempel 76 gäller parafrasen en verbfras och en mening. I exemplet visar

Sniff mumintrollet vägen som han har hittat.

Exempel 76.

KJ: Och han fnattade fram och tillbaka och snusade och vädrade och tittade på solstånd och
vindriktning och betedde sig på allt sätt som en vägvisare. Kan det möjligen vara det här?
Frågade mumintrollet och pekade på en krumelur i en trädstam till vänster. (s. 7)

KK: Han gnodde hit och dit, vädrade och nosade och tittade på solståndet och betedde sig på
alla sätt och till slut skrek han: Här! Jag har hittat den! Nå? Vad säger du? Ser den inte farlig
ut? Du får gå före. (s. 7)

Som exemplet visar har verbfrasen fnatta fram och tillbaka blivit gno hit och dit i

KK. Enligt SO betyder verbet fnatta att springa omkring planlöst. Det sägs dessutom

att verbet är vardagligt. Verbet gno har ungefär samma betydelse men det används

mer i skriftspråket. Det som är också intressant är att ordet vägvisare har strukits helt

och hållet i KK. Den andra parafrasen i exempel 76 gäller skillnader i innehållet. I KJ

har en silkesapa karvat liknande krumelurer i trädstammarna som Sniff har tidigare

karvat i en trädstam, och därför hittar Sniff inte vägen. I KK hittar han däremot

vägen och frågar mumintrollet: ser den inte farlig ut. Parafrasen i KK har en

textbindande funktion. I KK har mumintrollet tidigare frågat om vägen ser farlig ut

och nu får han svaret på frågan (se exempel 90 i avsnitt 3.6.4). Parafrasen berör

också hur Sniff ses som figur. Sniff är en barnslig och feg figur. Att han säger att du

[mumintrollet] får gå före in på den farliga vägen speglar hans karaktär.
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I  exempel  77  gäller  parafrasen  ett  pronomen.  Ordföljden  har  också  ändrats.  I

exemplet träffar mumintrollet, Sniff och Snusmumriken hemulen efter ett bergsskred.

Exempel 77.

KJ: Just då klev mumintrollet, snusmumriken och Sniff fram bakom ett klibbhörn och sa hej,
hej! Usch, så rädd jag blev, sa hemulen. Är det ni igen. Jag trodde det var ett bergsskred. (s. 89)

KK: Hej, sa mumintrollet och klev fram bakom ett klibbhörn. Usch, så rädd jag blev, sa
hemulen. Är ni nu där igen. Jag trodde ni var ett bergskred. (s. 70)

I exemplet har pronomenet det först ersatts med adverbet där och därefter med

personpronomenet ni. I  KJ  konstaterar  hemulen  att är det ni igen medan  han  i  KK

specificerar med adverbet där att mumintrollet, Sniff och Snusmumriken har varit på

samma plats förut. Tidigare i berättelsen har hemulen nämligen mött mumintrollet,

Sniff  och  Snusmumriken  på  samma  plats.  I  KK  vet  hemulen  inte  att  det  är

mumintrollet,  Sniff  och  Snusmumriken  som  för  oväsen  utan  tror  att  de  är  ett

bergsskred. Lite tidigare har hemulen blivit skrämd på grund av ett bergsskred.

Användning av pronomenet ni visar att hemulen inte kan se mumintrollet och de

andra eftersom de överraskar honom bakom en sten. I exempel 78 kan man läsa vad

som hände med hemulen i bergsskredet.

I exempel 78 gäller omformuleringen två meningar och två verb. Dessutom

innehåller exemplet ett tillägg.

Exempel 78.

KJ: Vad då? sa Sniff. Bergsskredet förstås, sa hemulen. Alldeles förfärligt. Stenar som hus
hoppade omkring som galningar och slog sönder min bästa galsburk. Själv fick jag fnatta
omkring på det mest ovärdiga sätt för att klara mig. Förfärligt. (s. 89)

KK: Vad då? frågade Sniff. Bergsskredet förstås, svarade hemulen. Alldeles förfärligt. Stenar
stora som hus hoppade omkring överallt och slog sönder min bästa glasburk. Jag hoppade
också. Titta på bulan i mitt huvud! Bara titta på den! (s. 71)

Parafrasen i exemplet förklarar vad allt bergsskredet förde med sig. I KJ får vi veta

det vad som hände med hemulens glasburk och att han själv fick fnatta omkring på

det mest ovärdiga sätt. Vad allt detta innebär blir inte helt klart. I KK sägs det

däremot att hemulen hoppade och att han fick en bula. Detta illustreras också i båda

böckerna. I bilden ser man hemulen som sitter på en sten och har bulan i huvudet. I

KK förklarar alltså texten bilden medan det i KJ blir det oklart varför hemulen har en
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bula i huvudet. Tillägget i exempel 78 gäller adjektivet stor. I  KK  har  Jansson

förklarat mer precist vilka slags stenar som hoppade omkring: stenar stora som hus. I

KJ står det endast stenar som hus och läsaren kan i princip tro att ordet hus hänvisar

till något annat än storleken. I KJ har Jansson uttryckt saken på en mer abstrakt nivå.

Som Hellsing påpekar (1963, 1999: 54) skall språket i barnböckerna dock vara

konkret. Därför passar uttrycket i KK bättre för en barnbok.

I exempel 79 gäller parafrasen en verbfras, två meningar och en sats.

Exempel 79.

KJ: Jag är rädd att vi råkade slå ner några stenar i förbifarten, sa snusmumriken. Det går så
lätt när man är ute och spatserar i de här trakterna. Menar du att det var ni som gjorde
bergsskredet, frågade hemulen. Något ditåt, sa snusmumriken. (s. 90)

KK: Jag är rädd för att vi råkade kasta ner några stenar i förbifarten, sa Snusmumriken. Det är
svårt att låta bli om de är mycket stora och runda…  Menar  du  att det var ert bergsskred,
frågade hemulen långsamt. Det borde jag ha förstått. Naturligtvis. (s. 71)

Den första parafrasen gäller verbfrasen slå ner som har blivit kasta ner i KK. Enligt

SS (sv. slå) betyder verbfrasen slå ner att någonting faller ner och träffar. Man kan

till exempel säga att ’blixten har slagit ner (träffat) en transformatior’. Uttrycket slå

ner några stenar är talspråkigt. I KK har perspektivet byts. Uttrycket kasta ner är en

medveten handling och den visar att mumintrollet, Sniff och Snusmumriken ville

kasta stenarna även om deras avsikt inte var att förorsaka ett bergsskred. Den andra

parafrasen gäller förklaringen till varför mumintrollet, Snusmumriken och Sniff

kastar ner stenarna. I KJ säger Snusmumriken att det går så lätt när man är ute och

spatserar i de här trakterna. I KK har detta ändrats till att det är svårt att låta bli om

de [stenarna] är mycket stora och runda. Om man tänker på barn låter förklaringen i

KK något mer förståelig än förklaringen i KJ. Det är lätt att tro att barn tycker att det

är roligt att känna på stenarna och kasta dem. Den tredje ändringen gäller bisatsen det

var ni som gjorde bergsskredet som har blivit en sats med en genitivfras, det var ert

bergsskred, i KK. Omformulering beror på perspektivbytet i den första parafrasen i

exempel 79.

