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MUMINS KOPPLING TILL HAVET 
OCH VATTNET 
 

 

BAKGRUND TILL MUMIN 

Mumin är bland dom TOP 20 licenserade varumärkena i världen. Mumin fyller 75 år 2020 och är känd världen 

runt.  

Mumintrollet var ursprungligen en liten arg signaturfigur från Tove Janssons skämtteckningar i Garm (en 

satirisk tidskrift), men i böckerna hamnade han i huvudrollen och blev mera som en pojkaktig och nyfiken 

figur, med stor livslust. Tove Janssons böcker om Muminfamiljen är utgivna 1945–1970, de skrevs 

ursprungligen på svenska och är översatta till över 50 olika språk. Utöver de nio romanerna har Tove Jansson 

skrivit och illustrerat bilderböcker, tecknade serier tillsammans med sin bror Lars Jansson samt sånger 

inspirerade av figurerna. Tove Jansson är även känd för sina konstnärliga talanger på en bred skala, som inte 

är mumin relaterad. 

Muminfamiljen utgörs av Mumintrollet, Muminmamma och Muminpappa, som tillsammans bor i den vackra 

idyllen Mumindalen i ett högt, cylinderformat blått hus som Muminpappan för längesedan själv har byggt.  

 

 

 

Familjen lever ett lugnt och tämligen lyckligt liv, men ibland känner Mumintrollet och hans far en längtan 

efter resor och äventyr, trots att livet i dalen består av mångsidiga händelser och små äventyr, till och med 

naturkatastrofer. Under vintern går Muminfamiljen enligt gammal tradition i ide, en tradition som dock 

Mumintrollet bryter i boken Trollvinter.  
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Förövrigt är Mumindalen befolkade med mängder av olika figurer var av dom mest kända och centrala är Lilla 

My, Sniff, Snorkfröken, Hemulen, Hattifnattarna, Filifjonkan, Stinky, Mårran osv. 

Mumintrollen och deras vänner har även blivit flertal TV-serier och långfilmer. Den mest kända tv-serien 

utkom i början av 1990-talet och kännedomen om Mumin växte kraftigt, speciellt bland barn och även 

världen runt. Serien har utkommit i över hundra olika länder. Serien visas ännu idag i flera länder runt 

omkring i världen. Tv-serien producerades av Dennis Livson, som även grundade världens första 

Muminvärlden, i Nådendal år 1993. 

 

INSPIRATIONEN TILL MUMIN 

Tove Jansson föddes och uppväxte i Helsingfors. Familjen firade somrarna på Blidö i Stockholms skärgård. 

Enligt många så är Blidö förebilden för Mumindalen i Tove Janssons böcker om mumintrollen. Även 

skärgården i Pellinge har inspirerat Tove kraftigt. Hon älskade havet och allt som hör dit till, båtat, fyrar, 

kobbar och öar. 

Sophia Jansson, Toves brorsdotter, konstnärlig chef och styrelseordförande på Moomin Characters har 

berättat att; “Havet är en oersättlig del av Mumin-berättelserna. Tove Jansson var inspirerad av havets 

skönhet och styrka när hon skapade Mumin-historierna i Pellinge skärgård. Hon älskade havet, liksom vi alla 

gör, inklusive Mumintrollen”. 

 

  

 

Kartan över Mumindalen, ritad av Tove Jansson, visar hur Mumindalen är belägen vid havet/vattnet. 

Tanken om Mumin kom från Toves fantasi redan på 1930-talet, den första Mumin såg dagsljuset på väggen i 

utedasset på Janssons sommarställe. 
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Kritiker har antytt att flera av figurerna i Muminvärlden är inspirerade av verkliga personer, i synnerhet nära 

familjemedlemmar till författaren. Tove Jansson har i intervjuer öppet uttalat sig om bakgrunderna och 

möjliga modeller till sina karaktärer. Muminpappan och Muminmamman fick sina karaktärer av Toves 

föräldrar, Too-Ticki av Tuulikki Pietilä (Toves livskumpan) osv. 

  

 

 

MUMIN FYLLER 75 ÅR 2020 

År 2020 har det gått 75 år sedan publiceringen av den första Mumin-berättelsen, Småtrollen och den stora 

översvämningen, som utspelar sig mitt under en naturkatastrof. Moomin Characters, familjeföretaget som 

äger alla rättigheter till Mumin, vill fira jubileumsåret och rikta uppmärksamheten mot att skydda och 

återställa Östersjöns välmående. Målet är att samla in en miljon euro till John Nurminens Stiftelses 

Östersjöarbete. 

Meningen är att få Mumin-licenstagarna att ännu aktivare beakta miljöfrågor och införliva värderingar som 

skyddar Östersjöns framtid i sin verksamhet. Ett halvt år innan kampanjen startar har redan nu över 50 

företag, organisationer, kulturinstitutioner, städer, skolor och föreningar runt Östersjön och längre kommit 

med i kampanjen. Kampanjen heter #VÅRTHAV på svenska, #MEIDÄNMERI på finska och #OURSEA på 

engelska. Kampanjen och gemenskapet som Muminberättelserna skapar önskas bidra till en känsla av att 

Östersjön verkligen är vårt gemensamma hav, som alla tiotals miljoner människor i länderna runt kusterna 

både kan njuta av och ta ansvar för. 

