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I ÅR ÄR DET 65 ÅR sedan den första boken om Mumintrollet, 
Småtrollen och den stora översvämningen, utkom. Många 
minns kanske Tove Jansson bäst tack vare hennes berättelser 
om Mumindalen, men det är lätt att glömma bort hennes 
andra sidor. Hon var också en mycket framgångsrik illustratör, 
utbildad vid Konstfack i Stockholm och med vidare studier i 
Italien, Frankrike och Tyskland. Hon var dessutom tidigt politiskt 
engagerad. Föräldrarna var båda konstnärer. Modern, Signe 
Hammarsten-Jansson (1882-1970) var tecknare, och fadern, 
Viktor Jansson (1886-1958) var skulptör. Även syskonen, Lars 
Jansson (1926-2000) och Per Olov Jansson (född 1920), blev 
konstnärer: Lars författare och tecknare och Per Olov fotograf. 
Mellan åren 1945 och 1970 utgav Tove Jansson ett tiotal böcker 
om Mumintrollen, och under början av 1950-talet fick hon sitt 
riktiga genombrott, med bland annat Muminpappans bravader 
och Farlig midsommar. Från 1954 utkom Mumintrollet som 
följetongsserie i bland annat The Evening News, världens största 
dagstidning vid denna tid. Som mest förekom Mumintrollet i 
över 120 dagstidningar världen över. Från 1958 hjälpte brodern 
Lars till med det krävande arbetet med serierna och så 
småningom överlät Tove Jansson hela arbetet med serien 
till honom. På 1970-talet började Tove Jansson skriva böcker 
riktade till vuxna. Karaktärerna i böckerna om Mumintrollet 
har ofta tydliga kopplingar till personer i Tove Janssons närhet. 
Muminmamman har till exempel likheter med Tove Janssons 
mor, Muminpappan har lånat drag från Tove Janssons pappa, 
Too-ticki är ett porträtt av livskamraten sedan 1955, Tuulikki 
Pietilä (1917-2009), professor i grafisk konst, och Mumintrollet 
har stora likheter med Tove Jansson själv. Under de senare åren 
av sitt liv slutade Tove Jansson att teckna i takt med att synen 
försämrades, men hennes berättelser om Mumintrollet och hans 
vänner lever vidare och är i dag mer populära än någonsin. 

DENNA SAMLING BÖCKER av, med eller om Tove Jansson 
har inga ambitioner att vara en komplett samling av hennes 
verk. Vissa titlar återkommer i flera exemplar, medan andra 
titlar saknas helt. Flera av Tove Janssons egna böcker och 
böcker hon illustrerat är idag mycket svåra att få tag på, och 
av dem som finns kvar är många i dåligt skick. Tove Janssons 
böcker har lästs och älskats av generationer av barn, och det 
har onekligen satt sina konkreta spår i många av böckerna. 
Denna samling Tove Jansson-böcker innehåller både en 
del riktigt fina exemplar och en del mindre fina. Böckerna 
är ordnade tematiskt. Först kommer böcker skrivna och 
illustrerade av Tove Jansson, sedan böcker som enbart 
illustrerats av Tove Jansson och sist en liten avdelning 
med ”övrigt”. Inom respektive avdelning kommer böckerna 
i kronologisk ordning efter förstaupplagans tryckår. 

Antikvariatet har fler Tove Jansson-böcker än vad som 
ryms i katalogen. Har du några frågor eller söker en viss 
bok av Tove Jansson är du välkommen att höra av dig.

Henning Hansen
Lund, november 2010
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1. SMÅTROLLEN OCH DEN STORA 
ÖVERSVÄMNINGEN. 

Helsingfors. Söderström & C:o 
Förlagsaktiebolag. Mercators tryckeri, 
Helsingfors 1945. Originalupplagan. 
14,5 x 21 cm. 48 sidor. Klammerhäftad. 
Dekorerat främre omslag. Främre 
omslag laminerat. Bakre omslag 
obetydligt solkigt och med ett triangulärt 
hål (sidans längd 4 mm, troligtvis ett 
realisationsmärke). Titelbladet med 
diskret datumangivelse i tusch och 

Tove Janssons födelse- och dödsdatum 
i blyerts. Baksidan av titelbladet med 
Anne-Marie och Nils-Gustav Cronströms 
exlibrisstämpel. Mycket fint exemplar.

¶ Boken innehåller 46 illustrationer 
i svartvitt, utförda i två olika 
illustrationstekniker: lavering och 
tuschteckning. Omslaget är i tvåfärgstryck 
med färgerna grönt och rosarött. Omslaget 
ska enligt en del konstvetare ha vissa 
likheter med Henri Rousseaus måleri. 
Småtrollen och den stora översvämningen 

innehåller Mumintrollets skapelseberättelse. 
Berättelsen bär på tydliga influenser av 
krigstidens Finland, och av ett samhälle där 
barnen och deras mammor fick klara sig 
utan sina pappor. Småtrollen och den stora 
översvämningen är den första muminboken 
och räknas av många som Tove Janssons 
egentliga debut. Boken sålde snart slut på 
förlaget, och det skulle dröja ända till 1991 
innan nästa upplaga kom ut, eftersom 
författaren själv inte var nöjd med sitt verk.

Pris: 6000 SEK

BÖCker av tove Jansson: 

No.1.  
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2. KOMETJAKTEN. 

Helsingfors. Söderström & C:o 
Förlagsaktiebolag. Mercators tryckeri, 
Helsingfors 1946. Originalupplagan. 15 x 
21 cm. 179 + (1) sidor. Häftad. Dekorerat 
främre omslag. Främre omslag laminerat. 
Bakre omslag med ett triangulärt 
hål (sidans längd 4 mm, troligtvis ett 
realisationsmärke). Förtitelbladet med 
datumangivelse i tusch och Tove Janssons 
födelse- och dödsdatum i blyerts på 

titelbladet. Baksidan av titelbladet med 
Anne-Marie och Nils-Gustav Cronströms 
exlibrisstämpel. Mycket fint exemplar.  

¶ Med 90 laveringar och tuschteckningar 
i svartvitt. Omslaget tryckt i trefärgstryck, 
i grönt, blått och rosarött. Katastroftemat 
som finns i Kometjakten är återkommande 
i böckerna om Mumintrollet. Tove Janssons 
pappa älskade oväder och ska ha tvingat 
Tove och hennes syskon att åka med honom 
ut med båten under stormar, och det har 

tveklöst satt spår i Tove Janssons författarskap. 
Kometjakten blev med tiden väldigt omtyckt 
och utkom i omarbetad upplaga år 1956 med 
titeln Mumintrollet på kometjakt, samt året 
därpå i en förkortad version, då med titeln 
Mumintrollet och hemliga tecknen. Ännu en 
omarbetad upplaga utkom år 1968, då med 
titeln Kometen kommer. Originalupplagan 
utgavs i omkring 2 700 exemplar, men 
det är tveksamt om alla nådde handeln. 

Pris: 4500 SEK
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3. MUMINTROLLET PÅ KOMETJAKT. 