Exempel 80 innehåller totalt sex parafraser och en strykning. Exemplet är en

fortsättning på exempel 79.
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Exempel 80.

KJ: Om en stund vände han på huvudet och sa: Har ni inte gått än? Snart, sa mumintrollet. Jag
ville bara pliktskyldigast fråga om du inte har märkt något konstigt med himlens färg? Färgen
på himlen? frågade hemulen förvånad. Ja, just den, sa mumintrollet. Jox och dumheter, sa
hemulen. Den får gärna för mig vara prickig. (s. 90)

KK: Om en stund sa han: Har ni inte gått än? Vi går snart, svarade Snusmumriken. Vi undrar
bara om du inte har märkt nånting konstigt med färgen på himlen. Färgen på himlen?
upprepade hemulen förvånad. Ja, den röda färgen, sa mumintrollet. Hörnu, sa hemulen.
Himlen får vara rutig om den vill, gärna för mig. (s. 71)

Parafraserna i exemplet gäller bland annat verb. I KJ används anföringsverben säga

och fråga men det i KK finns mer variation. Till exempel svarar, undrar och

upprepar muminfigurerna i KK. En annan omformulering gäller det krångliga

adverbet pliktskyldigast som har ersatts med adverbet bara. I  KJ  är  stilen  sålunda

ojämn eftersom det finns både formella uttryck som adverbet pliktskyldigast och

informella uttryck som jox och dumheter. Stilen i KK är mer neutral och koherent. I

KK förklarar mumintrollet också att himlen är röd. Jansson har dessutom gjort

ändringar i ordföljden i KK och ersatt adjektivet prickig med adjektivet rutig.

Strykningen gäller satsen vände han på huvudet.

På det hela taget verkar parafraserna bidra till att KK blir lättare att läsa än KJ.

Genom att ersatta svårbegripliga uttryck med mer bekanta uttryck blir berättelsen

klarare och mer tidsenlig. Som Puurtinen påpekar (2000: 110) har

meningskomplexitet en negativ inverkan på läsbarheten. Omformulering av

ordföljden bidrar alltså positivt till textens läsbarhet.

3.6.2 Tillägg i KK

Det finns inte många tillägg i KK. De nio sidorna som här analyseras innehåller

endast två tillägg. Båda tilläggen har en förklarande funktion. Båda exemplen

innehåller dessutom parafraser.

I exempel 81 gäller tillägget en mening. Exemplet innehåller också en mindre

parafras. Exemplet utgör en fortsättning på exempel 80.

Exempel 81.

KJ: Och han vände sig från dem, puttrande och brummande för sig själv. Kom så går vi, sa
mumintrollet. Han vill nog helst vara ensam. (s. 90)
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KK: Men det är en stor farlig komet, började mumintrollet. Då reste sig hemulen, samlade ihop
sina saker och vadade över till andra sidan. Kom så går vi, sa Snusmumriken. Han vill nog helst
vara ensam. (s. 71)

Som framkommer av exemplet gäller tillägget i KK meningen Men det är en stor och

farlig komet, började mumintrollet. Tillägget har en förklarande, intensifierande och

textbindande funktion. Adjektiven stor och farlig beskriver hurdan kometen är.

Tillägget betonar dessutom hemulens karaktär. Hemulen är inte intresserad av något

annat än sin egen frimärkssamling och han visar detta med att gå bort när

mumintrollet  talar  till  honom  om  kometen.  Också  parafrasen  gäller  figurerna.  I  KJ

säger mumintrollet att de skall gå medan i KK är det Snusmumriken som talar. I

exempel 80 finns en liknande parafraser. Också där gäller parafrasen figurernas

karaktär. I de andra muminböckerna är Snusmumriken en förnuftig och lugn

rådgivare som de andra vänder sig till i problemsituationer (se exempel 36 och 39 i

avsnitt 3.4.2). Att Snusmumriken har samma roll också i KK skapar ett logiskt

samband mellan muminböckerna.

I exempel 82 gäller tillägget information om kometen. I exemplet vaknar

mumintrollet efter natten som kometen har passerat jorden.

Exempel 82.

KJ: Mumintrollet vaknade först nästa morgon. En lång stund visste han inte alls var han var. Så
mindes han alltsammans och smög sig försiktigt fram till grottans mynning. Sakta  lyfte  han
upp filten och tittade ut. Det var underbart, det han såg. För himlen var inte längre kusligt röd,
den hade sin gamla trevliga blåa färg, och mitt på den strålade morgonsolen, nyblankad och
fin. Mumintrollet satte sig ner och vände ansiktet mot solkskenet, blundade och suckade av
lycka. Och om en liten stund kom snorkfröken utkrypande ur grottan och slog sig ned bredvid
honom. Himlen, solen och berget är kvar i alla fall, sa hon högtidligt. Och havet, viskade
mumintrollet. För långt ute vid synranden blänkte och glittrade sjön i silkesblått, där den kom
rullande in mot sina gamla stränder. Mjukt gled vågorna ner i sina gamla djup och blev
dunkelt gröna då de lade sig till ro på botten. (s. 177)

KK: Mumintrollet vaknade och visste inte var han var. Grottan var fylld av ett svagt halvljus
och det luktade petroleum. Så kom han ihåg alltsammans och satte sig upp. De andra sov
fortfarande. Trollet tassade fram till dörren. Sakta lyfte han upp filten och tittade ut. Den röda
belysningen var borta. Himlen hade ingen färg alls och tystnaden var fullständig. Mumintrollet
kröp ut och satte sig på berget. Han tog upp en meteorsten som kometen hade slängt ifrån sig
och tittade på den. Den var svart och taggig och mycket tung. Han  tittade  ner  på  den  långa
sandstranden och det tomma havet. Allt var lika färglöst och tyst. Mumintrollet hade väntat sig
förfärliga hål i marken, nånslags dramatisk förändring. Han visste inte vad han skulle tro på
och blev lite skrämd. Hej, sa Snusmumriken. Han hade kommit ut ur grottan och satte sig
bredvid mumintrollet och tände sin pipa. Hej, hej, svarade trollet. Ska det se ut såhär efter
jordens undergång? Bara tomt, alltihop? Vi har inte gått under, sa Snusmumriken. Jag tror att
kometen bara snuddade vid oss med sin svans. Sen for den vidare ut i världsrymden igen.
Menar du att alltihop finns kvar, frågade mumintrollet osäkert. Snusmumriken pekade med
pipan. Titta därute, sa han. Havet. Det hade ljusnat lite och längst borta vid horisonten var det
nånting som rörde sig, nånting som levde. Ser du inte, havet kommer tillbaka, sa
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Snusmumriken. De satt tysta och väntade medan himlens ljus blev starkare. Morgonsolen gick
upp och den såg ut alldeles som vanligt. Nu kom havet rullande in mot sina gamla stränder, det
blev blåare och blåare medan solen steg. Vågorna gled ner i sina vanda djup och blev gröna
när de lade sig till ro nere på botten. (s. 149)

