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Opp-ned museneOpp-ned museneOpp-ned museneOpp-ned museneOpp-ned musene
av Roald Dahlav Roald Dahlav Roald Dahlav Roald Dahlav Roald Dahl

D et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han
                         hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han var
                         svært fattig og svært lykkelig.

Da Laban oppdaget at han hadde mus i huset, brydde han seg først
ikke noe særlig om det. Men musene formerte seg. De begynte å plage ham.
De fortsatte å formere seg og til slutt kom det til et punkt da han ikke
kunne holde det ut lenger.

”Nå er det nok,” sa han. ”Dette går virkelig litt for langt.” Han hinket
ut av huset og nedover veien til en butikk
hvor han kjøpte noen musefeller, et
ostestykke og litt lim.

Da han kom hjem, strøk han lim på
undersiden av musefellene og festet dem til
taket. Så plasserte han lokkematen forsiktig
i musefellene og stilte dem inn slik at de
skulle smekke igjen.

Om natten da musene kom ut av
musehullene sine og så musefellene i taket,
trodde de det var en enorm spøk. De gikk
omkring på gulvet og dultet bort i
hverandre og pekte oppover med forbeina
sine og brølte av latter. Har dere hørt noe så
dumt som å lime musefeller under taket.

Da Laban kom ned neste morgen og så
at ingen mus hadde gått i fellene, smilte
han, men sa ikke noe.

Han tok en stol og strøk lim under
stolbeinene og opp-ned i taket. Han festet til
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og med et lite teppe der oppe.
      Neste natt da musene kom ut av hullene sine spøkte og lo de

fremdeles over det de hadde sett natten før. Men nå, da de så opp i taket,
stoppet de plutselig å le.

”Du slette tid!” ropte en. ”Se opp der! Der er gulvet!”
”Du store min! ropte en annen. ”Vi står visst på taket!”
”Jeg begynner å føle meg litt svimmel,” sa en annen.
”Alt blodet går til hodet på meg,” sa en annen.
”Dette er forferdelig!” sa en svært gammel mus med lange værhår.
 ”Dette er virkelig forferdelig! Vi må gjøre noe med dette med en gang!”
”Jeg kommer til å besvime hvis jeg må stå lenger på hodet!” ropte en

ung mus. ”Jeg også!”
”Jeg holder det ikke ut!”
”Redd oss! Noen må gjøre noe og det litt kvikt!”
Nå ble de hysteriske. ”Jeg vet hva vi skal gjøre,” sa den svært gamle

musen. ”Vi skal alle stå på hodene våre, så vil vi stå rett vei.”
De sto alle lydige på hodet, og etter en lang stund, besvimte den ene

etter den andre på grunn av alt blodet som strømte til hodene deres.
Da Laban kom ned neste morgen lå musene strødd utover gulvet.

Han samlet dem fort opp og helte dem ned i en kurv.
Så derfor er det én ting du må huske på: Hver gang verden ser ut til å

stå på hodet, pass på at du selv står trygt og godt med begge benene på
jorden.
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Spørsmål Opp-ned musene 
 

 

1.  Hvor plasserte Laban musefellene? 

 

A i en kurv 

B nær musehullene 

C under stolene 

D i taket 

 

 

2.  Hvorfor dultet musene bort i hverandre og pekte oppover med 

forbeina sine da de kom ut av hullene den første natten? 

 

A De kunne se en stol under taket. 

B De syntes Laban hadde gjort noe dumt. 

C De ville få tak i osten i musefellene. 

D De ble redde på grunn av det de så. 

 

 

3.  På hvilken måte viser fortellingen deg hva musene trodde var 

i ferd med å skje? 

 

A ved å fortelle deg hva Laban tenkte om musene 

B ved å fortelle deg hva musene sa til hverandre 

C ved å beskrive hvor musene bodde 

D ved å beskrive hvordan musene var 
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4.  Hvorfor lå musene strødd utover gulvet da Laban kom ned 

den siste morgenen? 

 

A Musene hadde stått på hodene sine altfor lenge. 

B Laban hadde gitt musene altfor mye ost. 

C Musene hadde falt ned fra taket. 

D Laban hadde festet lim til gulvet. 

 

 

5.  Du forstår hvordan Laban er av måten han gjør ting på. 

Beskriv hvordan han er og gi to eksempler på hva han gjør 

som viser dette. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

6. Hvilke ord beskriver best denne historien? 

 

A alvorlig og trist 

B skremmende og spennende 

C morsom og smart 

D nervepirrende og mystisk 

 

 

7.  Tenk på hva Laban og musene gjorde i denne fortellingen. 

Forklar hva som gjør historien vanskelig å tro på. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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