Med hjälp av de donationsmedel som samlas in via #VÅRTHAV förverkligar John Nurminens Stiftelse 

resultatbaserade och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och säkerställer att havets berättelser förs 

vidare till nya generationer. Stiftelsens pågående projekt handlar bland annat om gipsbehandling av åkrar, 

hållbart fiske av karpfisk och rening av avloppsvatten på olika håll i Östersjön.  

John Nurminen Stiftelsens representant har sagt att, “tillsammans kan vi se till att Mumintrollet kan simma i 

ett rent hav och att Snusmumriken får bra med fisk på kroken också i framtiden”. 
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Kampanjen visar hur viktigt element havet är för Mumin och hur centralt havet är i berättelserna. Tove levde 

sitt liv vid Östersjöns stränder och var av stor betydelse som inspirationskälla för henne. Tove uppskattade 

de samma värdena som hon skrev att Muminfamiljen gjorde. Som ett exempel kan nämnas att Tove firade 

sina somrar på en enslig ö, utan moderna bekvämligheter, i Finska viken. 

 

OM MUMINBÖCKERNA 
 

Totalt har utkommit nio stycken muminböcker varav man kan säga att alla, utom den första boken, utspelas 

i skärgårdsmiljö, dock även den utspelas vid vatten. Centrala miljöer i böckerna, som uppträder om igen, är 

havet, båtar, öar, badhus, fyr osv. 

Böckerna är översatta till över 50 olika språk och har utkommit världen runt. 

 

En lista om böckerna, med ett kort referat om berättelserna:  

1945 – Småtrollen och den stora översvämningen 

Är den första boken av Tove Jansson i serien om Mumintrollen. Boken gavs ut 1945 och 

handlar om hur Muminpappan ger sig ut för att leta efter ett hus de kan bo i över vintern. 

Muminmamman och Mumintrollet ger sig ut för att leta efter pappan samtidigt som en 

dramatisk översvämning sker. De får hjälp av Hattifnattarnas båt och tillslut fågeln 

Marabuherrn som flyger dem över träden och vattnet. Slutligen hittar de Muminpappan som 

hittat det perfekta huset för dem, vilket har flutit i land i en dal. Där bosätter de sig. 
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1946 – Kometen kommer 

Berättelsen börjar med att Mumintrollet och Sniff är ute i skogen och 

hittar en mystisk stig som leder dem ut till havet. Det leder till upptäckter och tillslut vetskapen 

om att en komet är på väg mot Mumindalen. Mumintrollet och Sniff ger sig iväg till ett 

observatorium i en segelbåt för att ta reda på mer. Under resan fastnar deras båt i en grotta 

och de håller på att falla ner i ett mörkt hål men blir räddade av en hemul i en håv. Tillslut 

kommer de till observatoriet och får mer fakta om kometen. Efter många äventyr på vägen 

kommer de tillslut hem och kan söka skydd i en grotta tillsammans med familjen. Kometen slår 

som tur aldrig ner i dalen och nästa dag har katastrofen lättat. 

1948 – Trollkarlens hatt 

Boken utspelar sig på sommaren då Mumintrollet hittar en magisk hatt som kan förvandla 

saker. Under en kurragömmalek använder Mumintrollet hatten som gömställe och förvandlas 

till en vareslse som ingen känner igen, förutom Muminmamman. Efter det bestämmer sig 

familjen för att kasta den i en flod. Mumintrollet och Snusmumriken återfår den och gömmer 

den i grottan vid havet. Muminfamiljen reser till Hattifnattarnas ö i en båt de hittat och fångar 

fisk. 

1950 – Muminpappans bravader (senare under namnet Muminpappans memoarer) 

En dag råkar Muminpappan ut för en kraftig förkylning som får honom att 

fundera. Han tänker att om han skulle ha dött av förkylningen skulle ingen ha vetat något om 

hans stormiga ungdom. Han sätter sig ned och påbörjar projekt. 

Muminpappan berättar bla. om ett äventyr med Fredrikson. Tillsammans bygger de ett skepp 

som får namnet "Havsorkestern". De ger sig sedan ut på en resa i skeppet. Vägen ut till havet 

är blockerad av det gigantiska havsdjuret Edward men han flyttar på sig när Fredrikson ber 

honom att göra det.  

Efter en mängd händelser och äventyr räddar Muminpappan ett annat mumintroll från att 

drunkna. Hon visar sig vara Muminmamman. Slutet knyts avslutningsvis ihop kronologiskt med 

den första Muminboken, Småtrollen och den stora översvämningen. 
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1954 – Farlig midsommar 

Det är varma junidagar och Muminmamman gör barkbåtar medan 

Mumintrollet längtar efter Snusmumriken som ännu inte kommit tillbaka efter sin årliga 

vintervandring. Lugnet varar dock inte länge innan idyllen Mumindalen hotas av en ny 

katastrof, den här gången en vulkan ("det eldsprutande berget") som orsakar en tsunami och 

skapar en stor översvämning i dalen. Det höga Muminhuset har snart bara taket över 

vattenlinjen och hela undervåningen under vatten. Mumintrollet blir därför tvungen att borra 

hål i golvet för att dyka ner i köket efter mat.  

