






Kära läsare,
 
Boken som du håller i din hand kommer att ta dig på ett fantas
tiskt äventyr med Mumintrollet, hans familj och deras vänner i 
Mumindalen. Den här berättelsen baserar sig på böcker som min 
faster Tove Jansson skrev för snart 75 år sedan, böcker som dina 
för  äl drar och deras föräldrar kanske har läst? 

När jag var liten älskade jag att lyssna på när någon vuxen läste 
högt för mig. Att ligga uppkrupen i någons armhåla, titta på bil
derna, lyssna på berättelsen och känna hur historien skapade nya 
bilder i mitt eget huvud var en fantastisk känsla. Den var den 
bästa stunden på dagen, och det gjorde att jag än i dag älskar att 
läsa. Jag hoppas att de här böckerna kan ge dig samma känsla av 
att ge sig ut på äventyr i Mumindalens underbara värld, där vad 
som helst kan hända!

Sophia Jansson,
Tove Janssons brorsdotter och 
kreativ chef vid Moomin Characters 

Tove Jansson och några av 
figurerna i Mumindalen.



CECILIA DAVIDSSON  •  ALEX HARIDI  •  FILIPPA WIDLUND

Efter en berättelse av Tove Jansson

Mumintrollen
och havsorkestern







Mumintrollet är ett nyfiket 
och vänligt troll. Han far gärna på 
äventyr, särskilt om det betyder  
att han får vara med sina vänner.  
Men när äventyren blir alltför 
skrämmande behöver han sin 
Muminmamma. 

Några av  
Mumindalens invånare

Muminpappan är 
ett mycket vittberest troll, 
åtminstone om man frågar 
honom själv. Men emellanåt 
längtar han ut på vilda 
äventyr, som dem han 
genomlevde i sin ungdom. 



Sniff är mycket lättskrämd 
och en smula egenkär, men 
vill aldrig någon illa. Han 
drömmer om att få äga något 
riktigt dyrbart, som guld eller 
ädelstenar … eller kanske en 
liten kattunge som bara är 
hans egen.

Lilla My är mycket liten, 
som namnet antyder, till och 
med liten nog att lägga sig i 
bakhåll i Muminmammans 
sykorg. Hon vet inte hur man 
bär sig åt för att bli rädd, utan 
möter faror som hon möter folk 
i allmänhet: genom att bitas.

Muminmamman är mjuk 
på rätt ställen och har handväskan  
full av torra yllestrumpor, magpulver 
och karameller. Hon tappar aldrig 
fattningen, och ser till att knytt och 
knott i Mumindalen har nånstans  
att sova om det behövs.



En solig och förväntansfull morgon gick Mumin
trollet, Lilla My och Sniff i väg för att möta 
Muminpappan vid skogens början. De var hemskt 

spända och nyfikna, för pappan hade något viktigt att 
visa dem. Han hade sagt att de måste vara ordentligt 
förberedda, så för säkerhets skull hade Sniff packat ner 
alla sina skatter i en ryggsäck. 

– Välkomna, barn, sa Muminpappan högtidligt. Som 
ni kanske har märkt har jag varit väldigt upptagen på 
senare tid. Jag har nämligen byggt en sak, och nu är den 
äntligen klar. Alla familjer behöver ju då och då lämna 
det trygga och invanda …

– Ja! avbröt Lilla My. Vi ska ut på äventyr!
De följde efter Muminpappan in i skogen, och kände 

alldeles bestämt hur äventyret kom närmare och 
närmare. Till slut kom de fram till en glänta. 



Och där stod saken som Muminpappan hade byggt. 
Den var bred och stadig som pappan själv, och lika 
fantasifull och fantastisk. 

– Åh! suckade Sniff andäktigt.
Bredvid båten, som var döpt till Havsorkestern, stod 

Muminmamman. Hon var lite trött efter att ha packat 
hela morgonen, och hon försökte vänja sig vid tanken 
på att bli äventyrare.

– Om alla är redo ger vi oss av, sa Muminpappan.
Men det fanns ett problem: båten stod ju på land. 

Den var alldeles för tung för att släpa ner till floden.
– Om vi inte kan få båten till floden så får vi ta 

floden till båten. Kom barn! sa Muminpappan.



De fortsatte djupare in i skogen. Muminpappan 
förklarade att de var på väg till dronten Edward. Det 
var lördag och då brukade dronten alltid bada i sjön.

– Vi måste få honom att sätta sig i floden i stället, 
så att den svämmar över, sa Muminpappan.

– Har han en så stor stjärt? frågade Mumintrollet.
– Större, svarade Muminpappan.
– Är han farlig, den där dronten? pep Sniff ängsligt.
– Ja, men han trampar bara på folk av misstag. Och 

då gråter han en hel vecka efteråt, sa Muminpappan. 
Han betalar för begravningen också.

– Ingen vidare tröst om man är platt som en 
pannkaka, sa Sniff.



– Håll er undan nu, sa Muminpappan. Och sen 
ropade han till dronten:

– Hallå däruppe! Var badar Edward i dag?
– I sjön, som vanligt, din sandloppa! 
– Bada i floden i stället! Den har  

en skön sandbotten. 
– Lögn! Minsta skrutt vet att 

floden är full av sten!
– Nej, sand! ropade Muminpappan.
Dronten mumlade en stund för sig 

själv och sa till slut: 
– Bra. Jag ska bada i din dumma 

flod. Flytta på er, jag har inte råd 
med fler begravningar.

