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Vejledning til Bambushattene - interaktiv tegnefilm med højtlæsning

Grøn skrift = her skal du gøre noget aktivt og rød skrift = en del af tegnefilmen. 
* = måske skal ordet forklares for eleverne.

Find projektet
Gå ind på www.scratch.mit.edu og søg efter Bambushattene eller brug linket på min  
hjemmeside.  
 
Teksten fra bogen er gengivet med tilladelse fra forfatteren Gorm Henrik Rasmussen.

Start projektet ved at klikke på det grønne flag.

”Jeg ville gerne fortælle en julehistorie fra Japan. Problemet er bare, at de slet ikke 
fejrer jul i den del af verden. Til gengæld holder japanerne en mægtig nytårsfest, og 
denne fest ser alle børn frem til – på samme måde, som vi glæder os til juleaften. 

Nytårsaftensdag tager japanerne deres pæne tøj på og går hen i det nærmeste tem-
pel. De beder til guderne og siger farvel til det gamle år og goddag til det nye. Bag-
efter går de hjem og pynter op og forbereder sig til festen. Venner og familie samles, 
man giver hinanden gaver og spiser riskager med syltede appelsiner og andre lækre 
retter, som kun serveres på årets sidste dag. Når maden er spist, kravler børnene op 
på skødet af deres bedsteforældre og siger: Fortæl en historie.

Og hvad fortæller de japanske bedsteforældre?
Ikke en julehistorie, nej, de disker naturligvis op med en god gammel nytårs- 
historie.”
 
Klik på bogen.

Nu skal I høre historien om Bambushattene. 
 
”Der var en gang en mand og en kone, som levede i en hytte i de afsides, sneklæd-
te bjerge. Penge havde de ingen af; de dyrkede lidt ris og en smule grøn the og var 
ellers fattige, gode folk, som elskede hinanden højt.

Et år faldt sneen tidligere end sædvanligt og det blev hårde tider for fattigfolk. Da 
nytårsaften nærmede sig, havde det gamle par ikke så meget som et riskorn tilbage.” 

Klik på scenen.

”Vi får vist ingen nytårskager i år, sagde manden og kiggede på sin tomme 
tallerken.” 

Klik på tallerkenen - Manden siger : ”Jeg er så sulten, at min mave knurrer”

”Da lyste hans kone pludselig op i et smil. Hårpindene! 
Hårpindene? Hvad mener du? Jo, ser du sidste år lavede jeg nogle hårpinde og lagde 
dem til side for det tilfælde, at vi en gang skulle komme til at sulte.”
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”Og så tager hun en kurv frem med de dejligste hårpinde, I kan tænke jer, nogle var 
malet med guld, andre dekoreret med farvestrålende, broderede kugler.” 
 
Klik på kurven - og den bliver fyldt med hårpinde. 
 
” Gå ind til byen og sælg dem. For pengene skal du købe riskager.

Manden åbnede døren og stak næsen ud.”
 
Klik på scenen (Et sted, hvor der kun er hvidt).

”Når en dame satte sådan et par pinde i håret, kunne ingen være i tvivl om, at hun 
var en ægte japanerinde” (kommer lidt senere i historien, men passer bedre ind her) 
 
Klik på kvinden.

Spørg eleverne: Ved I, hvad en hårpind er?

Klik på konen - så vises der et eksempel

”Brrr… det stormer. Og sneen hvirvler, så man knap kan se en hånd for sig.

Tag det her. Konen tog sit tørklæde af og bandt det omkring hans hoved med en 
sløjfe. Nu fryser du i det mindste ikke om ørene. 
Farvel, min kære. Og held og lykke med hårpindene.

Farvel, sagde manden. Og så jokkede han af sted gennem de dybe snedriver. Hans 
kone stod i døren og så ham forsvinde ind i skoven.” 
 
Klik på scenen.

”Op ad den lange kringlede vej
Ooo-ho! Hi ho hej!
Over bjerget som en samurai
Ooo-ho! Hi ho hej!