Till sist kommer något stort, halvcirkelformat flytande emot dem och de går ombord. De 

tänker sig först att det är ett övergivet hus men upptäcker senare att de har hamnat på en 

teater som flutit med i strömmarna. Teaterråttan Emma som bor i teatern och som först håller 

sig undan från familjen, ogillar Mumintrollen eftersom de inte vet vad en teater är, men hon 

kan så småningom förklara det för dem.  

Emma hjälper Muminpappan att skriva en pjäs och familjen bestämmer sig för att tillsammans 

genomföra den. Premiären, med mängder av åskådare, kollapsar till en stor återträff mellan 

åskådarna. När vattnet slutligen lättar går alla hem. 

1957 – Trollvinter 

Mumintrollen går i vinterdvala mellan november och april. Men en januaridag vaknar plötsligt 

Mumintrollet och kan inte somna om. Ensam upptäcker han en kall, tyst och förunderlig 

vintervärld. Han känner sig först rädd och ensam men får snart träffa Too-ticki och sin gamla 

vän Lilla My, som finner det roande att glida på snön sittande på Muminmammans tebricka. 

Allteftersom den plågande vintern fortskrider dyker flera figurer upp i Mumindalen, däribland 

Mårran, hunden Ynk, och den stojande skidåkande Hemulen, sökandes efter värme, skydd och 

Muminmammans lager av sylt. 

1962 – Det osynliga barnet 

Är en novellsamling, som innehåller berättelserna Vårvisan, En hemsk historia, Filifjonkan som 

trodde på katastrofer, Historien om den sista draken i världen, Hemulen som älskade tystnad, 

Berättelsen om det osynliga barnet, Hattifnattarnas hemlighet, Cedric och Granen. 
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1965 – Pappan och havet 

Är en av Tove Janssons mest kända och uppskattade böcker i 

Muminserien. Boken handlar om att Muminpappan känner sig uttråkad och skulle vilja leva 

mer äventyrligt och förverkliga sina författardrömmar. När han får veta att det finns en plats 

ledig som fyrvaktare, tar han därför sin familj med sig och ger sig iväg ut till den ö som fyren 

finns på. Större av boken utspelar sig på ön och handlar om de olika karaktärernas olika 

upplevelser på ön.  

1970 – Sent i november 

Det har blivit sen höst. Filifjonkan, Hemulen och några till söker sig tillbaka till Muminhuset för 

att få en tid av lugn och varmt omhändertagande, men familjen är spårlöst borta (historien 

utspelar sig parallellt med den i föregående boken Pappan och havet). De beslutar sig för att 

flytta in i huset och vänta. Sedan kommer Snusmumriken för att leta efter något viktigt han 

tappat. 

 

Tove Jansson gjorde även tre mumin inspirerade bilderböcker: 

 

                    

1952 – Hur gick det sen? 

I bilderboksklassikern är Mumintrollet på väg hem till sin mamma men stöter på bekymmer. 

Lilla My är försvunnen och Hemulen som tror det är jul suger upp allt som kommer i hans väg 

i dammsugarens stora hemska tratt. På varje sida finns utklippta hål där nästa bilduppslag kan 

anas. Vad tror du att det hände sen? 

1960 – Vem ska trösta Knyttet 

En berättelse om det ensamma lilla knyttet som möter homsor, en mumrik, hemuler och 

filifjonkor, men han är för blyg för att ge sig tillkänna. Men en dag hittar han flaskpost från ett 

ännu räddare skrutt. 
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1977 – Den farliga resan 

Den lilla flickan Susanna hamnar mitt i ett äventyr tillsammans med bekanta figurer från 

Mumindalen. Efter oväder, vulkanutbrott och hotfulla trakter väntar värmen och tryggheten 

hos Vifslan, Sniff och Hemulen och hans lilla hund Ynk von Jämmerlund. Tillsammans beger de 

sig för att hitta Mumindalen. 

Den farliga resan blev Tove Janssons sista bok om mumintrollen. 

 

Som ett sammandrag om Tove Janssons muminböcker kan man säga att dom har många gemensamma drag. 

Främst är det frågan om förhållanden mellan olika figurer, som även kan tolkas som förhållanden mellan 

människor. Dom innehåller djupa, filosofiska tankar och mängder av metaforer. Dom utspelas alla i en 

fantasivärld som påminner vår egen värld. Med få undantag har omgivningen drag från skärgårdsnatur och 

innehåller äventyr vid havet, på öar, på stranden, i båtar och skepp, i en flytande teater, men främst i 

Mumindalen. Dalen är enligt Toves beskrivning belägen vid havet. 

