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Hatteselgeren
- En fortelling fra Sri-Lanka



Det var en gang en fattig hatteselger fra Sri Lanka. Han lagde hatter. Alle slags hatter. 
Kapser, cowboyhatter, solhatter, nisseluer … 
Alle hattene samlet han i en diger kurv som han løftet opp på hodet. 2



Hver dag gikk mannen gjennom skogen. Han gikk fra by til by, landsby til landsby, torg til 
torg og solgte de fine hattene. En dag hadde mannen gått langt og solgt masse hatter. Han 
var sliten i beina, sulten i magen og varm under solen. 3



Han kom til et stort tre med deilig skygge. 
Han satte seg med ryggen inntil stammen og spiste maten sin. 4



Og med hånden på kurven sovnet han. 5



Men mannen var ikke alene. Oppe i treet, der satt det apekatter. Mange apekatter og de 

kikket nysgjerrige ned på den snorkende mannen med hatt. Forsiktig slapp de seg ned fra 

treet. De listet seg bort til mannen. «Oh-oh-oh ….»
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De snek seg forbi han, og forsiktig, uten at mannen merket det, fisket de hattene ut av kurven og 

tok dem på. «Oh-oh-oh …» De byttet hatter og kastet dem til hverandre og hadde det veldig 

morsomt. «Oh- oh- oh, æ-æ-æ.»

Lysbilde 7
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Mannen bråvåknet av levenet og reiste seg opp. «Hæ! Kurven var tom!» 8



Plutselig så han apekatter hoppe rundt med babyluer, damehatter og skinnluer. Hans hatter! «Hei, 

gi meg hattene mine!» ropte han. Men apekattene bare forsvant opp i treet.
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«Elendige apekatter, dumminger, tyver!» 

Han veivet med armene og hyttet med neven, og apekattene veivet og hyttet tilbake.
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Irritert tok mannen en håndfull løv og kastet opp mot apekattene.

Apekattene plukket blader fra trærne som de kastet ned på mannen.
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Mannen knakk av en kvist fra treet og siktet opp på apekattene. 12



Alle apekattene brakk av en kvist hver og siktet på mannen.
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«Dere gjør jo bare det jeg gjør. Hm! Dere aper, hermer.» Mannen fikk en ide. Forsiktig tok han 

av seg hatten, og alle apekattene tok av seg hattene sine. Mannen viftet med hatten sin, og 

apekattene vinket ned til mannen med hattene sine.
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Mannen slapp hatten ned på bakken, og som han trodde; Apekattene slapp hattene sine, og det 

regnet stråhatter, toppluer og herrehatter. 15



Raskt plukket mannen opp alle hattene, puttet dem i kurven, satte den på hodet og gikk videre.16



Mannen solgte resten av hattene og gikk hjem til familien sin, 
og han hadde en morsom historie å fortelle.
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Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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