Sörlins förlag, Norrköping. Vadstena 
affärstryck, 1956. Första upplagan. 
13 x 19 cm. (4) + 7-156 sidor. Bunden i 
förlagshalvklotbandet med dekorerade 
omslag. Frampärmen med några 
skrapmärken, mindre fläckar och lite 
stötta kanter. Ryggen något snedläst 
och ryggtexten en aning flagnad. Sista 
arket (s. 145–155) något löst i bindningen. 
Tendens till spricka mellan s. 96/97.

Med dedikation från författaren på 
förtitelbladet: ”Till Lena med önskan / 
om en Glad Jul! / [i annan handstil:] Tita, 
Ankie och / Tove Jansson.”. Bra exemplar.  

¶ Illustrerad med 83 tuschteckningar i svart-
vitt. Omslaget i tvåfärgstryck, gult och rött.

Pris: 4500 SEK

4. MUMINTROLLET PÅ KOMETJAKT. 

Sörlins förlag, Norrköping. Vadstena 
affärstryck, 1956. Första upplagan. 
13 x 19 cm. (4) + 7-156 sidor. Bunden i 
förlagshalvklotbandet med dekorerade 
omslag. Pärmarnas kanter lite stötta. 
Frampärmen med några skrapmärken, 
och bakpärmen med några fläckar. 
Ryggen snedläst och fläckig och 
främre falsen svag. Med dedikation 
från författaren på förtitelbladet: ”Glad 
hälsning! / Tove Jansson.”. Samma 
sida med barnet Lars namnteckning 
i blå krita. Bra exemplar. 

Pris: 4000 SEK 
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5. MUMINTROLLET OCH HEMLIGA 
TECKNEN. 

Bearbetad av fil. lic. Åke W. Edfeldt. 
Ehlins Läsalättserie nr 2. Ehlins – 
Folkbildningsförlaget AB. Arboga 
Boktryckeri AB, Arboga 1957. Första 
upplagan. 12,5 x 19 cm. (2) + 5-48 
sidor. Sammanbunden med: GUSTAV 
SANDGREN. Kajsa Rutlapps borttappade 
öga. Bearbetad av fil. lic. Åke W. 
Edfeldt. Ehlins Läsalättserie nr 2. 
Ehlins – Folkbildningsförlaget AB. 
Arboga Boktryckeri AB, Arboga 1957. 
48 sidor. Tvillingbundna i förlagets 
laminerade pappband. Ryggsluten nötta 
och med sprickor. Hörnen delvis stötta. 
Omslagen och inlagan gulnade. Ett par av 
illustrationerna i Kajsa Rutlapp färglagda 
av barn. En av sidorna i Kajsa Rutlapp 
med en centimeterlång reva. 

¶ Mumintrollet och hemliga tecknen med 
13 illustrationer i tusch av Tove Jansson. 
Omslaget påminner om en blandning av 
omslaget till den första svenska upplagan av 
Kometjakten (1947) och Mumintrollet på 
kometjakt (1956) och trycktes två år efter 
själva inlagan, år 1959. Ehlins Läsalättserie 
gav mellan åren 1957 och 1959 ut ett antal 
omarbetningar av olika barnboksförfat-
tare, till exempel Astrid Lindgren, Åke 
Holmberg och Dominique Darbois. 

Pris: 750 SEK

6. MUMITROLDEN OG DET HEMMELIGE 
TEGN.

 Illustreret af Tove Jansson og Ib 
Ohlsson. Læse-Let-Bøgerne. Jul. 
Gjellerups Forlag. S. L. Møllers 
bogtrykkeri, København 1958. Första 
danska upplagan. 13,5 x 18,5 cm. 48 
sidor. Sammanbunden med: ESTRID 
OTT. Bimbi ruger kyllinger. Illustreret af 
Marie Hjuler. Læse-Let-Bøgerne. Jul. 
Gjellerups Forlag, København 1958. 48 
sidor. Læse-Let-Bøgerne under redaktion 
af T. Hoffmann Jensen og N. Bro 
Mikkelsen. Nr A3 & A4. Tvillingbundna 
i förlagets orangefärgade, pressade 
klotband. Bandet något kantstött och med 
några mindre fläckar. Bra exemplar. 
‘

¶ Mumitrolden og det hemmelige tegn 
illustrerad med 31 tuschteckningar av Tove 
Jansson och Ib Ohlsson. I denna utgåva 
av Mumintrollet och hemliga tecknen har 
Tove Jansson för ovanlighetens skull haft en 
medillustratör som inte är brodern Lars.

Pris: 650 SEK

7. KOMETEN KOMMER. 

Gebers förlag. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1969. Andra upplagan. 12,5 x 
18,5 cm. 149 + (1) sidor. Bunden i förlagets 
pressade klotband med dekorerade 
omslag. Bakre omslag med ett litet 
jack och ett streck. Fint exemplar. 

¶ Illustrerad med 82 svartvita 
tuschteckningar, varav en del ritade till 1968 
års nyutgåva. Omslagen är tryckta i färg, 
och motivet på främre omslaget har stora 
likheter med originalupplagan av verket. 

Pris: 600 SEK 
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8. TROLLKARLENS HATT. 

Hugo Gebers förlag, Stockholm. J. 
Simelii arvingars boktryckeri AB, 
Helsingfors 1949. Första svenska 
upplagan. 13 x 19 cm. 164 sidor. Bunden 
i förlagets dekorerade halvklotband. 
Bakre omslag med författarens 
fotografi. Frampärmen bågnad. Hörnen 
är stötta och bakpärmen lätt gulnad. 
Bakre omslag med litet bläckmärke. 
Försättsbladet med initialerna ”E.A.”. 
Sid. 75-129 med svag, genomgående 
fuktfläck i nedre marginalen. Sid. 
127 med fläck. Sid. 135/136 med 
tydligare fuktfläck över ena hörnet.

¶ Illustrerad med 38 tusch- och pennteck-
ningar i svartvitt. Med en karta över 
Mumindalen som frontespis. Omslaget i 
tvåfärgstryck. I Trollkarlens hatt introducerar 
Tove Janssons en ny illustrationsteknik, 
pennteckning, vilket Tove Jansson själv 
tyckte blev bättre. Tidigare hade hon främst 
arbetat med tusch och laveringar. I ett brev 
berättar författaren att hon var tvungen att 
stryka två kapitel i boken för att den skulle 
bli billigare att ge ut. Men förlaget värderade 
boken ”mycket högt” och när den skulle ges 
ut hösten 1949 bad man ledande barnboks-
recensenter att särskilt uppmärksamma den 
för att den inte skulle drunkna i ”julboks-

floden”. Anledningen till att det dröjde 
ett helt år innan boken gavs ut i Sverige 
ska ha varit att bokbinderiet ”schabblade”. 
Trollkarlens hatt kom att bli Tove Janssons 
första stora försäljningssuccé. Söderströms 
förlag, som utgett Tove Janssons första två 
böcker, var missnöjt med försäljningen och 
önskade avsluta samarbetet. Istället kom 
Holger Schildts/Gebers förlag att ge ut de 
kommande muminböckerna. Trollkarlens 
hatt var den första av Tove Janssons böcker 
som kom att ingå i Gebers serie ”Robinson-
böckerna” och blev nummer 13 i serien. 