 

OM MUMIN TV-SERIEN 

Det finns ett flertal olika animerade serier, men den mest kända är ”I Mumindalen- serien” med 104 avsnitt. 

Den producerades i början av 1990 -talet av den finska producenten Dennis Livson, som senare grundade 

temaparken i Nådendal. Denna serie ökade kännedomen om Mumin kraftigt runt omkring världen och gjorde 

Mumin mera riktad till barn. Serien bidrog till att Mumin blev kommersiellt större och det togs fram 

hundratals olika mumin produkter. Denna tv-serie är grunden för temaparken, som har inspirerats av seriens 

berättelser, arkitektur, färger osv. Serien har uppvisats i över hundra olika länder.  

Man kan få en ganska tydlig bild av hur Mumindalen ser ut via tv-serien och böckerna. Mumindalen kan 

beskrivas på följande sätt;  

 

Genom dalen rinner en flod, som svänger från nordost mot sydost. Nära Muminhuset finns en 

bro över floden, och vid bron finns också familjen Mumins brevlåda. Mumindalen avgränsas i 

öster av Ensliga bergen, en väldigt hög bergskedja som för många framstår som en okänd och 

aningen skrämmande plats.  

I väster finns ett skogsparti och bortom det en sandstrand och havet. En brygga leder ut till 

Muminfamiljens badhus. Vid stranden finns också ett mindre berg med en grotta. Ute i havet 

utanför Mumindalen finns Hattifnattarnas ö.  

 

Tabellen under ger en inblick på titeln och innehållet i dom olika avsnitten. Av dom sammanlagt 104 avsnitten 

är åtminstone 29 stycken inspirerade av havet, båtar odyl. och händelserna sker på havet eller vid stranden. 

Den allmännaste omgivningen är förstås själva Mumindalen, där Muminhuset är beläget, och är en del av 

varje berättelse.  
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Nr Titel Inspirerad av båt, hav odyl. 

1 "Vår i Mumindalen"   

Våren har kommit till Mumindalen och Muminfamiljen vaknar ur sin vinterdvala. Uppe i 
Ensliga bergen hittar vännerna en stor cylinderhatt. Hatten visar sig ha magiska 
egenskaper och allt som läggs i den förvandlas till något helt annat.   

2 "Den förtrollade hatten"   
Den magiska hatten, som Muminvännerna försökte bli av med i det första avsnittet, 
dyker upp igen. Mumin tar med den hem och gömmer den i källaren. Lilla My upptäcker 
hatten och lägger i en garnända i tron om att den ska bli till spaghetti. Det går dock inte 
riktigt som hon hade tänkt sig.   

3 "Båten på stranden" x 

Hemulen är bekymrad. Hans frimärkssamling är komplett och nu har han ingenting att 
göra. Muminvännerna försöker hjälpa honom och Hemulen visar i sin tur en gammal båt 
som ligger förlist vid strandkanten. Mumin och hans vänner reparerar båten och tar 
sedan en provtur med den och Hemulen får snart annat att tänka på.   

4 "Hattifnattarnas ö" x 
Muminfamiljen och deras vänner ger sig ut på äventyr i sin nya segelbåt och anländer till 
en till synes obebodd ö. Dock får de möta en stor grupp Hattifnattar, som Hemulen finner 
väldigt obehagliga. Det blåser upp till storm och de bestämmer sig för att övernatta. 

  

5 "Strandfynd" x 
Stormen har lättat men besättningen blir anfallna av en grupp elektriska Hattifnattar som 
vill ha tillbaka sin barometer. Med stormen har dock en del intressanta saker flutit iland 
på ön och Snusmumriken gör ett verkligt fynd.   

6 "Små gäster"   
Muminfamiljen får besök av två små gäster, Tofslan och Vifslan. De bär med sig en 
kappsäck med ett mycket värdefullt innehåll och en natt kommer den hemska Mårran 
som vill lägga vantarna på det.   

7 "Kappsäcken"   

Efter Mårrans besök får Snorkfröken äntligen veta vem kappsäckens innehåll tillhör, men 
detta gör bara problemet värre och under stor betänklighet inväntar de Mårrans 
ankomst. Muminmamman har en plan men kommer den att fungera?   

8 "Den stora festen" x 

Tofslan och Vifslan får hjälp av Mumin att gömma sin kappsäck på ett säkert ställe 
medan Snorkfröken får veta att galjonsfiguren på Hattifnattarnas ö flutit iland på 
stranden. Tofslan och Vifslan tar Muminmammans väska som sovplats men ger tillbaka 
den när de upptäcker hur ledsen hon och alla andra blir. Man ställer sedan till med en 
stor fest till deras ära.   

9 "Det osynliga barnet, del 1"   
Muminfamiljen får besök av Too-ticki som har en speciell gäst med sig; flickan Ninni, 
som blivit så rädd att hon nu är osynlig. Vännernas vänlighet får henne dock stegvis att 
bli mer synlig, trots skurken Stinkys ofog.   