Som exemplet visar har tillägget en förklarande funktion. Tillägget ger läsaren mer

information om grottan och kometen och berättar varför jorden inte har gått under. I

KK berättas det att grottan var fylld av ett svagt halvljus och det luktade petroleum

och att han [mumintrollet] tog upp en meteorsten som kometen hade slängt ifrån sig

smat att den var svart och taggig och mycket tung. Vidare berättar Snusmumriken att

kometen bara snuddade vid oss [Mumindalen] med sin svans och sen for den vidare

ut i världsrymden igen. I KJ ges det ingen förklaring till varför kometen inte träffade

jorden. I KK är texten dessutom mer lättfattlig och förståelig. Till exempel

meningarna För himlen var inte längre kusligt röd, den hade sin gamla trevliga blåa

färg, och mitt på den strålade morgonsolen, nyblankad och fin har blivit Den röda

belysningen var borta, Himlen hade ingen färg alls och tystnaden var fullständig.

Också meningarna För långt ute vid synranden blänkte och glittrade sjön i

silkesblått, där den kom rullande in mot sina gamla stränder, Mjukt gled vågorna ner

i sina gamla djup och blev dunkelt gröna då de lade sig till ro på botten har

omformulerats och blivit Morgonsolen gick upp och den såg ut alldeles som vanligt,

Nu kom havet rullande in mot sina gamla stränder, det blev blåare och blåare medan

solen steg, Vågorna gled ner i sina vanda djup och blev gröna när de lade sig till ro

nere på botten. Meningarna i KJ är alltså rätt svårbegripliga både vad gäller ordföljd

och innehåll. Tillägget gör berättelsen mer informativ samtidigt som parafraserna

underlättar språket.

 3.6.3 Strykningar i KK

Av de fyra omskrivna versionerna innehåller KK mest strykningar. Strykningarna i

KK gäller främst stilen. Deras funktion är att sammanfatta berättelsen och förbättra

läsbarheten. På sidorna som jag analyserat hittar man fem belägg på strykningar.

Inget av exemplen illustrerar dock en ”ren” strykning. Exempel 83, 84 och 85

innehåller parafraser och exempel 86 ett tillägg. Exempel 87 visar den största

strykningen i boken.
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I exempel 83 gäller strykningarna små detaljer. Mindre viktig information har

strukits så att berättelsen blir mer koherent. Exemplet innehåller dessutom några

parafraser. Exemplet visades också i exempel 3 i avsnitt 3.1.1.

Exempel 83.

KJ: Samma morgon som mumintrollets* pappa fick bron över floden färdig, gjorde det lilla
djuret Sniff en upptäckt. Han hittade en mystisk väg. Den slank in i skogen på ett mörkt ställe,
och  Sniff  stod  länge  och  tittade  efter  den  i det gröna dunklet.  Det  här  ska  jag  berätta  för
mumintrollet sa han för sig själv. Vi måste undersöka den här vägen tillsammans för på egen
risk gör jag det inte. Och så karvade han ett hemligt tecken i en trädstam med sin pennkniv för
att hitta dit igen och tänkte stolt: Mumintrollet kommer att bli förvånat. Sen skuttade han hemåt
så fort han kunde för att inte komma för sent till frukosten.
*Uttalas med tonvikt på första stavelsen. (s. 5)

KK: Samma morgon som mumintrollets pappa fick bron över floden färdig gjorde det lilla
djuret Sniff en upptäckt. Han hittade en alldeles ny väg. Den slank in  i  skogen på  ett  mörkt
ställe och  Sniff stod länge och tittade efter den. Dethär ska jag berätta för mumintrollet, tänkte
han. Vi måste undersöka denhär vägen tillsammans för på egen risk gör jag det inte. Så lade
han två kvistar i kors för att hitta dit igen och skuttade hemåt så fort han kunde. (s. 5)

Den första strykningen i exempel 83 är fotnoten i vilken läsaren får veta hur namnet

mumintrollet skall uttalas. I en barnbok är detta rätt onödig information. Den andra

strykningen gäller substantivfrasen det gröna dunklet. Denna strykning kan ha gjorts

för att förbättra läsbarheten i och med att meningen blir kortare. För barn kan

substantivet dunkel dessutom kännas svårbegriplig och abstrakt. I exempel 83

skuttade han [Sniff] hemåt så fort han kunde för att inte komma för sent till frukosten

i KJ. I KK har denna detalj strukits och Sniff bara skuttade hemåt så fort han kunde.

Därutöver hittar Sniff en mystisk väg i  KJ men i  KK hittar han en alldeles ny väg. I

KJ sade Sniff saker för sig själv medan i KK tänkte han. I KJ har Sniff dessutom en

pennkniv och han karvade ett hemligt tecken i en trädstam med sin pennkniv men  i

KK lade han två kvistar i kors. På det hela taget verkar ändringarna i exemplet bidra

till att berättelsen blir mer sammanhållen, läsbar och mer passande för yngre läsare.

Också i exempel 84 verkar strykningarna gälla mest små detaljer.

Exempel 84.

KJ: De hade redan bott några veckor i dalen där de hittade sitt hus efter den stora
översvämningen (ifall ni minns den), men det fanns fortfarande mycket de inte hunnit upptäcka.
Det var en underbar dal, full av lyckliga småkryp och blommande träd. Floden kom smal och
klar ner från bergen, slingrade förbi det blåa muminhuset och försvann mot andra platser med
andra småkryp som undrade varifrån den kom. (s. 6)
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KK: Dalen där de bodde var mycket vacker. Den var full av lyckliga småkryp och stora gröna
träd. Tvärs genom ängarna rann floden, den gjorde en bukt kring det blåa muminhuset och
försvann mot andra platser med andra småkryp som undrade varifrån den kom. (s. 5)

Som exemplet visar gäller strykningen meningen De hade redan bott några veckor i

dalen där de hittade sitt hus efter den stora översvämningen (ifall ni minns den) men

det fanns fortfarande mycket de inte hunnit upptäcka. Läsaren av KJ antas alltså ha

läst den första muminboken Småtrollen och den stora översvämningen. I  KK  har

denna hänvisning strukits. Orsaken till strykningen kan bero på att även om

muminböckerna utgör ett kontinuum skall det inte vara nödvändigt att läsa dem i en

bestämd ordning. Varje muminbok berättar sin egen historia och är på sätt och vis

självständig. Boken Småtrollen och den stora översvämningen ingår dessutom inte

som säljs som ”muminböcker” och det finns troligen inte många som har läst den

eller ens hört om den. Parafraserna i exempel 84 gäller stilen. Till exempel har

adjektivet blommande ersatts med adjektiven stor och grön i KK. För barn ger dessa

adjektiv troligen en klarare bild av hurdana träd är än adjektivet blommande gör.

