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   Katten i den 

  gamle mølle 
7 små historier 

for børn 

om uhåndgribelige emner  

- og 2 fantasirejser 

 

En bog med enkle pædagogisk-psykologiske redskaber 

med hjælp til selvhjælp for børn i alle aldre 

 

 

 

                                                                           fortalt af 

      Lone W. Mølle 
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Forord: 

Følgende små historier kan læses af børnene selv, men allerbedst 

er det at få læst dem op. Der helt bevidst ingen illustrationer til 

historierne. Dem skal lytteren/læseren selv skabe i sin fantasi. På 

den måde udvikles evnen til at tænke kreativt og idérigt under 

læsningen/lytningen samtidig med, at situationen med oplæsning 

appellerer til samtale om historiernes indhold:  

Hvad sker der? Hvordan ser der ud? Hvordan tror du, de 

forskellige personer ser ud? Hvorfor sker det som sker? Skulle vi 

prøve? Og flere andre forundringsspørgsmål. 

    Så:  Læs og snak.  

   Bed evt. børnene om at tegne historierne.  

   Det giver god tid til eftertanke og forståelse. 

Bedre og bedre. 

God læselyst. 
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Om historierne: 

 Den første historie handler om ikke at bekymre sig men lade 

alting være som det er, dvs. om bare at være til i nuet uden 

ønske om forandring, uden fordomme eller indblanding. 

 

 Historien om den usynlige bold handler om at føle og 

fornemme aura og energi. 

 

 Historien om de levende malerier handler om sindspejlet, og 

hvordan man kan ændre på tingene i sit liv. 
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 Historien og dragen handler om at sende sine ønsker ud i 

universet. 

 

 Historien om det hemmelige rum handler om at arbejde med 

problemer i sine tanker og sin overbevisning. 

 

 Historien om det talende spejl handler om selvværd og 

selvrespekt, at tro på sig selv. 

 

 Historien om den særlige dame handler om den indre guide. 

Tak: 

En stor tak er til min mand, Thorkil, som altid har støttet mig i mine mange 

projekter. Og en tak til mine tre dejlige børn for inspiration, og fordi de har 

lagt øre til mange både uhyggelige og skøre historier gennem tiderne. En tak 

skal også lyde til Silva-metoden og Finerminds for inspiration og mod til at 

komme ud over kanten med andet end musikbøger. 

  

Indholdsfortegnelse: 

     1.  Den dag alt fik lov til at være som det er  4 
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Den dag alt fik lov til at være som det er 
 

 

Oppe på bakken lå en gammel mølle. Den var faldefærdig 

og havde ikke været brugt i mange år. Alligevel lå den der 

på bakken og sendte sit majestætiske gamle blik ud over 

landskabet. Døren ind under de store møllevinger, som 

enkelte steder var i stykker, stod altid åben. Man kunne gå 

lige ind. Det var et sted børn godt kunne lide at komme. 

 

I den gamle mølle boede en næsten ligeså gammel kat. Den 

hed Bliss. Den var grå og statelig, som kun en kat med stor 

respekt for sig selv kan være. Den have en gammel dyne, 

den sov på, men ellers ingenting. Kun sit gode humør og sin 

store indsigt. Og det var ikke så ringe endda. 

 

Hver dag fangede den mus til sin aftensmad. Det var ikke 

svært. Kun én mus fik lov at være i fred. En stor 

halsbåndmus, som Bliss havde døbt Bless. De hjalp 

hinanden i møllen. Ofte sad de om aftenen og filosoferede 

over store spørgsmål. F. eks.: Hvor kommer musene fra? 

Hvilken vej skal man rejse for at komme til stjernerne? Hvor 

sidder ens inderste mig? Ser vi det samme, når vi ser? 

Hvorfor er børnene så tit kede af det, når de kommer herop 

til møllen men glade når de går herfra? 

Den slags samtaler kunne de bruge mange timer på. 

 

Men her forleden dag skete der noget ganske anderledes. 

 

To drenge, Severin og Johannes, og en pige, der hed Tove, 

havde forvildet sig væk fra landsbyen og var nu på vej op til 

den gamle mølle. Selv om de havde mobiler med, var der 

ingen dækning så langt væk. Og det var måske egentligt 

meget godt. De var ikke lige så bekymrede, som deres 

mødre. De var på opdagelse i området med en glad og åben 