Pris: 1200 SEK
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9. MUMINPAPPANS BRAVADER. 

Berättade av honom själv. Hugo Gebers 
förlag, Stockholm. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1950. Originalupplagan. 13 x 
19 cm. 143 + (1) sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med tryckta omslag. Hörnen 
stötta och pärmarna lite bågnade och 
solkiga. Ryggen lite snedläst. Bakpärmen 
med skrapmärken. Försättsbladen 
fläckiga. Inlagan bitvis gulnad.

¶ Illustrerad med 53 illustrationer 
(inklusive dekorerade anfanger) i svartvitt. 
I Muminpappans bravader började Tove 
Jansson experimentera med ytterligare 
en ny illustrationsteknik: scraperboard. 
Denna teknik har använts för två av 
illustrationerna, de övriga är tusch- eller 
pennteckningar. Omslagen i tvåfärgstryck. 
Utgavs i serien ”Robinsonböckerna” med 
nummer 17. Omarbetade versioner av 
boken utkom år 1956 och 1968. Till 
den senaste upplagan ändrades titeln till 
Muminpappans memoarer. Tove Jansson 
hade redan från början önskat att verket 
skulle heta så, men förlaget hade inte velat 
det, eftersom man tyckte det lät för vuxet.

Pris: 1000 SEK

10. MUMINPAPPANS MEMOARER. 

Gebers. Centraltryckeriet, Helsingfors 
1968. Fjärde upplagan. Andra 
omarbetningen av verket. 12,5 x 18,5 
cm. 165 + (3) sidor. Bunden i förlagets 
pressade, dekorerade klotband. 
Ryggsluten en aning stötta. Yttersnittet 
med litet skrapmärke. Fint exemplar. 

Illustrerad med 60 svartvita illus-
trationer. Omslaget i flerfärgstryck 
efter målning av Tove Jansson. 

Pris: 600 SEK

11. HUR GICK DET SEN? 

Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla 
My. Gebers. Frenckellska tryckeri AB, 
Helsingfors 1952. Originalupplagan. 21 
x 28 cm. 24 onumrerade sidor. Bunden 
i förlagets halvklotband med tryckta 
omslag. Med utstansningar i fram- och 
bakpärm samt i så gott som samtliga 
sidor i boken. Ryggfoten knappt märkbart 
stött. Hörnen lätt nötta. Frampärmen 
med tendens till bågnad. Mittarket 
löst från inlagan. Pärmarna med tre 
svaga skrapmärken och ett fåtal mindre 
fläckar. Med namnteckning i bläck 
överst på titelsidan: Iréne Hagberg, 
semester 1954. Mycket bra exemplar.    
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¶ Illustrerad helt i täckfärg, tryckt i 
fyrfärgstryck. Tack vare utstansningarna 
får man också intrycket att ännu fler färger 
använts. Till varje uppslag finns en textruta 
med rimmad text som efterliknar Tove 
Janssons handstil. Hur gick det sen? var Tove 
Janssons första bilderbok. Den var riktad 
till små barn och skilde sig på många sätt 
från hennes tidigare verk i fråga om format, 
målgrupp, illustrationsteknik och längd. Den 
kom att bli en mycket uppskattad barnbok, 
och belönades med bl.a. Nils Holgersson-
plaketten och Svenska Dagbladets litteraturpris. 
Boken skrevs på Bredskär sommaren 1951. 

Pris: 2500 SEK

12. FARLIG MIDSOMMAR.

Gebers. Centraltryckeriet, Helsingfors 
1954. Originalupplagan. 13 x 18,5 cm. 152 + 
(3) sidor. Bunden i förlagets halvklotband. 
Hörnen stötta. Bakpärmen knäckt, 
med tydligt brytmärke, och bokens 
sista sidor därför med genomgående 
vikmärke. Ryggen snedläst och lite 
blekt. De tryckta omslagen med några 
fläckar. Övre snittet med mindre fläckar 
som på några ställen syns i inlagans 
övre marginal. Försättsbladet med 
namnteckning i blyerts: Pia Lund. 

¶ Illustrerad med 62 svartvita tusch- och 
pennteckningar. Omslagen i tvåfärgstryck, 

i rött och blått. Med tryckt dedikation 
till ”Vivica”. Den som avses är Vivica 
Bandler (1917-2004). Hon arbetade vid 
Göteborgs stadsteater som 1953 satte 
upp ”Mumintrollet och kometen”. Pjäsen 
blev dock ingen succé. Teatern tillsatte, 
mot Tove Janssons vilja, Nils Ahlsell 
som regissör istället för Vivica Bandler 
och det gavs bara elva föreställningar. 
Med pjäsen Troll i kulissen nådde dock 
Bandler några år senare betydligt större 
framgångar. Farlig midsommar fick strålande 
recensioner i många tidningar och Tove 
Jansson började nu bli internationellt 
uppmärksammad. Titeln hade nummer 
19 i serien ”Robinsonböckerna”. 

Pris: 600 SEK

13. TROLLVINTER.

Gebers. Centraltryckeriet, Helsingfors 
1957. Originalupplagan. 12,5 x 18 cm. 145 + 
(1) sidor. Bunden i förlagets halvklotband 
med tryckta omslag. Ryggsluten 
obetydligt nötta. Omslagen med några 
mindre fläckar. Sid.119-122 med vikmärke. 
Handskrift i tusch på försättsbladet: 
”Från Inge H.”. Fint exemplar.

¶ Rikt illustrerad, med 71 svartvita 
tusch- och pennteckningar. Omslaget i 
fyrfärgstryck. Med tryckt dedikation: ”Till 
min mor”. Tove Jansson konsulterade sin 
mor, Signe Hammarsten-Jansson, om 
omslagets utseende, och detta förslag fick 
moderns godkännande. Trollvinter blev 
ännu en kritikerrosad framgångssaga. 
Originalupplagan utgavs i hela 25 000 
exemplar.  Tove Jansson belönades bl.a. med 
Rudolf Koivu-priset för arbetet med boken. 

Pris: 800 SEK
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14. MUMINTROLLET 1

Gebers. Tryckeri A.-B. Framtiden. U.å. 
[1957]. Originalupplagan. Tvärformat. 
23 x 18 cm. 123 sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med tryckta omslag. 
Saknar ryggens klotöverdrag. Lös i 
inbindningen. Hörnen stötta. Frampärmen 
med mindre fläckar och bakpärmen 
solkig och med ett par större fläckar. 
Sid. 11-16 med genomgående vikmärke 
i innermarginalen. Inlagan bitvis något 
gulnad. Med dedikation från författaren i 
blått bläck på försättsbladet: ”Med varm 
hälsning till Christer! / Tove Jansson.”. 

¶ Innehåller episoderna ”Mumintrollet”, 
”Muminfamiljen” och ”Den ensliga ön”. 
Omslaget i fyrfärgstryck. Tove Jansson var 
först tveksam till utgivningen av serien, 
då den från början var tänkt att utges i 
färg. Men serierna förblev svartvita och 
Tove Jansson besparades på så sätt mycket 
arbete. Totalt utkom 21 serieböcker mellan 
1957 och 1974. Tove Janssons bror, Lars 
Jansson, blev från och med Mumintrol-
let 5 medförfattare till serien, och fortsatte 
så småningom själv arbetet med den. 

