
 

     

Författaren Tove Jansson firade 100 år 2014 

Tove Jansson föddes 19 augusti 1914 i Helsingfors och dog 27 juni 2001. Tove Jansson är 

en känd finländsk författare och konstnär. Hennes mest kända böcker handlar om 

mumintrollen, mänskliga figurer med utpräglade personligheter. Ofta strävar de att finna 

meningen med det som pågår runtomkring dem för stunden. 

Tove Jansson hämtade ofta sin inspiration till historierna från personer i sin egen närhet. 

Handlingen är ofta förlagd till Helsingfors eller den finländska skärgården. Stora äventyr och 

annalkande katastrofer hotar Mumindalens invånare. Hennes böcker har översatts till 45 

språk. Vi känner alla till det nyfikna mumintrollet, den ångestfyllda Fillifjonkan, självupptagne 

muminpappan, kompromisslösa Lilla My, rastlösa Snusmumriken, räddhågsne Sniff, busiga 

Stinky och söta Snorkfröken m fl. 

Lgr 11 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skön-litteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden. 

4 FILMER OM MUMUNTROLLEN 

Berättare Mark Levengood. Serien bygger på Tove Janssons älskade Muminberättelser. Den 

skickligt gjorda dockanimationen ger en ny dimension åt berättelserna, som lämpar sig för 

alla åldrar. 

 

DVD 1014 Mumintrollens äventyr - Vår i Mumindalen. Från 5 år, 28 min. 

Vår i Mumindalen Efter en lång, snöig vinter vaknar Mumindalen till liv igen. Det är vår. Men i 

Muminhuset börjar det hända märkliga saker när Mumintrollet och Snusmumriken hämtar 

hem en hatt som de hittat på bergets topp. Äggskal förvandlas till moln och huset får besök 

av självaste Kungen av Kalifornien. 

DVD 1015 Mumintrollens äventyr - Sommar i Mumindalen. Från 5 år, 28 min. 
Sommar i Mumindalen I Mumindalen är det sommar och hett. Muminmamman låter barnen 
flytta till grottan där det är svalare. Trollhatten ställer återigen till underligheter: det flödar 
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hallonsaft i floden och i Muminhuset växer det upp en djungel. Det kommer också gäster till 
dalen: Tofslan och Vifslan, och den hemska Mårran. 

DVD 1016 Mumintrollens äventyr - Muminpappans bravader. Från 5 år, 23 min. 
Muminpappans bravader Muminpappan läser för familjen ur sina memoarer som berättar om 
de dramatiska händelserna i hans ungdom. I denna avslutande del får vi följa med den unge 
Muminpappa på en spännande resa i den märkliga farkost, en blandning av ubåt och 
flygmaskin, som hans vän Fredrikson har uppfunnit. Avslutningsvis avslöjas också hur det 
gick till när Muminpappan träffade Muminmamman. 

DVD 1017 Mumintrollens äventyr - Hattifnattarnas ö. Från 5 år, 24 min. 

Ibland blir det tråkigt att hela tiden vara på samma ställe. Mumintrollets pappa anser att man 

nu och då måste resa iväg ut i det okända, och därför åker muminfamiljen iväg på båtsutfärd. 

De kommer till en okänd ö där Hermulen hittar en barometer som tillhör Hattifnattarna. 

Familjen hittar också andra skatter på ön: en glaskula med snöväder inuti och en målad 

galjonsfigur från ett gammalt skepp. 

UR Samtiden - Bokmässan 2014: Tove Jansson 100 år. Från 19 år, 45 min. 

Vem var egentligen Tove Jansson? Bakom rollen som Muminförfattare finns så mycket mer. 

Tove Janssons släkting Sophia Jansson, författaren Sara Bergmark Elfgren och 

litteraturprofessor Boel Westin samtalar med förläggaren Helen Svensson. Moderator: 

Janina Orlov. Inspelat på Bokmässan i Göteborg i september 2014. Arrangörer: Schildts & 

Söderströms, Rabén & Sjögren och Norstedts. 

 

Ljud 

L21223-01 Sagor av Tove Jansson: Vårvisan, del 1 Från 6år, 11min. Strömmande ljud. 

L21223-02 Sagor av Tove Jansson: Vårvisan, del 2 

Tove Janssons klassiska berättelse om Snusmumriken och Ti-tii-oo framförs av Peter 

Andersson, Sylvia Rauan och Margaretha Byström. Del 1 av 2. 

L21223-04 Sagor av Tove Jansson: En hemsk historia, del 1 Från 6 år, 11min. 

Strömmande ljud. 

L21223-05 Sagor av Tove Jansson: En hemsk historia, del 2 

Berättelsen om den lilla Homsan med de vilda fantasierna fortsätter, tills han stöter på Lilla 

My vars fantasi om möjligt är ännu vildare... 

L21223-03 Sagor av Tove Jansson: Hur gick det sen? Från 6 år, 11 min. Strömmande 

ljud. 

Claire Wikholm läser Tove Janssons klassiska rimmande saga om mumintrollets farofyllda 

väg hem från mjölkbutiken. Mymlans lillasyster My har kommit bort och Mumintrollet hjälper 

till att söka efter henne. De blir nästan bitna av en argsint Gafsa och dammsugs upp av en 

städande Hemul innan de räddas av den förbipasserande lilla My, men tillsammans möter de 

alla tre både elektriska hattifnattar och vinande regnstormar innan de till slut kommer i 

trygghet hos muminmamman. 

Fler sagor av Tove Jansson, strömmande ljud. 
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