
Med Filifytten på eventyr
De Blå Elefanters Ø



Kære oplæser

Du sidder med et magisk børneeventyr, som er det første af sin slags.
Det er en billedbog - uden billeder! For, som fortællebogen siger i første kapitel, billeder-
ne skal barnet selv skabe inde i hovedet.

Undervejs bliver historien om filifytten og tvillingerne afbrudt af spørgsmål. Spørgsmål 
som er med til at pirre barnets fantasi og kreativitet. Igennem samtale med oplæseren og 
i søgen på svar stimuleres barnets aktive ordforråd og fuldender historien. Hvornår der 
ellers er brug for dialog i historien er op til jer.

Filifytten på eventyr er en fortælling om et væsen, som mest af alt ligner en skildpadde 
med en menneskelignende og fantasifuld adfærd. Filifytten gemmer på noget ganske 
særligt, som kun er forundt filifytter og ingen anden skabning - nemlig en helt unik ryg-
sæk. Rygsækken indeholder alverdens ting og sager. Der findes altid en løsning i filifyt-
tens rygsæk, når udfordringerne melder sig. Rygsækken kommer filifytten og hans gode 
venner tvillingerne Morten og Bertha til undsætning flere gange i historien.

Når bogen taler til barnet er teksten skrevet med kursiv.
Hver gang, der kommer et spørgsmål, er det skrevet med fed kursiv.
Ved hvert spørgsmål er der en [parentes], som ikke skal læses højt, men er ment som 
inspiration til oplæseren og forslag til samtalen.

Da bogen er beregnet til de 4 - 8 årige, vil der nok være ord og vendinger, de yngste ikke 
forstår. Om du vil omformulere eller forklare ordene, er helt op til dig.

Hvis der er flere børn, der lytter, kan det måske være en god idé, at læse I i stedet for du, 
hver gang fortællebogen henvender sig til lytteren.

God rejse med filifytten.

Forfatter: Elisabeth Nørkjær / Idéudvikler: Lise Vestergaard
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Det her er en historie om en filifyt. Det er ikke sikkert, du ved, hvad en filifyt er for en. 
Men der er to børn, der ved det. De hedder Morten og Bertha og er nok lige så gamle 
som dig - måske lidt ældre. Og så er de tvillinger. Hvis du ikke ved, hvad tvillinger er, så 
spørg lige den voksne, du sidder ved siden af. Det synes jeg, du skal gøre, hver gang der 
er noget, du ikke helt forstår.
Jeg er en fortællebog - men ikke en helt almindelig en af slagsen. Jeg er nemlig en 
fortællebog - uden billeder. Fordi jeg ved, at du har billederne inde i dit hoved, når først 
vi kommer i gang. Jeg kan godt finde på at spørge dig om noget, for engang imellem skal 
jeg nemlig bruge din fantasi til at komme videre i historien.
Det bliver spændende og lidt farligt og måske også en lille bitte smule uhyggeligt.
Inden jeg begynder med historien, skal du lige se efter, om den voksne holder godt fat i 
mig, så jeg ikke falder på gulvet med et bums midt i det hele.
Nu skal du høre, om den dag Morten og Bertha møder filifytten, så du også ved, hvad 
han er for en.

Forestil dig en rigtig buldervarm sommereftermiddag. Der er helt vindstille, og man kan 
tydeligt høre fuglenes pippen og biernes summen. Morten og Bertha ligger på hver sin 
drømmeseng på terrassen og keder sig.
Pludselig hører de en høj fløjtelyd. Det er som om, lyden kommer fra det store egetræ 
midt på græsplænen, men det lyder ikke som en fugl. Så bliver der fløjtet igen. Nej, det er 
ikke en fugl. Morten og Bertha vil finde ud af, hvad det er, så de går hen mod træet, hvor 
de kan se, der står nogen omme bag den tykke træstamme. Da de kommer helt derhen, 
ser de et mærkeligt væsen. Han er på samme højde som tvillingerne men ligner lidt en 
skildpadde, der står på bagbenene. Han har mørkegrønne bukser og en mørkegrøn trøje 
på, og selv hans hud er mørkegrøn. Hans krop er lidt tyk og hans runde ansigt har rare 
brune øjne. På ryggen bærer han en stor mørkegrøn rygsæk. 
Tvillingerne spørger, hvad han er for en, og hvorfor han står der og fløjter.
Han fortæller dem, at han hedder Tyt og er en filifyt. Og han fløjtede, fordi han gerne ville 
snakke med dem, om noget som andre ikke må høre. Noget hemmeligt. Han fortæller, at 
I filifytternes verden - Filifytien - har de en dronning. Hun ejer en meget smuk halskæde. 
Den er lavet af det pureste guld og fuld af diamanter. Nu er der imidlertid sket noget 
skrækkeligt. En rigtig træls trold, som er konge på en ø, der hedder De Blå Elefanters Ø, 
har stjålet halskæden. Han har også forhekset den og fanget filifytternes fantasi inde i 
den og nu har han gemt den på sin borg. Tyt har lovet dronningen, at han nok skal få fat 
på halskæden, men han har brug for tvillingernes hjælp, fordi menneskebørn har en god 
fantasi, og det skal der til for at komme ud på øen, over klipperne, forbi de blå elefanter, 
gennem svampeskoven, gennem troldelabyrinten og ind på borgen.
Morten og Bertha synes, at filifytten virker utrolig rar, og der er noget over ham, som gør, 
at de føler sig trygge. Og så vil det være ret sejt at hjælpe med at få filifytternes fantasi 
tilbage, så de siger ja til at hjælpe ham.