Pris: 4500 SEK 
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15. VEM SKA TRÖSTA KNYTTET? 

Gebers. Printed in Finland 1960 by Werner 
Söderström Osakeyhtiö. Originalupplagan. 
21 x 28 cm. 28 onumrerade sidor. 
Bunden i förlagets halvklotband med 
tryckta omslag. Ryggsluten mycket 
lätt nötta och bakpärmens kanter 
obetydligt stötta. Nära nyskick. 

¶ Illustrerad helt i täckfärg och tryckt i 
flerfärgstryck. Kontureringen av illustration-
erna har skett i vitt istället för i svart, som 
i Hur gick det sen?. Med tryckt tillägnan 
till ”Tuulikki [Pietilä]”. Vem ska trösta 
knyttet? är Tove Janssons andra bilderbok. 
Den är till formatet lik Hur gick det sen?, 
men saknar utstansningar och handlar inte 
om mumintrollen. Boken skrevs sommaren 
1959 och ska ha inspirerats av ett brev 
som Tove Jansson fått av ett olyckligt barn, 
undertecknat ”knyttet”. Boken blev mycket 
populär och kom att filmatiseras 1975.

Pris: 2000 SEK

16. DET OSYNLIGA BARNET OCH ANDRA 
BERÄTTELSER. 

Gebers. Centraltryckeriet, Helsingfors 
1962. Originalupplagan. 13 x 18.5 cm. 
166 + (2) sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med tryckta omslag. Ryggen 
lite snedläst och bakpärmen lite nött. 
Namnteckning på försättsbladet i blått 
bläck: Inga Johansson. Fint exemplar.

¶ Illustrerad med 93 tuschteckningar. 
Illustrationerna skiljer sig från Tove Janssons 
tidigare arbeten. De är gjorda fritt, direkt 
i tusch och påminner om dem hon gjorde 
till Bilbo som utkom samma år. Med tryckt 
dedikation: ”Till Sophia” som avser Tove 
Janssons brorsdotter, Sophia Jansson. Boken 
innehåller följande noveller: ”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”. Originalupplagan av Det osynliga 
barnet utkom i hela 19 000 exemplar, och 
flera nya upplagor samt översättningar följde. 

Pris: 1000 SEK
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17. DET OSYNLIGA BARNET. 

Och andra berättelser. Gebers, u.o.o.å. 
[1962]. 13 x 18.5 cm. 166 + (2) sid. Bunden 
i förlagets halvklotband med tryckta 
omslag. Bakpärmen med slitmärken. 
Ett hörn lite stött. Med dedikation från 
författaren i tusch på försättsbladet: 
”Glad hälsning! Tove Jansson. -62”. På 
samma sida finns en teckning i blått 
bläck av Muminpappan, som med all 
sannolikhet är ritad av Tove Jansson. 
Nedanför teckningen finns en tillskrift 
i mörkare blått bläck. Säkerheten 
i teckningen, svansens fransar, de 
korsande strecken över Muminpappans 
nos m.m. pekar allt på att Tove Jansson 
ritat bilden, trots att den är gjort med 
en annan penna än dedikationen. 
Variantupplaga; utan tryckeri och tryckår 
på titelbladets baksida, men signeringen 
är daterad 1962. Andraupplagan 
utkom året efter. Fint exemplar.

Pris: 5000 SEK
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18. PAPPAN OCH HAVET. 

Holger Schildts förlag. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1965. Originalupplagan. 
13 x 20,5 cm. 176 + (3) sidor. Bunden 
i förlagets gräddvita och pressade 
klotband. Bandet dekorerat med en 
grön lykta tryckt på frampärmen. 
Frampärmen lite bågnad och ryggen samt 
pärmarna lite gulnade. Fint exemplar. 

¶ Illustrerad med 69 svartvita tusch- och 
pennteckningar samt en karta. Kartan har 
koordinater som visar var i Finska viken Ön 
där boken utspelar sig ligger. Men på den 
angivna platsen finns i verkligheten bara ett 
stort grund. Med tryckt dedikation: ”Till en 
pappa”. Pappan och havet utkom år 1965 
och skiljer sig på många sätt från de andra 
muminböckerna, bland annat genom att 
inte vara riktad främst till barn. Merparten 
av boken skrevs under en resa till Spanien 
och Portugal kring årsskiftet 1963/1964. 

Pris: 950 SEK
19. PAPPAN OCH HAVET. 

Holger Schildts förlag. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1965. Andra upplagan. 
13 x 20 cm. 176 + (3) sidor. Bunden 
i det dekorerade och laminerade 
förlagspappbandet. Ryggsluten 
lite stötta och ryggen en aning 
snedläst. Fint exemplar. 

Pris: 800 SEK

20. BILDHUGGARENS DOTTER. 

Almqvist & Wiksell / Gebers. 
Centraltryckeriet, Helsingfors 1968. 
Originalupplagan. 13 x 20,5 cm. 146 + (3) 
sidor. Bunden i förlagsklotbandet med 
dekorerat skyddsomslag. Skyddsomslaget 
lite gulnat vid ryggen och längs kanterna 
samt en aning stött, med vikmärken och 
ett par mindre revor överst. Bra exemplar. 

¶ Omslaget i färg, av Tove Jansson. Bildhug-
garens dotter är i det närmaste en självbio-
grafi och saknar helt illustrationer, då det var 
viktigt för Tove Jansson att visa att det inte 
var en barnbok. Den finska upplagan av ver-
ket hade ett fotografi från Tove Janssons fars 
bildhuggarateljé, men det svenska förlaget 
önskade ett tecknat omslag, som mer skulle 
visa att det rörde sig om en Tove Jansson-
bok. Bildhuggarens dotter kom att bli en 
av Tove Jansson mest spridda och översatta 
böcker. Men förlaget var försiktigare när 
det inte var en muminbok, och begränsade 
originalupplagan till 4 000 exemplar.  

Pris: 300 SEK
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21. SENT I NOVEMBER. 

Gebers. Centraltryckeriet, Helsingfors 
1970. Originalupplagan. 12,5 x 18,5 cm. 160 
+ (2) sidor. Bunden i förlagets dekorerade, 
pressade klotband. Ryggen lite gulnad 
och något snedläst. Bra exemplar. 

¶ Med 82 illustrationer i svartvitt samt en kar-
ta som frontespis. Omslaget i flerfärgstryck. 
Med tryckt dedikation: ”Till min bror Lasse”. 
Sent i november har kallats den sorgsnaste 
av Tove Janssons böcker, präglad av modern 
Signe Hammarsten-Janssons död samma år. 
Den kom att bli den sista boken som gavs 
ut på Almqvist & Wiksell/Gebers, då Tove 
Jansson inte var nöjd med hanteringen av 
Pappan och havet och Bildhuggarens dotter. 

Pris: 600 SEK

22. SOLSTADEN. 

Roman. Schildts. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1974. Originalupplagan. 13 
x 21 cm. 191 sidor. Bunden i förlagets 
klotband med dekorerat skyddsomslag. 
Skyddsomslag med en två millimeter lång 
reva och litet vikmärke. Nära nyskick. 

