
Eventyret om Uhyret i Floden 
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Stemme 

Hvad venter vi på? 

Nellika 

Schh … 

Stemme 

Der sker jo ikke noget. 

Nellika 

Kom, vi sætter os her over bag buskene. 

Stemme 

Jeg synes, her er uhyggeligt … 

Nellika 

Du kender ikke historien om Uhyret i Regnbuefloden – så lad mig 

fortælle dig den. Hvert nytårsnat forsvinder der en elverpige fra 

Regnbuedalen.  Bedst som pigerne danser deres eventyrdans i 

frosttågen over floden, synker en af pigerne ned i floden for 

aldrig at komme op igen. 

 



Stemme 

Forsvinder hun bare … 

Nellika 

Ja, og elverpiger er vigtige for Regnbuedalen – det er dem, der 

danser tåge, skyer og uvejr væk fra vores himmel. Det er dem, der 

danser skyerne væk – så solen kan varme os – så planterne kan 

vokse og alfernes vinger kan tørre og sprede sig. 

Stemme 

Elverpiger er så smukke … 

Nellika 

Ja – det er derfor at uhyret i floden tager dem til sig. Hver 

nytårsnat gifter han sig med en ny og tager hende med til sit 

undersøiske palads … elverpigerne kommer aldrig til at mangle 

noget. De bliver behandlet som prinsesser. Men et fængsel kan også 

være et palads … Der er ikke mange elverpiger tilbage i 

Regnbuedalen … 

Stemmen 

Hvorfor lader elverpigerne så ikke bare være med at danse i 

frosttågen? 

Nellika 

De danser for, at det nye år skal komme … og legenden fortæller, 

at hvis ikke elverpigerne danser for uhyret i floden, så vil han 

komme op og tage et menneskebarn med sig. Elverpigerne trives 

under vandet – men menneskebørn dør dernede. 

Stemme 

Så elverpigerne gør det for børnene skyld. 

Nellika 

Ja, sådan er livet i Regnbuedalen. Der er brug for alle væsner. 

Uhyret i floden giver de ældste elverpiger det smukkest liv under 



vandet – elverpiger fryder med deres dejlige dans og sikre 

mennesker, alfer og troldmænd et langt og godt liv. Menneskerne 

skaffer mad fra markerne – og troldmændene holder ondskab væk. 

Alting har sin plads i Regnbuedalen. 

 

 