Muminpappan viskade till de 
andra:

– Spring till båten!
Och alla sprang. De hade aldrig 

förr sprungit så fort. 



Plötsligt – ett vrål som fick alla att darra. Och sen ett 
fruktansvärt dån. Det var flodvågen som kom rusande. 
Dronten Edward hade satt sin ömtåliga stjärt på de  
vassa stenarna.

I sista stund hoppade familjen ombord på 
Havsorkestern, som sköt fart genom skogen.



Äntligen på väg! Alla var glada utom Sniff. Under den 
hastiga flykten öppnade sig hans ryggsäck och ut flög 
både hans vackra fjärilsbrosch och den förgyllda 
sockertången.

– Jag hoppas att vi aldrig mer behöver träffa 
dronten Edward, sa Mumintrollet. Tror du att han är 
hemskt arg på oss, pappa? 

– Ganska, svarade Muminpappan, som med fast tass 
styrde Havsorkestern in och ut mellan trädstammarna. 

Till slut tog båten det sista språnget ner i floden. 
Muntert plaskade den vidare i riktning mot havet.



Mer och mer av den gröna, vänliga skogen försvann. 
Allt blev stort och främmande och underliga djur 
strövade bölande utmed de branta stränderna. 

Sent på kvällen gick de in i en djup, ensam vik.
– Kasta ankar! ropade Muminpappan.
– Genast! skrek Sniff och kastade en stor kastrull i 

vattnet.
– Var det där vår middag? frågade Mumintrollet. 
– Sorgligt nog! utbrast Sniff. Ursäkta. Man tar så lätt 

fel i hastigheten. 
– Tyst! avbröt Lilla My. Jag hörde nåt.
Alla spetsade öronen. Då skar ett väldigt skri genom 

den lugna kvällen.
– Det låter som en hemul! Vi måste rädda den! ropade 

Mumintrollet.
Muminpappan slängde i ankaret. Sen hoppade han 

själv i vattnet. 
– Mod! ropade han till den nödställda. Här kommer 

ett mumintroll!
Muminpappan simmade av alla krafter medan det 

blev mörkare och mörkare runt omkring honom.
– Kliv i kastrullen! skrek han. 
Den räddade var tung, mycket tung. 



– Min hjälte! sa Muminmamman till sin make när de 
med gemensamma krafter dragit upp den våta hemulen 
på däck. Du har räddat Hemulens moster. 

– Hemulens moster? utbrast Muminpappan. Han såg 
gruvligt besviken ut. 

– Ska vi kasta tillbaka henne igen? viskade Lilla My.
Hemulens moster var så arg att hon helt glömde bort 

att tacka Muminpappan för att han hade räddat hennes 
liv. Hon hade nämligen råkat trilla i vattnet när hon 
tvättade mattor, och nu låg mattorna på havets botten.

– Ge mig en trasa! befallde hon. Här behöver göras 
rent.

– Vafalls? sa Muminmamman och blev röd om nosen. 
Jag har just städat! 



Nästa morgon väcktes de alla klockan sex av  
Hemulens moster som var på förintande gott humör.

– Godmorgon! Godmorgon!! Godmorgon!!! Det är  
er eviga lycka att ni räddade mig. Nu ska här bli  
ordning! I dag ska vi tävla i strumpstoppning. Sen blir 
det uppfostrande lekar som belöning. Men först en rejäl  
och nyttig frukost! Inget kaffe, bara gröt.



Hemulens moster försvann ner under däck för att koka 
gröt. Då passade Mumintrollet, Sniff och Lilla My på att 
gömma sig i soltältet bak i aktern. De satt där och tyckte 
synd om varandra. Dessutom var de hemskt kaffesugna.

Efter en stund fick de sällskap av Muminpappan. 
Hemulens moster hade slängt hans älskade pipa överbord 
och han var mycket vred på henne. 

Strax därpå kom Muminmamman inkrypande. Inte 
heller hon stod ut längre, särskilt inte sen mostern klagat 
på att barnen var dåligt uppfostrade.

– Hon kan ta sitt paraply och fara! sa Muminmamman.
I samma stund hörde de ett mycket egendomligt ljud. 

Det var ett dämpat och lite sugande ljud som verkade 
komma inifrån ett plåtrör. Det lät hotfullt. 

Muminpappan kikade fram och utbrast:
– Klippdassar! 



Pappan hade mött klippdassar på äventyren i sin 
stormiga ungdom. Han förklarade för de andra att de 
var sällskapliga varelser som bodde under havets 
botten, där de grävde kanaler med sina vassa tänder.

– De har sugfötter och lämnar klibbiga spår efter sig. 
För det mesta är de snälla men de kan omöjligt låta bli 
att gnaga och bita i allt de ser. Tyvärr gnager de gärna  
i nosar som de tycker är för stora …

Muminpappan blev avbruten av höga rop från 
Hemulens moster.

– Vad är det fråga om? Vad är det där för typer!  
Jag tillåter inte att de är här.

– Skräm dem inte! De blir arga, ropade 
Muminpappan från soltältet.

– Det är jag som är arg! Bort, bort, bort! 
Och så gav sig Hemulens moster till att slå den 

närmaste klippdassen i huvudet.