¶ Oillustrerad. Omslag i 
flerfärgstryck av Tove Jansson. 

Pris: 100 SEK

23. DEN FARLIGA RESAN.

Albert Bonniers förlag, Stockholm. 
Printed by Gris Impressores, Portugal 
1977. Första upplagan, andra tryckningen. 
ISBN 91-0-042266-5. 20,5 x 28,5 cm. 28 
onumrerade sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med laminerade pärmar. 
Hörnen obetydligt stötta. Saknar för- 
och eftersättsblad. Titelbladet med 
störande tillskrift i bläck: ”Till Mats 
och Gerd julen 1978 (den första!) från 
Maria Puss och kram!”. Bra exemplar. 

¶ Den farliga resan är den enda muminbok 
där bilderna, och inte texten, tillkom först. 
Bilderna är ursprungligen gjorda i akvarell 
och fyllda av dunkla och mättade färger. Med 
tryckt dedikation: ”Till Malin och Mikael”. 
I  Den farliga resan återvänder Tove Jansson 

till Mumindalen och muminfamiljen. 
Mumindalen beskrivs som minst lika idyllisk 
som i tidigare böcker, men boken är full av 
faror och våldsamma landskap, som saknar 
motsvarighet i de tidigare böckerna. 

Pris: 500 SEK 

24. DOCKSKÅPET OCH ANDRA 
BERÄTTELSER. 

Bonniers. T&T, Borgå 1978. 
Originalupplagan. ISBN 91-0-043648-8. 
12,5 x 20,5 cm. 185 + (1) sidor. Bunden 
i förlagsbandet i pressat klot och med 
dekorerat skyddsomslag. Skyddsomslaget 
lite nött. Signerad av Tove Jansson i svart 
tusch på försättsbladet. Med tillskrift 
i annan handstil, men samma penna, 
ovanför Tove Janssons namnteckning: 
”Till / Milda Svansjö”. Bra exemplar. 

¶ Oillustrerad. Omslag av Jan Biberg 
efter akvatint av Tuulikki Pietilä. Boken 
sålde dåligt, och förlaget skyllde det 
delvis på Pietiläs omslag, som enligt 
dem lågt alltför långt ifrån de bilder 
som Tove Jansson vanligen förknippades 
med. Dockskåpet innehåller 12 
noveller. En av dessa, ”Serietecknaren”, 
handlar om författaren själv. 

Pris: 1200 SEK
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25. TOVE JANSSON & PER OLOV 
JANSSON. SKURKEN I MUMINHUSET. 

Bonniers Juniorförlag AB, Stockholm. 
Proost, Belgium 1980. Originalupplagan. 
ISBN 91-48-50365-7. 21 x 28,5 cm. 32 
onumrerade sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med dekorerade 
pärmpapper. Ryggtexten flagnad. 
Bakpärmen med några fläckar och 
märke efter borttagen tejp. Frampärmen 
med några svaga skrapmärken. Hörnen 
lätt stötta. Inlagan med några mindre 
fläckar och vikmärken. Bra exemplar.

¶ Med tryckt dedikation: ”Till Saga”. 
Skurken i muminhuset är en fotografisk 
bilderbok, bilderna är tagna av brodern 
Per Olov Jansson och texten är skriven 
av Tove Jansson. Grunden till berättelsen 
utgörs av en modell i trä av muminhuset, 
och hela familjen finns med i dockform. 
Huset byggdes av Tuulikki Pietilä, 
Pentti Eistola och Tove Jansson

Pris: 350 SEK 

26. DEN ÄRLIGA BEDRAGAREN. 

Bonniers. Bonniers Grafiska Industrier 
AB, Stockholm 1982. Originalupplagan. 
ISBN 91-0-045567-9. 14 x 21,5 cm. 
191 + (1) sidor. Bunden i förlagets blå, 
pressade klotband med dekorerade 

skyddsomslag. Övre kanten av 
skyddsomslaget lätt stött. Nära nyskick. 

¶ Med tryckt dedikation: ”Till Maya”. 
Omslag i färg, av författaren.  Den ärliga 
bedragaren beskrivs som en ”svart roman”, 
grymmare än novellerna i Dockskåpet, 
och den kom  senare att filmatiseras. 

Pris: 100 SEK

27. RENT SPEL. 

Schildts. Bonniers Grafiska Industrier AB, 
Stockholm 1989. Originalupplagan. ISBN 
951-50-0467-5. 13 x 20,5 cm. 114 + (1) sidor. 
Bunden i förlagets grå, pressade klotband 
med dekorerade skyddsomslag. Nyskick. 

¶ Omslag i färg, av författaren. 
Rent spel handlar om två kvinnor 
och deras förhållande. 

Pris: 100 SEK

28. BREV FRÅN KLARA. 

Schildts. ScandBooks AB, Falun 1991. 
Originalupplagan. ISBN 951-50-0523-X. 
13 x 20,5 cm. 174 + (1) sidor. Bunden i 
förlagets beige, pressade klotband med 
dekorerat skyddsomslag. Nyskick.

¶ Omslag i färg, av författaren. 
Novellsamling, innehåller 13 noveller.

Pris: 125 SEK
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29. STEN SVENSSON (RED).  
EN BOK OM SEGLING. 

Utgiven med anledning av Norrköpings 
Segelsällskaps Femtioårsjubileum 1887 
– 1937. Tryckt i juli 1937 hos Norrköpings 
Tidningars Aktiebolag. Papper och 
klichéer från S. Langer. 17,5 x 25 cm. 208 
+ (2) + LIV + (1) sidor. Häftad. Nött, med 
fläckigt bakre omslag och naggade kanter 
och ryggslut. Framfalsens nedre del med 
4 cm spricka. Omslag av Arthur Ahlin 
(1891-1977). 

¶ Innehåller artikeln ”Det är underligt att en 
lever!” (sid.16-21) av Harald Hammarsten, 
illustrerad med fem teckningar av Tove Jans-
son. De humoristiska bilderna är i svartvitt 
och är alla signerade ”Tove”. Harald Ham-
marsten var Tove Janssons yngste morbror. 
Han var lektor i kemi, samt legendarisk 
alpinist och seglare, känd under namnet H2. 
I innehållsförteckningen har man stavat Tove 
Janssons namn fel, med bara ett ”s”. Ett av 
Tove Janssons tidigaste illustrationsarbeten.

Pris: 3500 SEK

30. ELLA PIPPING. JAG. 

Text av Ella Pipping. Illustrerad av Signe 
Hammarsten-Jansson och Tove Jansson. 
Stockholm, Fahlcrantz & Gumælius. 
Tammerfors handelstryckeri, Tammerfors 
1948. Femte upplagan. 19 x 24,5 cm. 
42 + (1) sidor. Bunden i förlagets röda, 
dekorerade halvklotband. Hörnen lite 
kantstötta och pärmarna med några 
svaga skrapmärken. Mycket bra exemplar. 