10 "Det osynliga barnet, del 2"   

Mycket sakta blir Ninni synlig igen men hennes ansikte saknas fortfarande. Stinky gör 
sitt bästa för att hindra det när vännerna leker kurragömma. Det visar sig att ilska och 
skrika högt fungerar ännu bättre än vänlighet för Ninni att bli synlig.   

11 "Snorken flyger" x 

Snorken planerar vidare på sitt flygande skepp och har konstruerat ett par vingar som 

han testflyger från en hög klippa. Han är dock inte den enda som tycker om att flyga - 
både Mumin och Stinky skulle också vilja testflyga dem.   

12 "Mumin och piraten" x 

Mumindalen drabbas av en fruktansvärd storm och invaderas av ett sjörövarskepp som 
tagit svår skada av stormen. Kaptenen tar Snorkfröken och håller henne som gisslan 
och kräver ett nytt skepp från invånarna i dalen. Inspektören är desperat och hjälplös 
och det är upp till Mumin att rädda henne.   

13 "Den sista draken i världen"   
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Efter ett enormt skyfall hittar Mumin en mycket liten drake i en vattenpöl. Han beaktar sitt 
exotiska husdjur med kärlek och stor hängivenhet men inser snart att sådana varelser är 
allt för oberäkneliga och inte kan hållas instängda i en glasburk.   

14 "Fru Filifjonk flyttar till Mumindalen"   

Filifjonkan flyttar till Mumindalen med sina tre barn. Muminfamiljen håller en välkomstfest 
med välmenande idéer för henne men Filifjonkan menar att dessa är alltför skadliga för 
hennes barn. Filifjonkan förbjuder sina barn att leka med Mumin och hans vänner men 
småningom gör barnen som de själva vill och blir då sams med Muminvännerna.   

15 "Prinsessan av Mumindalen"   
Snorkfröken har tappat minnet efter att ha ramlat ner från en backe i bergen med 
Mumin. När hon frågar vem hon är svarar Mumin skämtsamt att hon är prinsessan av 
Mumindalen, något som visar sig få större följder än väntat. Snorkfröken minns heller 
ingen av dalens invånare.   

16 "Möte med marsmänniskor"   

Ett flygande tefat landar i Muminmammans grönsaksland, i vilken hon och Mumin hittar 
en märklig lådformad apparat. Den till synes hemmagjorda apparaten visar sig dock ha 
enastående egenskaper. Kort därefter hittar vännerna ägaren till skeppet, en liten 
Marsunge som de måste gömma för Polismästaren.   

17 "Muminpappan längtar efter äventyr"   
Trött på idyllens lugn längtar Muminpappan efter äventyr och inspiration till sina 
memoarer. På natten borrar då Stinky stora hål i marken föreställande fotspår, något 
som vännerna småningom inser och därför inte räckte till att stilla Muminpappans behov. 
Han och Muminmamman beger sig därför själva ut på äventyr och lämnar huset i de 
andras vård.   

18 "Förtrollade frön" x 

På den varmaste sommardagen någonsin hittar Muminvännerna en trälåda nere vid 
stranden, full av tropiska frön. Trots Hemulens ord om att det inte kan växa tropiska 
växter i Mumindalen planterar de alla frön och nästa dag har en hel djungel växt upp. 
Dock är det inte bara harmlösa fruktträd som blommat.   

19 "Muminfamiljen bor i en djungel"   

Misstänkt hjälpsamt erbjuder Stinky Muminvännerna att hämta vilda djur till djungeln 
också, så att det blir mer realistiskt. Stinky gör sedan som överenskommet men djuren 
han ger dem är inte precis av det slag vännerna hade tänkt sig.   

20 "Muminfamiljen räddar vilddjur"   
Muminvännerna har blivit vänner med alla de farliga djuren och håller dem gömda i 
Muminhuset när djurskötarna kommer för att hämta dem. Muminfamiljen blir också 
själva tagna för flodhästar.   

21 "Snusmumriken längtar söderut"   

Sniff har fått en grammofon som han glatt visar upp för Muminfamiljen. Samtidigt oroas 
Mumin över att Snusmumriken planerar vandra söderut igen. Men när han erbjuds få se 
på grunden till Snorkens flygande skepp blir han dock lite gladare.   

22 "Mumintrollet upplever vintern"   

Mumin vaknar för första gången ur sin vinterdvala mitt i vintern och kan inte somna om. 
Till en början känner han sig rädd i sin omgivning men får snart träffa Lilla My och Too-
ticki. Senare anländer också den mycket vackra (och mycket farliga) Isfrun.   

23 "Vintergäster"   
Mumin och Lilla My verkar ha vant sig vid den snötäckta Mumindalen, och får här 
bekanta sig med en skidåkande Hemul samt den lilla hunden Ynk.   

24 "Var dröjer Snusmumriken?"   
Återigen har våren kommit till Mumindalen. Dessvärre har Mumin dragit på sig en kraftig 
förkylning och längtar bara efter Snusmumriken som ännu inte har kommit tillbaka från 
sin årliga vandring.   

