Mumintrollens Farliga midsommar

En animerad film som för oss in i Tove Janssons älskade Mumindal med alla dess invånare. Ett äventyr
med eldsprutande berg, en översvämning, en mystisk
båt som visar sig vara en flytande teater. Lägg därtill en
arg Hemul - som dock kommer på bättre tankar. Äventyret kontra tryggheten är ett centralt tema i Tove Janssons Muminvärld, här gestaltat med humor och värme i
en charmig finlandssvensk språkdräkt.

Rekommenderad från Fö / åk 1
EN FILMHANDLEDNING AV
ANDREAS HOFFSTEN

Handling
Det är olidligt varmt i den slumrande Mumindalen.
Mumin väntar på att hans vän Snusmumriken ska komma
åter från sin årliga vandring söderut, precis som han gör
varje vår. Men nu är han försenad. Lilla My busar i vanlig
ordning. Muminpappan läser sin tidning. Det eldsprutande berget förargar Muminmamman, det gör att hennes
tvätt blir smutsig igen av svart aska.
Alla väntar och längtar. Så kommer jordbävningen, det
mullrar och det eldsprutande berget får marken att skaka.

Är det farligt?, frågar Mumintrollet. Och pappan svarar:
Jo, lite farligt är det.
Vattnet stiger och familjen oroas. Det är nog jordens
undergång, säger Lilla My, både rädd och lite hemligt förhoppningsfull. Familjen somnar ute på verandan. Morgonen därpå är det lugnt, berget har slutat spruta ut eld och
aska.
Misan och Homsan kommer på morgonvisit, deras hus
har just flutit förbi. Så stiger vattnet åter igen. Familjen
räddar sig ut på taket och hinner bara ta med sina allra
käraste ägodelar. De står alla på taket och spanar. Så
kommer ett okänt hus flytande förbi. De hoppar på. Allt
är nytt och förunderligt i det nya huset. En höj och sänkbar tavla, dörrar som inte leder någonstans och andra
märliga saker. På en dörr står det "rekvisita". De går in,
och upptäcker gipsfrukter, kläder, vapen och möbler i en
salig röra. Vilken konstig familj som bott här, säger Mymlans dotter. Det är en teater, men det vet inte någon i
familjen vad det är, något sådant har de inte sett.
Så kommer Emma fram ur kulisserna och hon fnyser åt
familjens okunskap som tror scenen är en salong och
ridån en tavla. Misan, Snorkfröken och Mymlans dotter
hittar loger med en massa speglar, de hittar ett klädförråd
och ett rum med en massa färgglada peruker. Emma
berättar hur en teater fungerar, med scenen, tekniken,
skådespelet, premiären. Man bestämmer att Muminpap-
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pan ska skriva ett skådespel.
Dagarna går och Teatern flyter in i på grundare vatten,
i en skog. De förtöjer Teatern vid ett träd. Mumintrollet
och Snorkfröken sover över i trädet. Men under natten
lossar Emma på trossen som hon tycker förstör sufflörsluckan. Och Teatern flyter åter iväg med strömmen.
På morgonen är familjen förstås ledsen när de upptäcker att Teatern flutit iväg och barnen är kvar i trädet.
Men Mumintrollet och Snorkfröken klättrar vidare och
hittar så småningom fast mark under tassarna.
Under tiden har Snusmumriken kommit tillbaka till
Mumindalen men vet ingenting om allt som hänt. Han
och Lilla My som flyter förbi i en sykorg - hon älskar ju
äventyr - går vidare och kommer till en park med en
Hemul som klipper gräset och sätter upp förbudsskyltar
mot allting. Snusmumriken blir arg och planterar som
straff ut Hattifnattfrön. Hattifnattarna växer snabbt upp
och dras till Hemulens uniformsknappar för att alstra sin
elektricitet ur metallen. Hemulen flyr med Hattifnattarna
efter sig.
Under tiden kommer Mumintrollet och Snorkfröken
förbi Filifjonkans hus med blommor. Det blir midsommarfest, Filifjonkan struntar i sin dumma släkt som hon bjudit
men som inte ville komma. De plockar blommor under
midsommarkvällen och får man ihop nio stycken (I Sverige plockar vi sju blommor.) slår det man drömmer om
in, men man måste plocka under tystnad. De tänder en
midsommarbrasa av alla förbudsskyltar som stått i Parken, de sjunger och dansar.
Då kommer Hemulen och fängslar dem för att de har
eldat upp alla förbudsskyltar. Samtidigt har Snusmumriken och Lilla My problem med alla skogsungarna som de
fått på halsen efter att de befriat dem i parken från den
dumma Hemulen och dagmamman. Så får de ett flygblad
där det står om en premiär på Teatern. "Lejonbrudarna"
ett skådespel i en akt. De bestämmer sig för att gå och
tvättar sig och gör sig fina.
I Granviken är det premiärstämning i luften. Runt i