Exempel 85 innehåller rätt komplexa ändringar. Strykningen gäller en mening.

Dessutom innehåller exemplet parafraser. I exemplet visar Sniff vägen som han har

hittat för mumintrollet.

Exempel 85.

KJ: Så här långt borta har vi aldrig varit förr, sa mumintrollet. Och de kände hur upptäckarlust
och förväntan kom över dem. Här  nånstans  borde  det  vara,  sa  Sniff.  Jag  gjorde  ett  hemligt
tecken med min kniv i ett plommonträd just där den mystiska vägen börjar. (s. 7)

KK: Såhär långt bort från din mamma har du aldrig varit förr, sa det lilla djuret Sniff. Bara
jag har varit här, alldeles ensam. Och nu ska du få se min nya väg som jag själv har hittat. (s. 7)

Som exemplet visar gäller strykningen meningen Och de kände hur upptäckarlust

och förväntan kom över dem. Orsaken till strykningen beror troligen på ändringar i

figurernas karaktär och i själva berättelsen. I KJ är Sniff och mumintrollet

presenterade som upptäckare och mer ”vuxna” än i KK. I KK är mumintrollet och

särskilt  Sniff  barn  som  har  roligt  men  ändå  är  beroende  av  muminmamman.  Detta

visar Sniffs kommentar i KK: Så här långt bort från din mamma har du aldrig varit

förr. Också Westin (1988: 13) har noterat att mumintrollet har en vuxen framtoning i

KJ medan han i KK gestaltas som ett barn. Detta ger en logisk bakgrund till

mumintrollets utveckling i de senare böckerna.
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I exempel 86 gäller strykningen en metafor. Exemplet innehåller dessutom en

parafraser och ett tillägg.

Exempel 86.

KJ: Marken hade blivit trevligare att gå på, den var täckt av lavar och mossa, och här och var
växte små blommor, blyga som gräs. Nedanför dem syntes skogens mörka matta närmare. (s.
91)

KK: Marken hade blivit trevligare att gå på, den var täckt av lavar och mossa och här och var
växte några blommor. Skogen hade kommit närmare. Det var mycket varmt. (s. 72)

Som exemplet visar gäller strykningen frasen blyga som gräs. Strykningen verkar

vara stilistisk. Genom att stryka en metafor som kan vara rätt svårbegriplig för barn

blir boken lättare att förstå. I samma riktning pekar parafrasen av personsatsen

Nedanför dem syntes skogens mörka matta närmare till Skogen hade kommit

närmare i KK. Tillägget Det var mycket varmt har en förklarande och berättande

funktion i KK.

Exempel 87 visar den största strykningen på de nio sidor som här analyseras.

Hela boken slutar med texten i exemplet.

Exempel 87.

KJ:  [… ]  tång  och  aborrgräs  reste  sig  vaggande  och  började  långsamt  växa  mot  solen.  Och
utifrån horisonten kom en här av skriande fiskmåsar och började kretsa över kusten.
Småningom vaknade alla därinne i grottan och kom ut, en efter en, blinkande och häpna.
Kvällen och natten tycktes dem som en ond dröm i svart och rött. Det var väl bara hemulen
som inte var förvånad över solskenet och det blåa havet. Han bar ner sitt frimärksalbum på
sanden och sa: Nu ska jag ordna mina feltryck för sjunde gången. Och Gud nåde den som stör
mig,  han  må  sen  vara  av  mumin-,  snork-  eller  snusmumriksläktet!  Bisamråttan  fnös  och
borstade sina mustascher, och så vandrade han i väg för att se om hans hängmatta fanns kvar.
Det här blir en ny avdelning i mina memoarer, sa muminpappan. Du tid vad den boken kommer
att bli spännande när den en gång är färdig! Var säker på det, sa mumintrollets mamma. Men
vi kommer att uppleva så mycket underfulla ting att jag är rädd du aldrig får boken klar. O, vad
det är skönt med solsken igen! Sniff dansade med svansen i rosett och höll upp sin dolk mot
solen så att  opalerna skimrade, och så gav han sig av med silkesapan för att  se om det fanns
några  krabbor  att  jaga  efter  katastrofen.  Under  tiden  tog  snusmumriken  fram  sin
munharmonika och prövade den på nytt – och snorken visslade av hjärtans lust, för alla tonerna
hade kommit tillbaka, både de små och de stora. Och mumintrollet gick in i grottan och grävde
upp sina pärlor och lade dem i snorkfrökens knä. Här får du, sa han. Nu kan du pryda dig på
alla håll och kanter och bli den finaste snorkfröken i världen. Men den största pärlan skänkte
han sin mamma att bära i näsan. Mitt lilla muminbarn, sa hon. Tror du att skogen finns kvar,
och huset och köksträdgården? (s. 178)

KK: Tången och aborrgräset reste sig och började växa mot solen. Och så flög en tärna ut över
havet och skrek att nu var det en ny morgon igen! Havet kommer tillbaka! ropade
mumintrollets pappa. Allihop hade vaknat och kom ut ur grottan och intresserade sig. Hemulen
var den enda som inte var förvånad över att jorden fanns kvar. Han bar ner sitt frimärksalbum
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på sandstranden för att ordna det definitivt och lade meteorstenar i hörnen för säkerhets skull.
De andra  satte  sig  på  berget  i  en  lång rad  och vände  nosarna  mot  solen.  Vad heter  din  katt?
frågade Snorkfröken. Det är en hemlighet, svarade Sniff. Kattungen låg och spann i hans knä
och tittade  på  solen.  Nu,  sa  mumintrollets  mamma,  nu  tycker  jag  vi  tar  och  äter  upp dendär
krokanen hemma på verandan. Ska vi inte gå hem? Tror ni att skogen och trädgården och huset
finns kvar? (s.  150)

Som exemplet visar har en lång och noggrant beskrivande berättelse sammanfattats

till några meningar i KK. I stället för att i detalj berätta vad alla gjorde när de kom ut

ur grottan sägs det att alla intresserade sig. Exemplet innehåller också andra

förenklingar. Uttryck som används av vuxna och som kan vara oklara för barn har

strukits eller omformulerats. Sådana är till exempel meningarna Gud nåde den som

stör mig och Du tid vad den boken kommer att bli spännande. Som Hellsing (1999:

54) påpekar skall språket i barnböcker vara så nära barns eget språk som möjligt. Om

man använder detta kriterium som utgångspunkt är det rätt klart att språket i KK är

lättare att förstå än språket i KJ. Dessutom innehåller exemplet en domesticering: den

exotiska silkesapan har blivit en kattunge i KK (jfr avsnitt 2.4.1 och exempel 94).

Orsaken till att jag placerat exempel 83–87 i kategorin strykningar är att de är

klart kortare i KK än i KJ. Även om exemplen innehåller också andra rätt omfattande

ändringar än strykningar, är strykningarna de synligaste elementen.