25 "Fyren" x 
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Än en gång har det fina vädret uttråkat Muminpappan som bestämmer sig för att ta familj 
och vänner ut på havet för att hitta en fyr. Efter en hemsk upplevelse med ett spökskepp 
under natten passerar de nästa dag en liten båt med en man och en pojke som sitter 
och fiskar. Men när de kommer till fyren är den helt öde.   

26 "Fyrvaktaren" x 

Vännernas första natt i fyren plågas av spöken. Samtidigt försöker Muminpappan 
förgäves få fyrlampan att brinna medan de andra reder ut vem den mystiske 
fiskemannen egentligen är, nämligen fyrvaktaren. Fyrvaktaren bestämmer sig för att 
återuppta sitt jobb och vännerna kan därefter bege sig hem igen.   

27 "Rika faster kommer på besök"   
Muminfamiljen får besök av Muminpappans rika och jobbiga faster Jenni. Muminpappan 
är dock inte angelägen om att ta hand om sin fasters pengar och försöker istället hålla 
sig borta från henne.   

28 "Ett flytande spökhus" x 

En undervattensvulkan orsakar en stor översvämning i Mumindalen och snart är hela 
Muminhusets undervåning under vattenytan. Vännerna får se ett underligt hus flyta mot 
dem som de bordar och nyfiket utforskar. Där får de träffa den vresiga teaterråttan 
Emma som förklarar att det inte är något hus utan en teater de stigit ombord på.   

29 "De borttappade barnen" x 

Mumintrollet och Snorkfröken vaknar upp övergivna i ett träd sedan teaterhuset flutit iväg 
under natten, de ger sig av för att återförenas med muminfamiljen.   

30 "En annorlunda midsommar" x 
Muminmamman, Muminpappan och Sniff ordnar en teaterföreställning för att försöka 
hitta de försvunna Mumintrollet och Snorkfröken.   

31 "Snorkens flygande skepp" x 

Snorken försöker hitta ett lämpligt drivmedel för att få igång sitt flygande skepp, men när 
en uppfinnare besöker Mumindalen så är han inte intresserad av hjälp. 

  

32 "Guldfisken" x 
Muminvännerna får höra av Hemulen om en legendarisk guldfisk som de bestämmer sig 
för att försöka hitta.   

33 "Anden i lampan" x 
Mumin och Snorkfröken hittar en magisk lampa på stranden. I lampan bor en ande som 
uppfyller önskningar åt den som kallar på honom.   

34 "Drakflygning"   

Muminvännerna hittar en drake i ett träd som de reparerar och leker med. När Lilla My 
klamrar sig fast vid den och flyger iväg leder det in vännerna på mindre trevliga saker.   

35 "Häxan"   
Muminvännerna träffar en ny vän som heter Alissa. Vännerna förvånas dock över att 
hon påstår sig vara en häxa.   

36 "Julen kommer"   

Muminfamiljen väcks ur sin vinterdvala av en stressad hemul som upplyser dem om att 
julen är på väg. Familjen har dock inte riktigt förstått julens innebörd.   

37 "Det stora vinterbålet"   

Mumin och Snorkfröken vaknar ur sin vinterdvala och kan inte somna om. De märker 
också att det saknas en massa ved i vedboden. Hemma hos Too-ticki berättar hon om 
osynliga näbbmöss som anordnat ett stort vinterbål.   

38 "Förtrollningen"   
För att hindra sin dotterdotter Alissa att umgås med Muminfamiljen har Häxan lagt en 
förbannelse över dem. Familjens vänner blir väldigt oroliga över att de aldrig tycks 
vakna.   

39 "Dunder och brak på natten"   
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Mystiska explosioner håller Muminfamiljen vakna om nätterna. Samtidigt har Hemulen 
upptäckt en ny växtart och väntar tålmodigt på svar från det botaniska sällskapet medan 
Sniff hittar en avsvimmad flicka som får vila upp sig i Muminhuset.   

40 "Hemligheten med fyrverkeriet"   
Flickan har vaknat upp och berättar att hon kommit för att träffa Hemulen, som dock 
menar att han inte känner några flickor. Det visar sig vara en annan person med samma 
namn, nämligen figuren som skjuter raketer.   

41 "Skurkar i Mumindalen"   

Då inga brott begås i Mumindalen bekymras Polismästaren över att behöva säga upp 
sitt jobb. Men Muminvännerna har en plan för att behålla sin gamla konstapel.   

42 "Solförmörkelsen"   

Muminfamiljen och deras vänner gör sig beredda för solförmörkelsen som är på väg att 
infalla. Häxan nyttjar den åt att förstärka sin häxkraft men tappar istället kontroll över sin 
kvast och faller ner med en duns. Under pinsamhet får hon återhämta sig i Muminhuset.   

43 "Primadonnan"   
Efter en stor översvämning har en hel cirkus kollapsat och dess anställda tar sig i land i 
Mumindalen. Mumin tycks vara väldigt förtjust i den förnäma cirkusprimadonnan men då 
säger Snorkfröken ifrån.   

44 "Födelsedagspresenten"   

Muminmammans födelsedag närmar sig. Muminpappan säger att han har en speciell 
present att ge henne men har i själva verket inte tänkt ut något alls. Men genom att 
kombinera sin idé med de andras får hon ändå till slut något alldeles speciellt.   