kring Teatern sitter publiken i små båtar och uppe i trädens grenar. Snart ska ridån gå upp. Under tiden vaknar
Snorkfröken, Filifjonkan och Mumintrollet i fängelset vilket inte är så trevligt. De får också ett flygblad och Hemulen vill så gärna gå på Teatern. Hans kusin får vakta fångarna medan Hemulen går på premiär. Kusinen är av mildare natur och snart är fångarna fria och bjudna hem på
thé hos kusinen. Efteråt går de tillsammans till Teatern de
också.
Till Teatern kommer folk från dalen, från skogen och de
omgivande bergen. Det är fullsatt. Problemet är bara att
skådespelet inte är klart. Det blir generalrepetition efter
diverse palavrer. Och så premiär, Emma som vet hur det
fungerar, driver på. Allt går bra. Lejonet på scenen väcker
fasa och succé.
Alla återförenas. Lyckan är fullständig. Hemulen upptäcker att fångarna flytt. "Jag vet inte vad du gjort, men
jag är övertygad om att jag gillar det", viskar Muminmamman till sin son. Mumintrollet och Snusmumriken flyr
med Hemulen efter sig.
Men allt ordnar sig. Kusinen har i hemlighet skrivit
"Förbjudet" fem tusen gånger och det räcker för Hemulen.
Allt blir som förr, vattnet i Mumindalen har sjunkit undan
och familjen kan återvända till sitt gamla hus. Man städar
upp, krattar och gör fint i trädgården. Tapetserar om och
fejar inomhus. Och Snusmumriken och Mumintrollet kilar
iväg för att berätta om allt som hänt under året. Tryggheten är återställd efter det livgivande äventyret.

Trygghet och äventyr
Något av grundackordet i en Muminberättelse av Tove
Jansson kretsar kring begrepp som trygghet och äventyr.
Tryggheten - i filmen symboliserad av Muminmammans
ömma omvårdnad med sitt röd och vitrandiga förkläde
och ständiga handväska på armen. Och i andra ändan av
tryggheten finns äventyret symboliserat av Muminpappans dragning och längtan åt det farliga och okända.
Muminmamman bjuder på saft eller pysslar i trädgården.
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Muminpappan vill genast ut på havet så fort det stormar.
Könsrollerna är med andra ord rejält tydliga i Tove Janssons värld. Precis som Mumintrollet dras till äventyraren
och vännen Snusmumriken och Snorkfröken gillar att klä
sig fint och ta på sig smycken och grannlåt. Alla har sina
givna roller i familjen. Men alla gillar både äventyret och
tryggheten, det råder ingen konflikt kring detta.
Det är lätt att se på detta i ljuset av klassisk utvecklingspsykologi. Barnet som till en början är knutet till och
beroende av mamman för mat och trygghet men som ju
äldre det blir söker sig utåt, bort från mamman och tryggheten i allt vidare cirklar. Ett tema som ju finns i de flesta
sagor och barnböcker.
I "Mumintrollens Farliga midsommar" är det ett eldsprutande berg som får fart på handlingen och när sen ett
mystiskt hus flyter förbi till följd av översvämningen ser
Muminpappan snabbt sin chans till ett äventyr och nya
erfarenheter. Familjen hoppar ombord på det nya huset
som visar sig vara en teater, en för Muminfamiljen okänd
och spännande värld, väl värd att undersöka.

• Hur ser barnen på Muminfamiljen, tycker de att de är
lite udda, att de beter sig lite annorlunda mot vad som är
det vanligt i deras sätt att se på livet och tillvaron? De tar
dagen som den kommer och har egentligen inga bekymmer för någonting. Vad får man säga och tycka utan att
det anses som fel?

• Vad var det mest äventyrliga och hemska i filmen? Låt
barnen välja ut en scen de fastnade särskilt för - rita och
berätta varför just den scenen var så spännande och bra.
Låt barnen berätta om ett stort och roligt äventyr de själva
har varit med om.