BÖCker illUstreraDe av tove Jansson
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¶ Illustrationer och dekor av Tove Jansson 
och hennes mor. Uppskattningsvis drygt 
20 av de små illustrationerna är av Tove 
Jansson. Illustrationerna är i fyrfärgstryck, 
i blått, gult, rött och brunt. Jag av Ella 
Pipping var ett av Tove Janssons tidigaste 
större illustrationsuppdrag. Troligtvis var det 
hennes mor, Signe Hammarsten-Jansson, 
som ursprungligen fick uppdraget, men 
valde att dela det med sin dotter. Första 
upplagan utkom år 1937. Boken blev 
mycket framgångsrik, och Tove Jansson 
fick royalties för arbetet i många år. Jag 
är en babybok, i vilken föräldrar kan 
fylla i en lång rad uppgifter om barnet, 
såsom första ord, vikt, längd, favoritleksak 
m.m. Detta exemplar är inte ifyllt. 

Pris: 2200 SEK

31. ERNST J. LUNDQVIST (UTG). FOLKET 
I BILD. 

Julen 1941. Pris 65 öre. Julnummer 1941 
(nr 50-51). Redigerad av Ivar Öhman. 
Tryckt vid Centraltryckeriet Esselte, 
Stockholm 1941. 23 x 32 cm. 77 + (3) 
sidor. Häftad. Lite stött i hörnen och 
kanterna med smårevor. Omslag i 
färg av Robert Högfeldt (1884-1986).

¶ Innehåller ett avsnitt med ”Fyra 
nordiska humorister”. Tove Jansson har 
bidragit med två halvsidesteckningar i 
färg (18,5 x 12,5 cm) och är presenterad 
med ett fotografi. Hon beskrivs som ”en 
av Nordens få kvinnliga skämttecknare. 
I Finland tillhör hon Garm’s populäraste 
och flitigaste medarbetare, och många av 
hennes bästa saker citeras livligt i svensk 
press.”. De två färgglada teckningarna 
andas en tydlig kritik mot Nazityskland – 
detta under en period då Finland allierat 
sig med Tyskland. Den ena avbildar en 
scen i en leksaksaffär: ”- Har ni någon 
docka som säjer ’mamma’? - Nej, lilla vän, 
vårt nya lager säger ’Heil Hitler!’”. Garm 
utgavs från 1923 till 1953, vände sig till 
den svenskspråkiga befolkningen i Finland 
och var skarpt nazikritisk. Tove Jansson 
medverkade i tidningen från 1929 och fram 
till dess nedläggning och det var även här 
som Mumintrollet dök upp första gången.   

Pris: 1500 SEK
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32. SOLVEIG VON SCHOULTZ. 
NALLERESAN. 

Bilderna av Tove Jansson. Wahlström & 
Widstrand, Stockholm. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1944. Originalupplagan. 11 x 
16 cm. 183 + (1) sidor. Bunden i förlagets 
dekorerade pappband. Bandet nött, 
särskilt kanterna och ryggsluten. Ryggen 
lite snedläst. Kantstött. Ryggen lätt 
blekt. Frampärmen med svag fuktfläck. 
De första tre och de sista fyra bladen 
med genomgående fuktfläck i nedre 

hörnet. Bakpärmens ytterkant med 
ett stötmärke. Med Brita Palmborgs 
namnteckning på försättsbladet.

¶ Med 54 tusch- och pennteckningar i 
svartvitt av Tove Jansson. Banddekor av Tove 
Jansson på pärmar och rygg i trefärgstryck. 
Under kriget var det svårt för Tove Jansson 
att få arbete. 1937 hade hon tillsammans 
med sin mor illustrerat babyboken Jag och 
1941 illustrerade hon Anton B. Svenssons 
Bröderna Borgs bedrifter. Men sedan skulle 

det dröja tills Nalleresan innan hon fick 
något större illustrationsuppdrag. Arbetet 
med illustrationerna pågick intensivt under 
kvällar och helger under en månad. Både 
illustrationerna och bokens handling har 
likheter med Småtrollen och den stora 
översvämningen, som utkom året efter. Boken 
handlar om några nallar och dockor som letar 
efter sina ”mammor”, som blivit evakuerade till 
Sverige från Finland under andra världskriget.

Pris: 4000 SEK 
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33. OLE TORVALDS (RED.). 1946. 
LITTERATUR – KONST – TEATER. NR 4. 

Huvudredaktör: Ole Torvalds. 
Redaktionssekreterare: J.-M. Jansson, 
Th. Warburton. Fasta medarbetare: P. O. 
Barck, Lars Hj. Dahl, Björn Landström, 
Ralf Parland, Solveig v. Schoultz, J. O. 
Tallqvist, Ola Zweygbergk. Omslag och 
illustrationer av Tove Jansson. Holger 
Schildts förlag. Centraltryckeriet, 
Helsingfors 1946. Originalupplagan. 19 x 
25 cm. (2) + 215-280 sidor. Häftad, med 
dekorerade omslag. Omslaget lite blekt 
och kantstött. Ryggen lite snedläst. 
Omslagen med några mindre fläckar. 
Limningen till omslaget har släppt något.

¶ Med 9 större illustrationer i svartvitt av 
Tove Jansson, troligtvis gjorda med oljekritor 
och akvareller. Detta är eventuellt Tove Jans-
sons första samarbete med Schildts förlag. 
Flera av de medverkande i denna skrift 
kom att få stor betydelse för Tove Jansson. 
Solveig von Schoultz hade hon redan tidigare 
samarbetat med, J. O. Tallqvist hörde till 
de första journalister som intresserade sig 
för Tove Janssons författarskap och Thomas 
Warburton och Ola von Zweygbergk kom 
att bli hennes två kanske närmaste kontakter 
på Schildts förlag. Warburton var den som 
tog emot manuskriptet till hennes nästa bok, 
Trollkarlens hatt. Samarbetet föll i god jord 
och kom att fortsätta hela Tove Janssons liv.  

Pris: 2500 SEK

34. LEWIS CARROLL. SNARKJAKTEN. 

I översättning av Lars Forsell och Åke 
Runnquist. Illustrerad av Tove Jansson. 
Albert Bonniers förlag, Stockholm. Alb. 
Bonniers boktryckeri, Stockholm 1959. 
Första upplagan. 14,3 x 22 cm. (8) + 9-51 
+ (5) sidor. Häftad, med dekorerade 
omslag. Omslagen lite kantstötta, 
och med några mindre fläckar. Bakre 
omslaget med en 5 mm lång reva i 
yttermarginalen och med vikmärke över 
båda hörnen. Inlagan endast råskuren. 

¶ Med 17 svartvita penn- och 
tuschteckningar, varav flera helsides. 
Omslagets illustration i trefärgstryck. När 
Tove Jansson fick erbjudandet att illustrera 
Lewis Carrolls (pseudonym för Charles 
Lutwidge Dodgson) Snarkjakten var hon 
ytterst upptagen. Men hon hade alltid 
beundrat Carrolls sagor och gjorde därför 
ett undantag. Boken fick aldrig någon större 
framgång i Sverige. Endast en upplaga 
utkom, men förläggaren var mycket nöjd 
med illustrationerna. Senare utkom upplagor 
av The Hunting of the Snark i Carrolls 
hemland, med Tove Janssons illustrationer.