3.6.4 Andra, mer komplexa ändringar i KK

Exemplen som presenterats hittills har varit komplexa men man kan ändå hitta något

dominerande element i dem som möjliggör en kategorisering. I detta avsnitt

presenteras två exempel som innehållsmässigt är så komplexa att de har behövt en

egen kategori. Dessa exempel innehåller parafraser, tillägg och strykningar men är

ungefär lika långa i KJ och i KK.

I exempel 88 finns belägg på parafraser, strykningar och tillägg.

Exempel 88.

KJ: Mumintrollet höll på med att sätta opp en gunga när Sniff kom hem. Han visade sig mycket
intresserad av den mystiska vägen, och genast efter frukosten gav de sig av för att titta på den.
Uppe på sluttningarna i väster växte dungar av blåträd, fulla av gula silkespärön. De där ska
mamma koka sylt av, sa mumintrollet. Så det är kanske bäst att vi bara tar fallfrukten. Och så
ruskade de om trädet en smula så att päronen hoppade ner i gräset. Fint, sa Sniff. Det vart en
massa fallfrukt. Du kan få bära provianten, för du har ju ändå ingenting att göra. Jag hinner inte
tänka på sånt nu, när jag är vägvisare. Uppe på bergskammen vände de sig om och tittade ner i
dalen. (s. 6–7)
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KK: Mumintrollet höll på med att sätta upp en gunga när Sniff kom hem. Hej, sa Sniff.,  Jag
hittade en alldeles egen väg. Den ser farlig ut. Hur farlig, frågade mumintrollet. Jag skulle
närmast säga enormt farlig, svarade det lilla djuret Sniff allvarsamt. Då måste vi ha smörgåsar
med oss, sa mumintrollet. Och saft. Han gick fram till köksfönstret och sa: hördu mamma. Vi
äter ute idag.  Jaha,  sa  mamman.  Det  går  fint  det.  Hon  lade  smörgåsar  i  korgen  som  stod
bredvid diskbänken. Sen tog hon en tass karameller ur en burk och två äpplen ur en annan, fyra
små korvar från igår och en flaska saft som var färdigblandad och brukade stå på spishyllan.
Mycket bra, sa mumintrollet. Hej så länge. Vi kommer nu sen när vi kommer. Hej, hej, svarade
mamman. Mumintrollet och Sniff gick genom trädgården, över ängarna och upp mot
sluttningarna, ända fram till den mörka skogen som de aldrig varit inne i. Där ställde de korgen
på marken och tittade ner i dalen. (s. 6–7)

Exemplet börjar och slutar på samma sätt i båda böckerna men annars finns det stora

skillnader i innehållet. Han [mumintrollet] visade sig vara mycket intresserad av den

mystiska vägen i KJ medan mumintrollet i KK frågan hur farlig vägen är. Svåra och

främmande  ord  som silkespäron, fallfrukt och provianten har också strukits. I KJ

driver berättelsen också en aning in på et sidospår. Man börjar tala om gula

silkespäron och berättar att de där ska mamma koka sylt av. I KK berättar

mumintrollet däremot för muminmamman att han och Sniff äter ute idag eftersom de

skall gå titta på vägen och mamman börjar laga färdkost till dem. Detta visar att

mumintrollet och Sniff är barn som behöver en mamma som tar hand om dem. Att

muminmamman lagar färdkosten oombedd visar hur snäll och hjälpfull hon är som

figur. På det hela taget verkar ändringarna bidra till att KK blir mer koherent och

förståelig än KJ.

Exempel 89 innehåller också rätt omfattande ändringar. I exemplet vill

mumintrollet och de andra gå tillbaka till Mumindalen för att varna muminmamman

och muminpappan om kometen.

Exempel 89.

KJ: Ta kurs rakt på er blommade dal, sa snusmumriken. För nu måste vi gå i rak linje ifall vi
ska hinna dit före kometen. Mumintrollet tittade på kompassen. Jag tror den har blivit alldeles
konstig, sa han. Snurrar bara runt som en dårfnatt. Det är nog kometens fel, sa Sniff. Vi får gå
efter  solen,  avgjorde  snusmumriken.  Om  den  också  ser  eländig  ut. Lite längre nedåt
sluttningarna kom de på en liten bergsjö. Den låg liksom nedsänkt i en djup gryta av sten, och
kanterna var alldeles för branta för att de skulle ha kunnat bada i den. Lustigt, sa
snusmumriken med rynkad panna. Vattnet måste ha sjunkit förskräckligt. Runtom sjön, många
meter över vattenytan, gick en krans av sjögräs som ännu var vått. Det har väl gått hål i botten,
sa Sniff. Och nu rinner allt vattnet ut. Hemulens bäck hade också sjunkit, sa mumintrollet.
Sniff tittade efter deras saftflaska, men där hade det inte sjunkit sen de drack senast. (s.  91)

KK: Åt vilket håll är det ni bor? frågade Snusmumriken. För nu måste vi gå raka vägen om vi
ska hinna dit före kometen. Mumintrollet tittade på kompassen. Den har blivit alldeles
underlig, sa han. Den bara snurrar runt. Tror du den är rädd för kometen? Det kan hända, sa
Snusmumriken. Vi får gå på känn. Jag har ändå aldrig trott på kompasser. De bara förstör ens
naturliga känsla för väderstrecken. Jag har en naturlig känsla för mat just nu, upplyste Sniff.
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Varför har vi inte ätit på så länge? Därför att maten är slut, sa Snusmumriken. Drick saft och
försök tänka på något trevligt. Småningom kom de fram till en liten sjö. Vattnet i den hade
sjunkit till en grund pöl som luktade illa och i stränderna slokade sjögräset, grönt och
slemmigt. Det var ingen trevlig badsjö längre. Det har väl gått hål i botten, sa Sniff. Och nu
rinner allt vattnet ut. Hemulens bäck hade också sjunkit, sa mumintrollet. Sniff tittade efter i
saftflaskan. Här har det också sjunkit! skrek han. (s.  72)

De viktigaste omständigheterna i böckerna är de samma, d.v.s. att mumintrollet och

hans  vänner  har  bråttom,  att  kompassen  bara  snurrar  runt,  att  de  hittar  en  sjö  och

märker att vattnet har sjunkit. Det finns emellertid också många skillnader. Att Sniff

är hungrig och att maten är slut är exempel på tillägg i KK. Att sjön är en bergsjö är

ett exempel på en strykning i KK. I KJ har saften inte heller sjunkit medan i KK gjort

det (eftersom Sniff har druckit den). Också här kan man dessutom hitta några belägg

på hur Janssons stil har utvecklats till att vara mer systematiskt utarbetad i de senare

muminböckerna (jfr avsnitt 2.4.2). I KJ låter muminfigurernas dialog rätt spontan

och elliptisk men i KK har Jansson tillagt textbindande element för att göra boken

mer berättande. Till exempel tillägget av pronomenet den i meningen snurrar bara

runt gör berättelsen mer flytande.