45 "Att bygga ett hus"   

Mymlans mamma kommer på besök med sina många barn. Mumin står inte ut med de 
livliga ungarna och bestämmer sig för att bygga ett eget hus där han kan vara ifred.   

46 "Vita grevinnan"   
Muminfamiljen får veta att någon okänd släkting har gått bort, från vem de får ärva en 
stor herrgård. Dessvärre sägs det att det spökar där.   

47 "Den varma källan"   

Tre män kommer till Mumindalen och berättar att det finns en varm källa någonstans i 
Mumindalen. Männen vill bygga ett hotell vid den som ska dra dit en massa turister, men 
Muminfamiljen (dock inte Sniff) bävar inför tanken.   

48 "Lek med bubblor"   
Mumin, Snorkfröken och Lilla My blåser bubblor men lyckas inte få dem särskilt stora. 
Utan att fråga blandar de i en vätska Snorken uppfunnit. På något konstigt vis hamnar 
de själva inuti de nu mycket starka bubblorna.   

49 "Jättepumpan"   
I år fick Muminfamiljen bara en enda pumpa, som dock blir enormt stor. Muminmamman 
håller den hemlig men när hon ständigt går för att se till den börjar de andra att bli 
misstänksamma.   

50 "Rösten inifrån trädet"   
Muminpappan har hört talas om en gammal historia om en ondskefull demon som bodde 
inuti ett träd, och börjar att skriva en ny variant av den. En dag när Mumin och hans 
vänner leker kurragömma, hittar de ett gammalt träd i en skogsglänta och hör en mystisk 
röst från det.   

51 "Snorkfröken blir synsk"   

Efter att ha blivit träffad av blixten börjar Snorkfröken se syner.   

52 "Skattjakten"   
En prospektör kommer till Mumindalen för att leta guld. Efter att ha bekräftat att där inte 
finns något guld åker han på en feber och får friskna till hemma hos Muminfamiljen. 
Därefter ger han dem en gammal skattkarta som han tror är en förfalskning, men 
vännerna ger sig ändå ut för att leta.   

53 "Vattenfen"   
Efter ett regnoväder hittar Sniff en mystisk källa långt inne i skogen, där möter han en 
förtrollande vacker nymf som dansar i vattnet.   
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54 "Mymlans diamant"   
Mymlan får överta en diamantring som hon hittat. Hon blir väldigt förtjust i den och går 
runt för att visa upp den för alla i dalen. Filifjonkan tycker dock inte att den passar ihop 
med hennes stil i övrigt.   

55 "Muminpappans andra ungdom"   
Muminpappan är rädd för att bli gammal, och försöker ändra sin livsstil för att leva längre 
och ungdomligare.   

56 "Förtrollade körsbär"   

Vissa i Muminfamiljen menar att Muminmamman bara lagar samma mat hela tiden, 
vilket får henne att försöka pröva något nytt. Hon vänder sig till mormors gamla 
anteckningar där hon får syn på rubriken "Vad man bör göra ifall ens familj har tröttnat 
på ens kokkonst". Tillsammans med Snusmumriken ger hon sig iväg på en resa efter de 
sällsynta ingredienserna.   

57 "Moderlig kärlek"   

58 "Konstnärer i Mumindalen"   
Muminpappan letar fram sin gamla kamera för att delta i en fototävling. Han vinner 
tävlingen med ett misslyckatt familjefoto som tidningen trodde var ett par vita klippor. 
Därefter kommer en konstnär till dalen för att se klipporna som inte finns. Istället 
inspirerar han Muminpappan till att börja måla.   

59 "Häxkonster" x 
Alissa har utvecklat sina häxkonster och kan nu gå på vattnet. Snorken påvisar att detta 
går utan att kunna trolla, och samtidigt försöker Snusmumriken och Hemulen fånga en 
stor fisk kallad Mamelucken.   

60 "Hemska Lilla My"   

61 "Mumin, spåman"   

62 "Muminpappans olyckliga barndom" x 
Efter en kraftig förkylning, bestämmer sig Muminpappan för att berätta om sin stormiga 
ungdom för familjen och vännerna. Det börjar med hans hårda uppväxt på ett barnhem, 
vilket han senare rymmer från och får träffa vännerna Fredrikson, Rådd-djuret (far till 
Sniff) och Joxaren (far till Snusmumriken). De har byggt en båt som han får vara med att 
sjösätta.   

63 "Muminpappans stormiga ungdom" x 

Fortsättning på avsnitt 59. Muminpappan berättar vidare om sin ungdom: Besättningen 
har lyckats ta sig i land där de får möta Mymlans dotter. Tillsammans går de till Kungens 
trädgårdsfest men blir på vägen dit uppskrämda av olika överraskningar.   

64 "Muminpappan grundar en koloni" x 

Fortsättning på avsnitt 59. Muminpappan berättar vidare om sin ungdom: På platsen där 
seglatsen slutar, grundar sällskapet en koloni som får namnet Mumindalen. 
Muminpappan bygger muminhuset och bekantar sig med Muminmamman.   

