
Tore Leifer gendigter Münchhausens vilde eventyr i flot illustreret bog 

 

Tore Leifer & Anja Gram: Münchhausen - Baronens (næsten) sande eventyr 

I Münchhausen - Baronens (næsten) sande eventyr gendigter kulturjournalist Tore Leifer en 

række af Münchhausens vilde oplevelser og historier, mens illustrator Anja Gram står bag 

bogens smukke og originale billedside.  

  

17 år gammel rejste Hieronymus Carl Friedrich friherre (baron) af Münchhausen til Rusland, hvor 

han først tog del i russernes krig mod tyrkerne, derefter krigen mod svenskerne.  

  

Omkring fyrreårsalderen tog han sin afsked fra den russiske hær og rejste hjem til sit gods i 

Tyskland. Årene med rejser, krige og oplevelser var slut. Nu var der kun godset at passe, naboerne 

at besøge, jagtturene at deltage i – og de lange aftener at fortælle i. 

  

Münchhausens ry som fortæller voksede. Venner og bekendte elskede hans historier, og 

Münchhausens navn blev mere og mere berømt. Allerede i 1761 blev de første historier trykt, og 

så gik det bare derudad.  

  

Havde Münchhausen virkelig fortalt nogle af disse historier for sine venner? Fortalte han vildt 

usandsynlige historier for at undgå at fortælle sandheden om krigen? Eller var det egentlig bare 

vandrehistorier, som af en fiks forlægger blev knyttet sammen med den fortælleglade baron? 

  

Münchhausen selv blev rasende over at se sit navn trykt og brugt på den måde. Han fik ry som 

“løgnebaron”, og den dag i dag er navnet Münchhausen synonymt med lystløgner. 

  

Denne bog bygger dels på den tyske udgave fra 1786 (det gælder kapitlerne Kanonkuglen, Den 

rasende pelsfrakke og En vej ud af sumpen), dels på den engelske udgave fra 1785. Og da 

Münchhausens far faktisk var sekundant ved den fatale duel i 1720, hvor Tordenskjold blev dræbt, 

bygger den også på de samtidige beretninger om Tordenskjolds død. 

 

Tore Leifer, født 1964, er cand.mag. og arbejder til daglig som studievært i DR’s P1. Tore Leifer har 

udgivet en lang række især kulturhistoriske bøger, heriblandt bearbejdelsen af Selma 

Lagerlöfs Niels Holgersens forunderlige rejse (ill. af billedkunstneren Helle Frøsig). Anja Gram er 

børnebogsillustrator og uddannet mode- og kostumedesigner. Anja har illustreret over 200 bøger i 

ind- og udland, bl.a. H.C. Andersen, 1001 nats eventyr, billedbøger, graphic novels og utallige 

letlæsningsbøger. Hun har desuden selv skrevet (og illustreret) flere bøger til børn. 
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