3.6.5 Skillnader i illustrationerna i KJ och KK

Av de omskrivna versionerna är ändringarna i illustreringen mest omfattande och

komplexa i KK. Som i de andra omskrivna muminböckerna kan man i KK hitta

ändringar i placeringen (se avsnitt 3.6.5.1) och bildernas storlek (se avsnitt 3.6.5.2).

Därutöver finns det rätt omfattande ändringar i bildinnehållet och antalet bilder (se

avsnitt 3.6.5.3). Jansson har ställvis också använt olika illustrationstekniker i

böckerna. I KK är alla illustrationer gjorda med tusch men det i KJ finns också 13

laveringsillustrationer (se Holländer 1983: 14).

Medan KJ är 179 sidor lång och innehåller 86 illustrationer är KK 149 sidor

lång  och  innehåller  81  illustrationer.  KK  är  alltså  trettio  sidor  kortare  än  KJ  och

innehåller fem bilder färre än KJ. Skillnaden i textlängd beror delvis på skillnader i

typologi och delvis på de rätt omfattande strykningarna i KK. KK är också den enda

av de omskrivna versionerna i vilken Jansson inte har tillagt utan snarare strukit

bilder.
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3.6.5.1 Placeringen av bilder i KJ och KK

Placeringen av bilder i KJ och KK följer samma linjer som placeringen av bilder i de

andra muminböckerna. I båda böckerna är bilderna placerade ett på varierande sätt

men som tabell 8 visar kan man också se liknande tendenser i placeringen som i de

andra böckerna.

Tabell 8. Placeringen av bilder i KJ och KK.

Placering KJ KK
På högra delen av
uppslaget

54 43

På vänstra delen av
uppslaget

32 38

På båda sidorna 0 0
Sammanlagt 86 81
På övre delen av en
sida

38 45

På nedre delen av en
sida

23 16

Annan 25 20
Sammanlagt 86 81

Som framgår av tabellen är den största delen av bilderna placerade på högra delen av

uppslaget i KJ: 54 bilder av 86 (62,8 %). På vänstra delen av uppslaget finns 32

bilder av 86 (37,2 %). I KK är illustrationerna lite jämnare fördelade: 43 bilder av 81

(53,1 %) respektive 38 bilder av 81 (46,9 %).

Vad gäller placeringen på övre delen av en sida och på nedre delen av en sida

är bilderna fördelade jämnare i KJ än i KK. I KJ finns 38 bilder av 86 (44,2 %) på

övre delen av en sida. På nedre delen av en sida finns 23 bilder av 86 (26,7 %). I KK

är motsvarande andelar 45 bilder av 81 (55,6 %) respektive 16 bilder av 81 (19,8 %).

Ungefär lika många av bilderna kategoriseras som bilder med annan placering (25 i

KJ och 20 i KK).

Som i de andra muminböckerna har placeringen i KJ och KK gjorts så att

texten för det mesta kommer före bilderna. Bilderna har alltså en stor roll i båda

verken.  I  KJ  syns  detta  i  att  en  stor  del  av  bilderna  är  placerade  på  högra  delen  av

uppslaget. I KK är placeringen på övre delen av en sida däremot dominerande.
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Som  i Farlig midsommar, Trollkarlens hatt och  i Muminpappans memoarer

finns det också i KK bilder som har ändrat placering. I stället för att visa ytterligare

en drastisk ändring mellan placeringen visar jag här istället vilken betydelse en liten

omplacering som den i exempel 90 kan ha.

Exempel 90.

KJ (s. 85):         KK (s. 67):

Moomin Characters Moomin Characters

I  exemplet  ser  man Sniff  som ligger  på  marken.  I  båda  böckerna  sägs  det  att  Sniff

fick svindel och vägrar att gå vidare. I KJ ser man först bilden på Sniff och läser

senare varför han ligger på marken. I KK kan man däremot först läsa att Sniff inte

mår bra och därefter se vad detta leder till. Även om ändringen är liten förbättrar den

sambandet mellan text och bild. Den bidrar till att läsaren kan bättre följa berättelsen.

3.6.5.2 Storleken på bilderna i KJ och KK

Bilderna i KJ och KK är inte lika stora. Generellt kan man säga att bilderna är lite

större i KK än i KJ. Eftersom det också finns färre bilder i KK än i KJ är förhållandet

mellan stora och små bilder inte det samma i KJ och KK. Tabell 9 visar antalet stora

och små bilder i KJ och KK.
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Tabell 9. Storleken på bilderna i KJ och KK.

 Storlek KJ KK

 Stora bilder
 var av:
 a.helsidesillustrationer
 b.marginalillustrationer

50

13
6

60

8
1

 Små 36 21

Sammanlagt 86 81

Som framgår i tabellen innehåller KK fler stora bilder än KJ. Av 81 bilder är till och

med 60 bilder stora (74,1 %) i KK.  I KJ finns 50 stora bilder (58,1 %). Antalet små

bilder är 21 bilder av 81 (25,9 %) i KK och 36 bilder av 86 (41,2 %) i KJ. I KK är

illustrationsgraden alltså klart högre om man tänker på böckernas längd. I KK är 54

procent av sidorna illustrerade medan motsvarande siffra i KJ är 48 procent. Även

om texten i muminböckerna enligt Jansson är primär i förhållande till bilderna (se

avsnitt 2.4.2) visar ändringarna av bildernas storlek och förkortningen av texten att

hon  velat  ge  bilderna  en  större  roll  i  KK.  Detta  gör  KK lättare  att  läsa  och  visuellt

sätt mer njutbar än KJ.

3.6.5.3 Skillnader i antalet bilder och bildinnehåll i KJ och KK

Det finns som konstaterats fem stycken färre bilder i KK än i KJ. Dessa bilder har en

klar anknytning till texten. Bilderna illustrerar sådana textdelar som har blivit strukna

i KK. Strykningarna gäller verklighetstrogenheten och fungerar som

domesticeringar. En del strykningar purifierar dessutom berättelsen. De strukna

bilderna presenteras i exempel 91-93.
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Exempel 91.

Bild 16. (s. 28)        Bild 17. (s. 29)

Moomin Characters

Moomin Characters

Bild  16  och  17  är  nära  relaterade.  I  bild  16  hämtar  Sniff  och  mumintrollet  en

trappstege för att plocka silkespärön (jfr exempel 88). I bild 17 sitter mumintrollet,

Sniff och silkesapan i trädet och plockar päron. Strykningen av bilderna beror på

Janssons vilja att göra muminböckerna mera realistiska och naturalistiska vad miljön

och naturen beträffar (se avsnitt 2.4.1). I Norden har man inte apor och silkespäron

och därför har fenomenen blivit strukna.

Exempel 92.

