
Karl Friedrich Hieronymus, 
Baron von Münchhausen, levede i 
1700-tallet. Han boede på et gods 

og var tysk baron. Her gik han 
på jagt, tog på opdagelsesrejser 

og fortalte levende historier, 
om hvad han havde oplevet. 

Nogen vil kalde hans historier for 
løgne historier, men vurdér selv, 

hvad du synes, hans historier er.
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Denne Münchhausens løgnehistorie handler om: 
– Baronen afl ægger sit andet besøg på Månen
– En hvirvelvind river skibet med sig tusind sømil over 
havets overfl ade, hvorved det havner på Månen.
– En beskrivelse af måneboerne og deres levevis.

„Jeg har før fortalt om en rejse, jeg havde til Månen for at 
hente min sølvøkse. Men jeg har faktisk været af sted til 
Månen fl ere gange. Sidst jeg var af sted, foregik min rejse 
på en langt mere behagelig måde end første gang. Jeg var 
heldig at være der så længe, at jeg så det meste af Månen 
samt dens beboere. 
Jeg tog ud på min opdagelsesrejse, fordi en slægtning 
syntes, jeg skulle gøre det. Han havde nemlig hørt hi-
storier om, at der skulle fi ndes meget store væsner ude i 
verden. Jeg har dog altid selv ment, at disse historier har 
været det rene eventyr. Men jeg valgte at tage af sted, da 
min slægtning lige havde indsat mig som arving, og der-
for ville jeg gerne gøre ham glad. Derfor tog jeg af sted til 
Sydhavet. 
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Rejsen dertil var kedelig. Det eneste jeg så, var nogle 
fl yvende mænd og kvinder, der dansede ballet og lavede 
akrobatik i luft en. Et par uger inde i vores rejse sejlede 
vores skib ind i et uvejr. Det blev grebet af en hvirvel-
vind, der løft ede vores tunge skib højt, højt op over ha-
vets overfl ade og op over skyerne. En frisk brise fyldte 
vores sejl, så vi kunne sejle gennem skyerne. 

Vi sejlede i seks uger, før vi endelig fi k land i sigte. Det 
var en klar, rund, skinnende ø. Vi lagde til i havnen og 
gik i land. Her opdagede vi, at øen var beboet. Langt un-
der os så vi en klode med byer, træer, bjerge, fl oder, søer 
osv. Vi regnede straks ud, at der måtte være tale om den 
verden, vi netop havde forladt – Jorden – og den skin-
nende ø var selvfølgelig Månen. 

På Månen red store vældige væsner omkring på kæm-
pestore ørne med tre hoveder. For at få et begreb om 
ørnenes størrelse, vil jeg bare lige sige, at hver af ørnenes 
vinger var seks gange så store, som storsejlet på vores 
skib – og det vejer omkring sekshundrede tons. En ele-
fant vejer kun otte tons, så du kan nok forstå, at det var 
nogle store væsner. Måneboerne red rundt på disse store 
fugle, ligesom vi på Jorden ridder rundt på heste.