65 "Den fina klänningsbalen"   

66 "Vampyren"   

67 "Stolen"   
Om hur Muminpappan råkar ut för ett missöde och till följd därav helt tappar lusten att 
skriva.   

68 "Fågelfamilj i fara"   
Vid sidan av botanik ägnar sig Hemulen tydligen åt teckna olika fågelarter han sett. Han 
uppmuntrar Muminvännerna att börja med fågelskådning, och snart får de syn på några 
övergivna fågelungar. De tar med dem hem och lyckas tänka ut ett fiffigt knep för att 
mata dem så att de överlever.   

69 "Fågeln Feniks"   

70 "Den stora fisken" x 
Om hur Mumintrollet fångar en stor fisk och ställer till med fest samt hur Snorkfröken 
tröttnar på Snorkens evinnerliga experiment.   

71 "De lata svamparna"   

72 "Mumin och delfinen" x 
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73 "Mumin och grottan" x 

74 "En underbar present"   
Om hur Tofslan och Vifslan uppenbarar sig i Mumindalen på nytt medförande en 
underbar present.   

75 "Drottningsmaragden"   
Om hur Mumintrollet har en underlig dröm samt hur Mumindalen upplever ett förödande 
oväder mitt i sommaren.   

76 "Att måla ett hus"   
Om hur Mumintrollet och hans vänner målar Hemulens hus och vilka oväntade följder 
det får.   

77 "Den stora flygtävlingen" x 
Om hur Snorken äntligen får sitt flygande skepp färdigt och en gammal bekant 
överraskande dyker upp (eller snarare dimper ner).   

78 "Resa söderut" x 

Om hur Mumintrollet lär sig flyga med Snorkens skepp, Snorken planerar en långresa 
och Snusmumriken går i vandringstankar. Samt hur Mumindalen förbereder sig för en ny 
vinter och vi tar farväl av Muminfamiljen och alla deras vänner.   

79 "Förlovningsringarna"   

80 "Flickan med fåglarna"   

81 "Piraten Mumin" x 

82 "Mr Karamell"   

83 "En riktig guldgruva"   

84 "Sandskulpturer" x 

85 "Stranden" x 

86 "Polismästarens brorson"   

87 "Tidsmaskinen"   

88 "Cirkeln av hemligheter"   

89 "Draken"   

90 "Öknen"   

91 "Drottning Cleothystra"   

92 "Skattkartan"   

93 "En Sniff på allt"   

94 "Maskerad"   

95 "Cowboy Mumin"   

96 "Muminfamiljen (Robinson) Kruse" x 

97 "Lilla Mys korta romans"   

98 "Draktårar"   

99 "Chouca Lisa"   

100 "Röd måne"   

101 "Återgå till barndomen"   

102 "Födelsedagsöverraskningen"   

103 "Mumintrollen och Yeti"   

104 "Den stirriga seglingen" x 

 

En ny tv-serie, Mumindalen, med 13 avsnitt, fick sin premiär i januari 2019. Serien är såld till ett flertal länder, 

bla. Finland, Sverige, England, Japan och kommer att få nya avsnitt i framtiden. 
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TEMAPARKEN I NÅDENDAL 
 

 

 

Temaparken, Muminvärlden, grundades i Nådendal 1993 av Dennis Livson. Parken är belägen på en liten ö 

utanför Nådendals gamla stad. Till ön kommer man via en 300 meter lång bro. Naturen har en karaktär av 

skärgårdsnatur och har en kraftig koppling till havet, som man kan nå och eller se från flera olika ställen i 

parken. I parken finns en officiell badplats med sandstrand och klippor. Badhuset, som är bekant från 

berättelserna finns nära Muminhuset vid vattenlinjen. På högsta platsen på ön finns ett utsiktsställe varifrån 

man kan se ut över havet till Gamla stan, Ukko-Pekka bro och presidentens sommarresidens, Gullranda. 

Parken präglas kraftigt av närheten till vattnet och havets närvaro. 

Parken baserar sig på Tove Janssons berättelser och den animerade seriens episoder. Dessa utnyttjas runt 

omkring i parken i dom olika föreställningarna, som variera år för år.  

Arkitekturen och färgerna samt detaljerna hämtas främst från tv serien och strävan är att besökarna kan 

finna bekanta ting, former och miljöer och på så vis skapa känslan av att vara mitt inne i en saga.  
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Parken är en ren temapark (ej nöjespark), som enligt parkens filosofi betyder att innehållet baserar sig på att 

möta dom olika figurerna i deras naturliga miljö, uppleva teater och improviserade föreställningar, deltaga i 

vardagliga saker att göra osv. I parken finns ej karuseller eller berg&dalbanor, utan upplevelsen baserar sig 

på förmågan att hoppa in i sagan och sätta fart på sin egen fantasi, som stöds av den byggda omgivningen, 

naturen, de olika husen med rik interiör och dom olika figurerna samt den sagolika stämningen. 

 

 