                   Bild 18. (s. 41)

I bild 18 ser man en krokodil. Strykningen har i

detta fall gjorts av samma orsak som strykningen av

bild 16 och bild 17, det vill säga den har en

domisticerande funktion. Dessutom kan bilden vara

skrämmande för en barnbok eftersom krokodilen är

Moomin Characters enorm i förhållande till mumintrollet och Sniff.

Bild 19 och 20 i exempel 93 visar Snusmumriken. I texten berättas det hur

Snusmumriken först stal en melon, sedan sattes i fängelse och därefter rymde ur

fängelset.
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Exempel 93.

Bild 19. (s. 71)             Bild 20. (s.72)

Moomin Characters Moomin Characters

KJ: Jag vet inte om jag har berättat för er om snorkarna jag träffade för ett år sen [… ] Jag träffade på
dem en gång när jag hade rymt ur fängelset… (s. 70–71)

Strykningen av både texten och bilderna i exempel 93 bidrar till bilden av

Snusmumriken som figur. I KK är han inte en otämjd ung man som stjäl och rymmer

från fängelset utan en mer förnuftig och snäll figur. Strykningarna purifierar alltså

berättelsen.

De största skillnaderna i bilderna i KJ och KK gäller olikheten i texten i

respektive boken. Förutom att stryka en del av texten och därigenom även vissa

bilder har Jansson också ändrat bipersonerna. Detta påverkar naturligtvis också

illustrationerna. Den största ändringen gäller en silkesapa som har blivit en kattunge i

KK. Denna ändring visas i exempel 94.

Exempel 94.

KJ (s. 8)              KK (s. 12)

Moomin Characters Moomin Characters

Förutom de ändringar som här presenterats har Jansson gjort rätt omfattande

ändringar i figurernas apparition. Dessa ändringar påminner om ändringarna i de

andra omskrivna versionerna (jfr avsnitt 3.4.5.3 och 3.5.5.3).
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 3.6.6 Sammanfattning

På det hela taget är Kometen kommer troligen den mest adapterade muminboken

både vad gäller texten och bilderna. De nio sidorna som här analyserades ger endast

en liten insyn i ändringarna mellan verken men berättar ändå något om den

huvudsakliga tendensen. Analysen visar att ändringarna bidrar till att KK blir mer

lättfattlig, informativ, domesticerad och modern.

Tillsammans med strykningarna utgör parafraserna den största

adaptationskategorin i KK. Parafraserna i KK gäller främst stilen och textbindningen.

I motsats till de andra omskrivna versionerna innehåller KK rätt få tillägg. De två

tilläggen har emellertid en klar och viktig funktion. De förklarar och knyter ihop

berättelsen.

Strykningarna i KK gäller mest små detaljer och mindre viktig information i

KJ. Med strykningarna blir berättelsen mer sammanhållen och lättare att läsa.

Strykningarna gäller till och med bilderna. Bland annat domesticerar och purifierar

strykningen av vissa bilder berättelsen.

Att KJ är den andra muminboken som Jansson skrev och den första

muminboken som hon omskrev har en stor inverkan på antalet adaptationer i KK.

När hon började omskrivningen av KJ sommaren 1967 (Westin 1988: 11) hade hon

redan skrivit fem andra muminböcker. Detta hade säkerligen en stor inverkan på hur

hon förhöll sig till KJ. Genom tiden hade hon redan gjort ändringar i muminfigurerna

och börjat se muminböckerna som en kontinuerlig helhet. Avvikelserna i KJ kanske

stack upp. Detta ledde i sin tur till omskrivningen av andra muminböcker.
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4 SAMMANFATTNING

I detta arbete har jag undersökt adaptationer i Tove Janssons muminböcker. Som

undersökningsmaterial har jag använt fyra ursprungliga muminböcker och de

omskrivna versionerna av dessa: Kometjakten (1946) och den omskrivna versionen

Kometen kommer (1968), Trollkarlens hatt (1948, 1968), Muminpappans Bravader

(1950) och den omskrivna versionen Muminpappans memoarer (1968) samt Farlig

midsommar (1956, 1969). Mitt syfte har varit att granska hur och varför Tove

Jansson har skrivit om sina muminböcker och om det finns en klar tendens i

omskrivningen. Analysen har gällt både språkliga och visuella ändringar. Eftersom

undersökningsmaterialet har varit så omfattande har jag avgränsat analysen något. De

omskrivna versionerna av Farlig midsommar och Trollkarlens hatt innehåller

förhållandevis få adaptationer och därför har jag analyserat dessa böcker i sin helhet.

Böckerna Muminpappans memoarer och Kometen kommer är  däremot  så  pass

omarbetade att en heltäckande analys av böckerna inte hade varit möjlig i detta

arbete.  I  dessa  böcker  har  jag  därför  valt  att  ett  mindre  utdrag  för  närmare  analys.

Vad gäller illustrationerna har jag koncentrerat mig på att behandla illustrationernas

synlighet i muminböckerna. Detta betyder att jag har koncentrerat mig på bildernas

placering och storlek samt antalet bilder och i viss mån även bildinnehållet.

Min metod vid analysen av de språkliga adaptationerna har varit en

kombination av olika metoder. Jag har använt kvalitativ, deskriptiv och kontrastiv

metod för att presentera exempel på adaptationer och jämföra de ursprungliga och

omskrivna versionerna med varandra. Jag har kategoriserat de språkliga

adaptationerna enligt deras form som parafraser, tillägg och strykningar.

Kategoriseringen utgår från mina egna iakttagelser av ändringar i materialet samt

från tidigare forskning. Mina kategorier avspeglar direkt hur de ursprungliga

versionerna och de omskrivna versionerna skiljer sig från varandra d.v.s. vilka slags

språkliga ändringar som gjorts. För detta ändamål har kategorierna passat bra.

Jag började analysen i böckerna där omarbetningsgraden är minst d.v.s. Farlig

midsommar och Trollkarlens hatt och fortsatte sedan med böckerna Muminpappans

memoarer och Kometen kommer där omarbetningsgraden är högre. Jag tyckte att det

var klarast att börja med små ändringar och gradvis övergå till mera omfattande

ändringar även om böckerna inte är publicerade i den ordning jag analyserat dem. På

detta sätt kan man presentera exempel som är förhållandevis klara och lätt att
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förklara före stora och komplexa exempel som finns i böckerna Muminpappans

memoarer och Kometen kommer.

Analysen av materialet har visat att det finns både mindre och mer omfattande

språkliga ändringar mellan de ursprungliga muminböckerna och de omskrivna

muminböckerna. Om Tove Jansson har haft en klar tendens i sin omskrivning är en

intressant fråga. Även om antalet adaptationer skiljer sig mellan de omskrivna verken

är de till stor del likadana eller representerar åtminstone samma slags fenomen. Det

finns såväl tillägg, strykning som parafraser i alla de omskrivna versionerna. Vidare

verkar det som om Tove Jansson har haft ett enhetligt syfte med omskrivningen.