Så, nu ved du, hvad filifytten er for en og nu begynder historien rigtigt. Er du klar til at 
komme med på eventyr?

Kapitel 1.   Filifytten
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“Jeg er så glad for, at I vil hjælpe mig og dronningen” siger Tyt glad, “nu finder jeg lige 
noget til at åbne døren med.”
“Døren. Hvad for en dør?” spørger Morten.
“Den magiske dør vi skal bruge til at komme ind i filifytternes verden.”
Pludselig stopper han op.
“Nåh nej, det kan jeg ikke. Jeg har jo mistet min fantasi” siger han trist. “I er nødt til at 
hjælpe mig Morten og Bertha.”
“Hvordan gør vi det? ” spørger Bertha.
“Man stikker bare hånden ned i rygsækken - og bruger sin fantasi.”
“Hvad er det egentlig for en rygsæk? ” spørger Morten.
Tyt smiler glad til børnene.
“Alle filifytter har en rygsæk, men den her er noget ganske særligt. Den er helt fantastisk, 
for nede i den er alle ting i alle former, farver, lugte og lyde. Og så lige et par ting mere. 
Men prøv nu, om I kan finde noget til at åbne døren med.”

Vi du hjælpe Morten og Bertha med at finde noget til at åbne døren med?
[Hvordan ser sådan en åbner ud? Hvad er den lavet af? Hvilken form og farve har den. 
Måske har den også en lyd og en lugt! Er det en luk-opper? badebold? dåseåbner? pa-
pirflyver? nøgle? Dufter den af parfume? Siger den pruttelyd eller truttelyd?…]

Tyt smiler tilfreds.
“Det er godt fundet på. Men I må nok hellere knibe øjnene i, for lige når døren åbner sig, 
kommer der et stærkt lys. Jeg skal nok sige til, når I må kigge igen.”
Børnene kniber øjnene hårdt i. De lægger mærke til, at der bliver helt stille. Ingen fugles 
pippen ellers biers summen. Helt stille. Så hører de en svag susende lyd, som bliver 
højere og højere, og pludselig holder den op. Og så kan de igen høre fuglene og bierne.
“Så må I godt åbne øjnene” siger Tyt.
Morten blinker et par gange og lige der midt på træets stamme, er der nu en åben dør. 
Grønligt lys skinner i kanten hele vejen rundt om åbningen. Forsigtigt stikker han hånden 
ind. Men da han ser den forsvinde, trækker han med et gisp hånden til sig.
“Ja, er det ikke tosset og helt hen i vejret, at det kan lade sig gøre?” griner Tyt, “værsgo 
- kom I bare med.”
Han tager rygsækken på og forsvinder ind igennem døren. Bertha skal til at følge efter, 
da Morten trækker hende i ærmet.
“Bertha, er vi nu helt sikre på det her?”
“Selvfølgelig, kom nu” siger hun og går ind gennem døren.
Morten følger forsigtigt efter.
Da han træder ud af døren på den anden side, bliver han først lidt skuffet. Han havde 
regnet med, at det var et rigtig eventyrland, de skulle rejse til. Og så står han bare der 
sammen med filifytten og Bertha på en ganske almindelig mark med græs og blomster.
“Vi går op over den her bakke, ned til havnen, og sejler til De Blå Elefanters Ø” siger Tyt 
og folder døren sammen, ligesom man folder en dug sammen. Han putter den i rygsæk-
ken, som han svinger op på skulderen og begynder at gå op ad bakken.
“Men hvorfor laver vi ikke bare en dør direkte til De Blå Elefanters Ø?” spørger Bertha.
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“Det er da helt hul i hovedet at foreslå det” griner filifytten så meget, at hans tykke mave 
hopper op og ned.
“Man må kun lave døre mellem jeres verden og filifytternes land - det ved enhver. Nåh 
nej” siger han og stopper op. “Det ved I jo ikke. Hør her. For mange år siden blev der åb-
net en dør til De Blå Elefanters Ø, og så myldrede elefanterne ind i filifytternes land. De 
er sådan nogle små hurtige nogen på størrelse med gravhunde, og pludselig var de alle 
vegne. Inde i filifytternes huse, i sofaer og senge og også i butikker og på legepladser. 
Og der var et frygtelig besvær med at fange dem igen, så dronningen kunne lukke døren. 
Det besvær vil hun ikke have igen; så nu er det forbudt. 
“Men hvis filifytternes fantasi er væk, hvordan kom du så ind i vores verden? spørger 
Morten.
“Heldigvis havde dronningen en lille smule fantasi tilbage, og den lille smule var lige nøj-
agtig nok til at åbne en dør til mig.”
Da de når op på toppen af bakken, kan de se ud over havet. Solen spejler sig i det glins-
ende grønne vand og neden for bakken ligger havnebyen.
“Velkommen til filifytternes land - Filifytien” siger Tyt og breder armene ud “og til filifyt-
ternes smukkeste havneby.”
Tvillingerne kan med det samme se, hvorfor den er smuk.
På landsiden hele vejen rundt om byen er en høj hæk fuld af store blomster i alle regn-
buens farver. Vores tre venner går ned til hækken og tvillingerne synes, at blomsterne er 
endnu flottere tæt på. 
“Ahhh” siger Bertha, mens hun snuser til nogle gule blomster med røde striber,” her 
dufter som en blomsterbutik. Prøv og duft, Morten.”
Morten vælger en flot blå blomst med røde prikker. Han lukker øjnene og snuser indad, 
men han kan ikke lugte noget. Da han åbner øjnene, ser han lige ind i et par kuglerunde 
øjne så store som bordtennisbolde. Han sætter sig forskrækket på enden med et bump. 
Det er slet ikke en blomst, men en slags kæmpeflue på størrelse med en knyttet hånd. 
Fluen sidder helt stille og stirrer på Morten. Det ene øje blinker lidt.
“Pas på, det er en bub-flue” griner Tyt, “hvis du bliver ved med at se på den, giver den 
dig et bub.”
“Hvad er et bub?” spørger Bertha.
“Det er et tryk på næsen” griner Tyt.
Morten kan ikke lade være med at stirre på de store øjne. Pludselig bubber fluen ham 
midt på næsen. Og før han når at klaske til den, forsvinder den ind i hækken. 
“Pyha” siger han og rejser sig, “det gjorde heldigvis ikke ondt.”
Men så begynder hans næse at klø. Han gnider og gnider på den, så den bliver helt rød.
“Hov, nu vokser din næse også” griner Bertha.
Morten gør sig skeløjet og kan se at næsen bliver større og større. 
“Nu ligner den en rød ballon” griner Bertha.
Morten synes ikke det er sjovt, for nu kan han ikke se noget for den store røde ballon-
næse, der fylder hele hans ansigt. 
“Vi må vist hellere gøre noget ved den næse, inden den bliver alt for stor. Heldigvis er det 
ikke farligt, men det ser sjovt ud. Bertha, find noget, som kan hjælpe på Mortens næse” 
griner Tyt og rækker rygsækken hen til hende.
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Vil du hjælpe Bertha med at finde noget, så Mortens næse får sin normale størrelse 
igen?
[Er det salve eller medicin? Har det en særlig farve eller lugt? Skal der bruges en sprøjte 
eller en pumpe? Eller skal det bare smøres på? Eller er det en næsemaskine mod insek-
tstik? …]

