
Mummitrollet er nå kjent over hele verden. Alle som liker Mummitrollet kan glede 

seg over bøker, filmer, TV-serier og en rekke produkter som mummikopper, kosedyr, 

leker, sengetøy, klær, servietter og mye, mye mer. 

Men det hele startet med bøker. Mummitrollet og de andre karakterene i universet 

ble skapt av den finsk-svenske forfatteren Tove Jansson. Den første boken kom i 

1945. Den het Småtrollene og den store oversvømmelsen.

Småtrollene og den store oversvømmelsen er den aller første historien om 

Mummifamilien.  I boken treffer vi Mummitrollet, Mummimamma og Sniff på leting 

etter Mummipappa som har vært forsvunnet lenge. Gjennom skog, storm og 

oversvømmelse møter de Hemuler, strandede katter og blåhårede Tulippa, og får 

hjelp når de minst venter det. Historien ble svært populær og var starten på et stort 

forfatterskap. 

Tove Jansson skrev i tillegg voksenbøker, slik som boken Billedhuggerens datter og 

Sommerboken. Tove Jansson gjorde også suksess som bildekunstner. 

Hun døde i 2001

Tove Jansson ble født i 1914 i Helsingfors i Finland. Hun var forfatter, 

tegneserieskaper og maler. Tove Jansson er mest kjent for sin bøker om 

Mummitrollet og de andre som bor i Mummidalen. Hun skrev til sammen ni bøker 

om dem. 



Mummitrollet er Mummipappa og Mummimammas eneste barn. Han er vennlig, 

trofast og modig. Mummitrollet liker seg best hjemme sammen med Snorkfrøken 

som er veldig forelsket i ham. 

Mummitrollet elsker vann. Han er god til å svømme og har flere ganger gjort bragder 

ved f.eks. redde venner i fare. Mummitrollet er også god til å planlegge.

Mummitroll er – ja – et troll. Men ikke slike troll vi kjenner fra folkeeventyrene. De er 

snille og høflige, elsker familien sin og er vennekjære. De bor i Mummihuset i 

Mummidalen og gir gjerne husrom til andre hvis de trenger det. 

Mummitroll har hvit pels, er myke og har store neser. De sover om vinteren. Det er 

vanskelig å se forskjell på Mummitrollene, men du kan kjenne dem igjen på klær o.l. 

Du kjenner igjen Mummipappa fordi han går med flosshatt. I flere historier bruker 

han også stokk. Du kjenner igjen Mummimamma på at hun alltid har håndveske med 

seg og går ofte med forkle. Snorkfrøken har lange øyevipper og en blond lugg, og en 

gullring rundt den ene foten. 

I Mummi fortellingene finner du også flere skikkelser. Her er noen av dem:

Snusmumrikken er en musikalsk fyr som spiller munnspill. Han er ofte grønnkledd og 

går med stor hatt. 

Lille My er ei lita jente. Det røde håret hennes er alltid satt opp midt på hodet. Hun 

har rød kjole. Hun er ofte sint. 

Sniff er en slags lillebror for Mummitrollet. Han er en slags mus. 

Hufsa er en skremmende skapning som beveger seg helt lydløst og bare dukker opp. 



Tekst: 

Du store min som tiden flyr 
Nå er det tid for eventyr 
Med Mummi, Sniff og alle vennnene
Ja, dette blir nok spennende 
Her kommer Mummi, Her kommer Mummi

Så er han her på ny igjen 
Vår Mummitroll er alles venn 
Med hale kort og med nese stor 
Det beste Troll som finn's på jord 
Ja, det er Mummi, ja det er Mummi
Ja, det er Mummi, ja det er Mummi
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https://www.youtube.com/watch?v=aXO6Fs6PhLU