Pris: 1000 SEK
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35. LARS BÄCKSTRÖM. UNDER 
VÄLFÄRDENS YTA. 

Litterärt under femtitalet. Rabén & 
Sjögren. AB Littorin Rydén Boktryckeri, 
Örebro 1959. Originalupplagan. 15 x 
22,5 cm. 286 + (2) sidor. Häftad, med 
dekorerade omslag och skyddsomslag. 
Ryggen något gulnad. Skyddsomslaget 
något naggat överst. Oskuren och 
ouppsprättad. Mycket bra exemplar.

¶ Omslagsillustration (på omslag och 
skyddsomslag) av Tove Jansson med litet, 
svart mumintroll. I boken presenteras 
en rad femtiotalsförfattare, bl.a. Sara 
Lidman, Lars Gyllensten, Bo Setterlind, 
Per Wästberg, Gunnar Ekelöf samt ”inte 
minst muminförfattarinnan Tove Jansson”.  
Innehåller texten ”Att vara muminsinnad” 
om Tove Jansson, på sid. 245-250.

Pris: 350 SEK

36.  J. R. R. TOLKIEN. BILBO. EN 
HOBBITS ÄVENTYR. 

I översättning av Britt G. Hallqvist och 
med illustrationer av Tove Jansson. Rabén 
& Sjögren. AB Littorin Rydén Boktryckeri, 
Örebro 1962. Första upplagan. 17 x 23 
cm. (6) + 7-308 sidor. Bunden i förlagets 
halvklotband med dekorerade pärmar. 
Rygghuvudet en aning naggat. Ryggen 
med veckmärke två centimeter från 
ryggslutet. Frampärmens överkant 
med litet skrapmärke. Bakpärmen 
med några skrapmärken och en 
mindre fläck. Mycket bra exemplar.

¶ Med 58 svartvita tusch- och 
pennteckningar, varav flera helsides, samt 

omslag i trefärgstryck av Tove Jansson. Den 
som förmådde Tove Jansson att illustrera 
Bilbo var Astrid Lindgren, som kom med 
förfrågan hösten 1960. Tove Jansson gjorde 
ett undantag för Tolkiens verk, precis som 
hon gjort för Carrolls Snarkjakten. Rabén 
& Sjögren planerade en nyöversättning, 
och 1962 utkom verket, som tre av Sveriges 
största barnboksförfattare stod bakom; 
Astrid Lindgren i förläggarrollen, Britt G 
Hallqvist som översättare och Tove Jansson 
som illustratör. Förväntningarna på boken 
var enorma, men kritiken blev väldigt hård 
när boken väl utkom. Tove Janssons bilder 
”passade inte Tolkiens verk”, och hon fick 
särskilt hård kritik för hur Gollum avbildades, 
med ”mansliknande kropp och en krona av 
tång på huvudet”. Det skulle dröja till 1994 
innan nästa upplaga av verket utkom.

Pris: 1500 SEK
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37.  SALLY SALMINEN. VID HAVET. 

Wahlström & Widstrand. 
Centraltryckeriet, Helsingfors 1963. 
Originalupplagan. 15 x 22 cm. (4) 
+ 5-427 + (1) sidor. Häftad, med 
dekorerade omslag. Ryggen med 
läsveck och lite snedläst. Ryggslutet 
och omslagen lite stötta. Omslaget 
lite löst från inlagan. Yttermarginalen 
med några fläckar. Oskuren.

¶ Omslaget, efter oljemålning av 
Tove Jansson, föreställer ett oro-
ligt hav i blå och röda nyanser.

Pris: 300 SEK 38.  LEWIS CARROLL. ALICE I 
UNDERLANDET. 

I översättning av Åke Runnquist. Med 
illustrationer av Tove Jansson. Albert 
Bonniers förlag, Stockholm. Victor 
Pettersons Bokindustri AB, 1966. Första 
upplagan. 16 x 23,5 cm. (6) + 7-111 + 
(1) sidor. Bunden i förlagets bruna 
klotband med dekorerat skyddsomslag. 
Skyddsomslagets övre kant är något 
naggad, och vid frampärmens övre 
vänstra hörn finns en tre centimeter 
lång reva. Ryggen något gulnad och 
på skyddsomslaget finns märke efter 
borttagen prislapp. Bra exemplar.

¶ Med 51 svartvita tusch- och pennteckningar 
samt 11 illustrationer i färg, varav flera hel-
sides. Omslag i flerfärgstryck. Albert Bonniers 

förlag var mycket nöjt med illustrationerna 
till Snarkjakten, och även om den inte blev 
någon försäljningssuccé, ville de mycket 
gärna att Tove Jansson skulle illustrera även 
Åke Runnquists nyöversättning av Alice i 
underlandet. Tove Jansson ville först skapa ett 
slags ”skräckbok” med sina illustrationer, med 
dessa planer satte Åke Runnquist stopp för. 
Förlaget ville att den skulle rikta sig till barn. 
Boken sålde snart slut på förlaget, men det 
skulle dröja till 1983 innan förlaget utkom 
med en ny upplaga. Flera upplagor av verket 
med Tove Janssons illustrationer utkom även 
i England. Typografi av Göran Thermaenius. 

Pris: 1500 SEK 

39.  LEWIS CARROLL. ALICE I 
UNDERLANDET. 

I översättning av Åke Runnquist. Med 
illustrationer av Tove Jansson. Bonniers 
Juniorförlag. Interdruck, Leipzig 1983. 
Andra upplagan. ISBN 91-48-50776-8. 16 
x 23,5 cm. (6) + 7-111 + (1) sidor. Bunden i 
förlagets bruna klotband med dekorerat 
skyddsomslag. Skyddsomslagets 
övre kant något stött och med fläck. 
Skyddsomslagets baksida med ett 
par mindre fläckar. Bra exemplar. 

¶ Omtryck av 1966 års upplaga. 

Pris: 700 SEK



24.

40. RUTH HALLBERG (TEXT), LENNART 
AF PETERSENS M.FL. (FOTO). GAMLA 
KONSTFACK. EN LITEN RUNDVANDRING. 

Inledning av Åke Stavenow. Förlags 
AB Bibliofila verk. U.å. [1959]. 22 x 29 
cm. (3) + 201 + (3) + 27 planscher + (14) 
sidor samt två utvikbara planscher. 
Bunden i förlagets grå klotband 
(komponerat av Dan Jonsson och Karl 
Lundkvist) med dekorerat skyddsomslag. 
Skyddsomslaget nött, med mindre revor 
och sprickor. Inlagan med genomgående 
vikmärke i övre högra hörnet.

¶ Rikt illustrerad med fotografier. Innehåller 
en avbildning i färg av Tove Janssons 
”Scenbild” från 1933. Tove Jansson började 
som sextonåring vid Konstfack hösten 
1931 och läste där till våren 1933.

Pris: 450 SEK 

41. ERNA TAURO (MUSIK), TOVE 
JANSSON (TEXT), VIVICA BANDLER 
(REGI). MUMINTROLLEN. 

EP med sex låtar: 1. Misans klagolåt 
2. Lilla Mys visa 3. Fru Filifjonk ser 
på livet 4. Teaterråttan Emmas 
filosofi 5. Mumintrollets meditation 
6. Final. 7 EGS 199. U.å. [1960]. 18 x 
18 cm. EP-skivan med några mindre 
fläckar. Omslagets framsida med litet 
klistermärke och ett par mindre fläckar.