Det var en rigtig god idé! Og det ser ud til at hjælpe. Mortens ballonnæse begynder hel-
digvis at skrumpe ind og får hurtigt sin normale størrelse igen.
“Det var godt, vi fik det ordnet. Din næse holder nok snart op med at være rød” siger Tyt 
og pakker tingene tilbage i rygsækken.
De fortsætter af en bred vej, der fører ind i byen gennem en stor gul port midt i hækken. 
Husene i byen er formet som skildpaddeskjolde i blå, grønne og gule farver og nede på 
havnen kan de se lange badebroer, hvor der er fortøjet skibe i alle mulige sære former 
og farver. 
“Hold da op. Det er godt nok en flot by” siger Morten overrasket.
Morten og Bertha kan se, hvor travlt der er både i byen og på havnen. Filifytter losser 
sække og kasser fra skibene over i vogne, som så kører op i byen. Andre vogne med 
tønder og bokse kører ned til havnen, hvor filifytter læsser dem over på skibene. 
“Prøv at se de dyr, der trækker vognene, Morten. De ligner en blanding mellem en hest 
og en gris” siger Bertha.
Tvillingerne griner af de lyserøde heste med grisetryner og lange haler.
“Langt derude ligger De blå elefanters ø” siger Tyt og peger ud over havet. 
“Ved du, hvor lang tid det tager at sejle derud?” spørger Bertha bekymret. Hun hader at 
sejle, fordi hun næsten altid bliver søsyg.
“Næ, for jeg har aldrig været på de Blå elefanters ø, men vi spørger kaptajnen på det 
skib, vi skal sejle med. Han venter på os. Kom med ” siger Tyt og fortsætter ned mod 
havnen.
“Jeg glæder mig til, at vi skal sejle med et af de skøre skibe. Det skal nok blive sjovt, 
Bertha” siger Morten og løber glad efter filifytten.
Bertha sukker og følger efter.

Nu bliver det spændende, om vores tre venner kan finde kaptajnen og hans skib, så de 
kan komme ud til De Blå Elefanters Ø, og om de kan finde vej over øen og hen til borgen. 
Kunne du tænke dig at høre om, hvordan de klarer det?
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