• Snusmumriken och Mumintrollet är bästa vänner. Och
även om Snusmumriken går iväg varje höst på sin vandring, så kommer han åter varje vår eller försommar. Hur
ska en bästa vän vara? Kan man ha flera bästa vänner?

• Vad är könsroller? Är det bra med könsroller, vilken
funktion fyller de? Eller kan det vara låsande och ge en
känsla av ofrihet med könsroller? Får killar gråta? Får tjejer vara tuffa?
• Låt barnen leka lite med könsrollerna, kanske kan de
bara bete sig som de tycker att de motsatta könet brukar
göra. Eller kanske kan de klä ut sig och spela upp små scener ur filmen där könsrollerna var som allra tydligast med
Snorkfröken, den osäkra Misan, Muminpappan, Snusmumriken?

• Det är roligt att ha fina saker omkring sig, saker man
tycker är vackra eller tycker om av andra orsaker. Men
man kan också bli slav under saker och ting, när själva
ägandet blir ett självändamål. Försök beskriv hur Muminmamman och Muminpappan ser på sitt hem och på att
äga saker och ting. Varför har man en massa saker, vad
symboliserar saker?
• Jordbävning och vulkaner, eldsprutande berg, som spyr
ut aska och lava slipper vi i Sverige. I andra länder finns
det både det ena och andra som är farligt, alltifrån tornados, jordbävningar, giftiga spindlar och andra farliga djur
- vad finns det som är farligt i Sverige?

Uppfostran - vad är bäst?
När Snusmumriken och Lilla My befriar skogsbarnen från
den stränga Parkvakten så får de ganska snart problem.
Barnen busar och beter sig inte alls så som de blir tillsagda. Snusmumriken är osäker, vi märker att han inte
alls har den minsta vana vid att vara tillsammans med
barn - och ännu mindre att ta ansvar för dem. Först när
Lilla My ryter ifrån och hotar med att om de inte gör som
hon och Snusmumriken säger så kommer Mårran och tar
dem. Och det tar skruv, genast gör barnen som hon säger
och blir snälla som små lamm.
Muminmamman däremot, hon är vänligheten själv,
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Att visa vem man är
Alla fyra i Muminfamiljen, liksom Snusmumriken har en
god och alldeles naturlig självkänsla. De är trygga i sig
själva utan att för den skull förhäva sig mot någon annan.
Tvärtom om så är de ofta välkomnande och bjuder med
öppna armar in folk som har det svårare eller bara längtar
efter sällskap. Alla är välkomna in på en kopp thé och en
pratstund.
Men alla är inte som dem. Filifjonkan är orolig och nervös och tror hela tiden att hon gör något fel. Hon sitter
exempelvis och knorrar och klagar på sin släkt som inte
kommer när hon bjuder dem och hon känner sig ledsen
och vet inte hur hon skall göra för att det skall bli bra. Och
Misan har nästan ingen själkänsla alls. Hon tror inte att
hon duger till någonting men alldeles fnattig av glädje när
hon får en applåd på teatern.
• Välj någon av filmens olika gestalter och berätta om hur
han eller hon är, om hur självkänslan är hos den personen.
Är den figuren nöjd med sig själv? Om inte, varför är
han/hon inte det?
• Vad är teater, hur gör man en pjäs? Barnen kanske kan
iscensätta någon händelse ur filmen, gemensamt skriva
replikerna, fördela rollerna och spela upp en liten teaterpjäs?

Produktionsuppgifter

mjuk och förstående och tycker det mesta går för sig
bara det inte drabbar eller går ut över någon annan.
Tanken att hon skulle gorma och skälla ut någon är
närmast otänkbar.
Och Hemulen som vill förbjuda allting och sätter
Mumintrollet och Snorkfröken samt Filifjonkan i
fängelse för minsta lilla förseelse får representera
den andra ytterligheten.
• Vilka tankar har barnen om uppfostran, är det bra
med tydliga regler eller känns det bara besvärligt?
Hur ser ett vanligt bus ut? Varför är det så roligt att
busa lite? Är vuxna tillräckligt tydliga med hur de
vill ha det?
• Lilla My är oftast arg som ett bi. Hon skäller och är
bångstyrig som få - och hon längtar så efter att bli
stor så att hon får göra saker och bestämma själv.
Hon är så trött på att Mymlan säger vad hon får göra
och vad hon inte får göra. Vad är det som är bäst
med att bli stor? Och vilka är fördelarna med att
vara barn?
• Hemulen som är parkvakt är sur och arg på det
mesta. Varför tror ni han är så arg? Varför vill han
förbjuda allt?
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