Sælge hårpinde, det går som en leg
Ooo-ho! Hi ho hej!
Vi skal have kager og fiskepostej
Ooo-ho! Hi ho hej!

Manden kæmpede sig igennem snevejret, digtede det ene vers efter det andet, indtil 
han nåede toppen af et bjerg, hvor der stod 6 statuer.
 
Klik på scenen.
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Ja, der er kun tre statuer, men forestil jer, at der er 6.

”De lignede alle sammen Buddha, men det var ikke Buddha, nej, det var Jizo,  
børnenes ven og beskytter. Der findes statuer af Jizo overalt i Japan. Han er kendt af 
både store og små og fremstilles ofte som en munk med en juvel i den ene hånd og 
en lang stav i den anden.

Her på bjerget var der som sagt 6 Jizoer, de stod på rad og række og kiggede ud over 
dalen. Den sidste var mindre end de andre, så han kunne kun lige akkurat se over 
fyrretræerne, der voksede rundt om bjerget. Manden stoppede og bukkede dybt, 
sådan som han havde gjort det mange gange før, for at vise sin ærbødighed* over 
for Jizo.

Sikke et møgvejr. Selvom I er lavet af sten, fryser I sikkert. Tillad mig. Og så tog han 
tørklædet af, og gav sig omhyggeligt til at børste sneen af statuerne.”

Klik på scenen.

”Jeg skal ned til byen og sælge de her hårpinde, som min kone har lavet. Når jeg 
kommer tilbage, skal I få nogle riskager”

Klik på scenen.

”Hen under aften nåede han byen. Der var et mylder i gaderne, folk hastede afsted 
for at købe de sidste nytårsgaver, og vogne og slæder holdt i lange køer inde i byens 
hjerte. Manden stillede sig op og råbte”

Klik på manden, som råber: ”Hårpinde, hårpinde. Første klasses hårpinde til  
damerne”

Men hov, mangler han ikke noget? Kan I se nogle hårpinde? Nej?
Måske kan I hjælpe ham. Nu skal I hver farve jeres egen hårpind 
 
Del tegningerne ud.
 
Giv nu eleverne tid til at farvelægge hårpindene. Se deres tegninger og gå videre, 
når I er klar til det. 

Klik på kurven, som nu fyldes med hårpinde i forskellige farver.

”Men hvem tænker på at købe hårpinde fem minutter før lukketid? De fleste havde 
for travlt til bare at standse og kigge på de varer, der lå i mandens kurv. Den gamle 
stod dér og blev mere og mere kold. Og til sidst kunne han blot stamme: 
”H-hårpinde … Å … er der ikke nogen, der vil købe smukke h-hårpinde …”

Klik på den lille sorte prik i nederste højre hjørne.
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”Netop da kommer en mand forbi med en kurv fuld af bambushatte. 
Held i sprøjten?* spurgte han.
Næ, og du?
Ikke spor.
Hør engang, siger den fremmede så, skal vi to ikke slå en handel af?  
Jeg køber dine hårpinde, og du køber mine bambushatte.
Top, sagde den gamle mand.

Faktisk var det temmelig fjollet. Alt, hvad de gjorde, var at bytte varer, som ingen 
gad at købe. Men på en eller anden måde fik det dem begge til at føle sig bedre 
tilpas.

Manden tog bambushattene på nakken og begav sig hjemad.”

Klik på scenen.

”Sneen hvirvlede tæt, da han nåede toppen af bjerget, hvor de seks statuer stod.

I må meget undskylde. Desværre har jeg ingen riskager med.
Statuerne svarede ikke. De stod bare og kiggede ud over dalen.

Vent et øjeblik … Kunne I tænke jer en bambushat? Den luner om ørene. Og så får 
I da i det mindste ikke sne på næsen.”

Klik på manden. 

”Se her. En til dig, og en til dig. Sådan nu har I hatte på. En til dig, og en til dig … 
åh nej, der mangler én! Beklager lille Jizo.

Manden hev tørklædet af og bandt det om hovedet på den mindste af statuerne. 
Godt nytår, kære venner!