Undersökningen av adaptationerna i materialet bekräftar tanken om att Tove Jansson

har använt adaptation som verktyg för att uppdatera sina verk. Skillnaderna mellan

de ursprungliga och de omskrivna böckerna tyder på att Jansson skrev om sina verk

för  att  få  dem  att  passa  bättre  för  målgruppen  och  för  att  skapa  ett  kontinuum  av

muminböckerna. Detta framgår av parafraserna, tilläggen och strykningarna som

Jansson gjort i muminböckerna. Genom parafraserna har Jansson moderniserat såväl

språket som handlingen i muminböckerna och gjort dem mer relevanta, förståeliga

och läsbara. Det huvudsakliga budskapet har dock inte förändrats. Funktionen för

tilläggen verkar vara först och främst förklarande och textbindande. Tilläggen har

bland annat bidragit till att muminböckerna blir mer koherenta och informativa. Av

tilläggen kan man också se hur Janssons stil har ändrats från att ha varit

huvudsakligen dialogisk i de ursprungliga versionerna till mer berättande i de

omskrivna versionerna. Strykningarna i materialet gäller mest olika slag av

olämpliga ord samt tabuord och händelser, vilket är en form av purifikation.

Strykningarna bidrar också till att muminböckerna har blivit mer skriftspråkliga och

sammanhållna. Alla dessa former av adaptation gör de omskrivna muminböckerna

mer moderna, lättare att läsa och förstå och lämpligare för yngre läsare.

I analysen av de visuella ändringarna har jag använt deskriptiv, kvantitativ och

kontrastiv metod för att presentera, räkna och jämföra placeringen av bilder,

storleken på bilderna och antalet bilder mellan de ursprungliga och de omskrivna

verken. Undersökningen av de visuella dragen har visat att också här finns det till

och med stora skillnader mellan de ursprungliga och de omskrivna verken. I alla

ursprungliga och omskrivna versioner skiljer sig antalet bilder åt. I de omskrivna

versionerna av Farlig midsommar, Trollkarlens hatt och Muminpappans memoarer

är antalet bilder större än i de ursprungliga versionerna. I Kometen kommer är antalet
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bilder i sin tur mindre än i Kometjakten. Stora ändringar har också skett i fråga om

placeringen av bilder. I de omskrivna versionerna kommer en större del av bilderna

efter  texten  på  högra  sidan  av  uppslaget.  På  detta  sätt  utgör  de  mer  explicit  en

upprepning av det som redan har skrivits än fallet är i de ursprungliga versionerna.

Distinktionen mellan att placera bilden på övre delen av en sida eller på nedre delen

av en sida är också mer dominerande i de omskrivna versionerna än i de ursprungliga

versionerna. En stor del av illustrationerna är placerade på övre delen av en sida i de

omskrivna versionerna och får på detta sätt en betydande roll i böckerna. I alla de

omskrivna versionerna finns dessutom bilder som har ändrat placering radikalt. Det

finns bilder som i de omskrivna versionerna kan visas till och med tjugo sidor

tidigare än i de ursprungliga versionerna. Denna ändring bidrar i hög grad till att

samspelet mellan text och bild förbättras och att berättelsen blir mer sammanhållen.

På det hela taget visar de visuella ändringarna att de omskrivna versionerna har blivit

mer systematiskt utarbetade och genomtänkta.

Att Farlig midsommar och Trollkarlens hatt innehåller klart färre korrigeringar

än Muminpappans memoarer och Kometen kommer beror delvis på tiden mellan

dessa verk och delvis på innehållet i böckerna. Kometen kommer är den andra

muminboken som Jansson skrev och den första muminboken som hon omskrev. Den

ursprungliga versionen, Kometjakten, gavs ut över tjugo år tidigare än den omskrivna

versionen. Under denna tid hade Jansson skrivit flera muminböcker, fått

kommentarer på sina böcker och gradvis börjat göra ändringar i både sin stil att

skriva och i muminfigurernas karaktär och utseende. Kometjakten och

Muminpappans Bravader är så annorlunda än de senare utkomna muminböckerna

vad gäller figurernas karaktär och berättartekniken att de naturligt nog blivit mest

bearbetade. Att den ursprungliga versionen och den omskrivna versionen av

Trollkarlens hatt skiljer sig så lite från varandra även om den ursprungliga versionen

kom ut före Muminpappans Bravader beror på temat och innehållet i Trollkarlens

hatt. Till skillnad från Muminpappans memoarer och Kometen kommer fokuserar

berättelsen i Trollkarlens hatt inte på en eller några huvudpersoner utan berättar dels

om hela muminfamiljen, dels om Trollkarlens hatt. Eftersom berättelsen inte är så

detaljerade till sin natur har den inte heller krävt större omarbetning av figurernas

karaktär. Omarbetningen gäller huvudsakligen Janssons stil och därför är antalet

adaptationer mindre än i böckerna Muminpappans memoarer och Kometen kommer.
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Samma gäller även boken Farlig midsommar. Dessutom är den ursprungliga

versionen av Farlig midsommar den femte muminboken som Jansson skrev.

Det är svårt att säga någonting allmänt om varför skribenter skriver om sina

tidigare verk. I fråga om skillnader mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur kan man

hitta flera exempel där författaren ursprungligen skrivit en bok för vuxna läsare men

när tiden gått fått se den bli emottagen som barnbok (till exempel Robinson Crusoe).

Då har författaren ofta varit tvungen – antingen av egen vilja eller på förläggarens

eller målgruppens önskan – att i något skede bearbeta boken så att den blir mer

lämplig för den nya målgruppen. Det är i detta skede som olika former av adaptation

blir aktuella. Utgående från min och tidigare forskning kan man säga att begreppet

adaptation är ett rätt tydligt och klart språkligt fenomen. Det verkar nästan som om

alla skribenter är tvungna att på något sätt adaptera sina texter. Med tanke på den ofta

negativa inställningen till adapterade verk är det intressant att de omarbetade

versionerna av muminböckerna som fått en synligare roll jämfört med de

ursprungliga. De ursprungliga versionerna är väldigt svåra att få tag på. Man trycker

muminböckerna inte längre i deras ursprungliga form. Det finns troligen inte ens

många människor som idag vet att de versioner de läser är omskrivna. På detta sätt

kan man säga att de adapterade versionerna har bidragit till muminböckernas

popularitet eftersom de har blivit de ”riktiga” muminböckerna.

Adaptationer gäller även översättningar. Det är vanligt att också översättare

adapterar verk så att de passar för en ny målgrupps behov och färdigheter. Vad som

emellertid är intressant är att alla de finska översättningarna av muminböckerna är

översatta endast från de ursprungliga versionerna. Så även om Tove Jansson själv har

gjort till och med omfattande ändringar i sina muminböcker har översättningarna inte

uppdaterats på samma sätt. En relevant fråga som här förblir obesvarad är hurdan

bild finska läsare har av muminfigurerna och av muminböckernas enhetlighet. Om

källtexten har genomgått så stora ändringar som uppsatsen har visat, borde det inte

då vara hög tid att översätta om muminböckerna?
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