¶ 1958 gavs för första gången pjäsen Troll 
i kulissen på Lilla Teatern i Helsingfors. 
Pjäsen spelades senare även i Stockholm 
med mycket stor framgång. Vivica Bandler 
beställde därför en EP av Tove Jansson och 
Erna Tauro, och även den blev mycket 
uppskattad. Skådespelarna i pjäsen gjorde 
också rösterna på skivan. Lasse Pöysti 
gjorde Mumintrollet (och är den som gett 
Mumintrollet hans finlandssvenska dialekt), 
Birgitta Ulfsson gjorde Emma, Eva Perander 
gjorde Fru Filifjonk, Gunvor Sandqvist 
gjorde Misan och Jutta Zilliacus gjorde My. 

Pris: 400 SEK 

42. BO STRÖMSTEDT (RED). MIN VÄG 
TILL BARNBOKEN. 

21 barnboksförfattare berättar. Albert 
Bonniers förlag, Stockholm. Albert 
Bonniers boktryckeri, Stockholm 1964. 
Första upplagan. 14 x 21 cm. (6) + 7-168 + 
(1) sidor. Bunden i förlagets dekorerade 
pappband med dekorerat skyddsomslag. 
Skyddsomslaget nött och med mindre 
revor och vikmärken. Med Tove Janssons 
porträtt på skyddsomslag och pärm. 

¶ Innehåller en intervju med Tove Jansson 
på sidorna 97-103. Intevjuare var Bo 
Carpelan och intervjun är illustrerad med 
två teckningar. Andra intervjuade författare 
är bl.a. Gösta Knutsson, Astrid Lindgren, 
Maria Gripe och Britt G. Hallqvist. Bo 
Carpelan var en av dem som tidigt lovprisade 
Tove Janssons böcker. Hans recension av 
Vem ska trösta knyttet? gjorde henne särskilt 
lycklig och de blev senare nära vänner.

Pris: 300 SEK 

Övrigt
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43. SONJA HAGEMANN. 
MUMINTROLLBøKENE. 

En litterær karakteristikk. Tegninger av 
Tove Jansson. H. Aschehoug & Co. (W. 
Nygaard), Oslo 1967. Printed in Norway, G. 
Lindkvist Boktrykkeri A/S. 12 x 20 cm. (8) 
+ 9-35 + (3) sidor. Häftad, med dekorerat 
skyddsomslag. Skyddsomslagets framflik 
med ett par vikmärken, och omslaget med 
stötmärke vid nederkanten. Bra exemplar. 

¶ Med 15 svartvita penn- och 
tuschteckningar i inlagan samt två på 
skyddsomslaget av Tove Jansson. Hagemanns 
Mumintrollbøkene räknas som den första 
vetenskapliga studien av Tove Janssons 
böcker. Tryckt som julhälsning från förlaget 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard). 

Pris: 350 SEK 

44. TOVE JANSSON. MUMINTROLLET – 
VI BOR I EN DJUNGEL. 

En liten present från Göteborgs 
Bank. Bulls presstjänst Almqvist & 
Wiksell/Gebers Förlag AB. Reprint, 
Göteborgs Offsettryckeri AB, Surte 
1970. Tvärformat. 21,5 x 15 cm. 36 
onumrerade sidor. Häftad, med tryckta 
omslag. Omslagen med några fläckar 
och hörnen något stötta. Bra exemplar. 

¶ Serie i samma stil som Mumintrollet 
1-21 som utkom mellan 1957 och 1974. 
Göteborgs Bank beställde fyra olika serier av 
Tove Jansson. Förutom Vi bor i en djungel 
utkom även Föreningsliv i mumindalen, 
Mumin och den gyllene svansen och 
Mumintrollet och marsinnevånarna.

Pris: 300 SEK  

45. TOVE JANSSON. MUMINTROLLET 
I GÖTEBORG / MUUMI GÖTEBORGISSA. 
POIMINTOJA TOVE JANSSONIN 
MUUMIKIRJOISTA / 

Klipp ur Tove Janssons muminböcker 
/ Moomin Highlights. Lay-out Lars 
Jansson. Oy Lito Print Ab, 1975 (u.o.). 
15 x 21 cm. 62 onumrerade sidor. 
Häftad, med tryckta omslag. Hårt 
nött exemplar – lösbladssystem. 
Större delen av ryggen bortriven, 
omslaget fläckigt. Tillskrift i bläck på 
försättsbladet: ”God Jul på dig Mia!”. 

¶ Mycket rikt illustrerad i svartvitt, 
med bilder från alla muminböcker samt 
serierna. Med parallelltext på svenska, 
finska och engelska till bilderna. Till 
Småtrollen och den stora översvämningen 
finns det dock ingen text. 

Pris: 200 SEK
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46. [TOVE JANSSON & LARS JANSSON. 
MUMIN 4.] TRYCKPLÅT FRÅN MUMIN 4. 

Bulls presstjänst. Berlings, Lund 1978. 
ISBN 91-970186-4-3. Första upplagan. 
Tryckplåten har använts till sid. 108, i 
berättelsen ”Robinson Mumin Kruse” 
och har beteckningen 43AG. 19 x 5,2 x 
0,2 cm. I metall. Innehåller fyra rutor, 
där Snorkfröken gör eld med pinne 

och båge och pratar med Mumintrollet. 
Med tryckta signaturer: ”Bulls”, 
”43AG” och ”Lars Jansson” samt 
”43AG” i tusch på plåtens baksida. 

¶ Mumin utkom i sex delar i Lund mellan 
år 1977 och 1979 i samma stil som 
Mumintrollet, men i betydligt större format.

Pris: 2500 SEK      

47. [NATIONALMUSEUM]. MUMIN. 

Nationalmuseum 24 oktober 1980 
– 6 januari 1981. Nationalmusei 
utställningskatalog 483. 
Utställningskommissarie: Anne Banér. 
Illustrationer: Tove Jansson. Byggare: 
Tuulikki Pietilä och Pentti Eistola. Foto: 
Per-Olov Jansson. Figurer: Tuulikki Pietilä. 
Muminfamiljen: Hans Kling. Bonniers 
Juniorförlag. Tryckt hos Universaltryck, 
1980 (u.o). ISBN 91-7100-181-6. 17,5 x 21 
cm. 16 onumrerade sidor. Häftad, med 
dekorerade omslag. Främre omslagets 
yttermarginal gulnad. Övre högra hörnet 
med genomgående svagt vikmärke.

¶ Rikt illustrerad i svartvitt med 
illustrationer från muminböckerna samt 
fotografier av modellen av muminhuset, 
som finns med i Skurken i muminhuset. 
Sista sidan med reklam för denna bok. 

Pris: 300 SEK

48. AUTOGRAF AV TOVE JANSSON. 

14,3 x 9,3 cm. Skriven på vitt 
papper, under maskinskriven text: 
”TOVE JANSSON, Mumintrollet’s 
skapare.”. Gott skick.  

Pris: 400 SEK
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