Let om hjertet fortsatte han sin færd. Og fra toppen af bjerget kiggede seks par 
stenøjne på ham, mens han vandrede ad den lange snoede sti ned mod hytten i det 
fjerne.” 

Klik på scenen.

”Da skete der noget forunderligt. Pludselig holdt det op med at sne. Vinden stilnede 
af, luften blev klar og mild og én efter én tændtes stjernerne på himlen over dalen.”

Klik på scenen igen.
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Konen siger: ”Din kurv er tom. Du har solgt alle hårpindene. Men hvor er alle 
riskagerne?”

”Manden fortalte nu, hvad der var sket i byen og at han havde foræret 
bambushattene til jizoerne på toppen af bjerget. Da konen hørte dette, kyssede hun 
ham lige midt på munden og sagde: Det var smukt gjort.

Synes du virkelig? Manden rødmede*. 
Nå, er det ikke ved at være sengetid? Selvom vi ingen kager får, kan vi da altid 
drømme en nytårsdrøm.

Og så gik parret i seng.”

Klik på scenen.

”Udenfor var der så stille, at man skulle tro, at hele verden sov. Det eneste der be-
vægede sig, var seks skikkelser*. Seks skygger gled hen over sneen i den stjerneklare 
nat. Ja, statuerne havde forladt deres pladser på bjerget, de gik ned gennem skoven 
– bom! bom! bom! stolprede på deres stive ben hen over en bakke, vadede gennem 
en flod og tværs over en mark, og nåede langt om længe til den lille hytte, hvor 
manden og konen lå og sov.

Shh .. stille!

Forsigtigt lagde de pakkerne, som de havde bragt med sig foran døren. Der var 
kager og fisk, vin og varmt tøj. Der var en kimono til konen og en bambusfløjte til 
manden, mange gode sager, som fyldte godt op på dørtrinnet foran hytten.

Men hvor var lille Jizo?”

Klik på scenen.

”Åh, han kom til sidst. Vaklende afsted med en sæk ris på ryggen.
Vent på mig, stønnede han. I går alt for hurtigt.

Netop som han ville stille sækken fra sig, snublede lille Jizo, væltede bagover og 
ramte en af sine brødre og én efter én trimlede de omkuld som en række 
dominobrikker.

Manden vågnede og rejste sig op i sengen. Hvad var det? Det lyder som torden.

Gå ud og se efter, hviskede konen. Hun fulgte i hælene på sin mand, da han listede 
hen til døren og forsigtigt åbnede den på klem. 

Dér, i snedriverne udenfor, kravlede seks statuer omkring og prøvede at komme op 
og stå. De skubbede og masede med hinanden, sparkede til højre og venstre med 
deres stive ben.

Den første, der kom op, var lille Jizo, han gav de andre en hånd og vupti, var de på 
stikkerne og marcherede afsted på rad og række ind i skoven. Men inden flokken 
forsvandt, vendte lille Jizo sig om og vinkede til det gamle par.
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Manden og konen var lige ved at dejse omkuld af forbavselse.”

Klik på scenen.

”Se kære!
Ooo-ho! Sagde konen og klappede i hænderne. Så tog de gaverne ind, åbnede en 
flaske vin og guffede kagerne i sig. 

Uhm, bedre riskager skulle man lede længe efter.

Da parret vågnede næste morgen, knælede de sammen og takkede Jizo, børnenes 
ven og beskytter. Og selv om der igen kom hårde vintre, glemte de aldrig at bringe 
ham et offer på årets sidste dag.”

Til læreren 

Historien stammer fra bogen Nissernes mor af Gorm Henrik Rasmussen, som kan lånes på biblioteket eller på 
Ereolen Go. I bogen kan du læse julehistorier fra andre lande. 
 
Scratch er et gratis kodeværktøj, som både du og eleverne kan få meget glæde af. Det kan bl.a. bruges til at lave 
interaktive tegnefilm, som kan understøtte en oplæsning. Prøv det selv på www.scratch.mit.edu. 
 
Har du brug for hjælp? Skriv til mig på info@scratch-paa-dansk.nu.


