
 

 

 

Resa till landet Vitalia 
Dagarna går på förskolan, och barnen håller koll på fönstret i hallen för att se om det kommer 
något tecken från Miranda. Så lyckan blir stor när äntligen det Gyllene äpplet ligger där en 
morgon, samt ett brev från Miranda. Nu är det dags för oss att resa! Vi samlas i vår grupp och 
laddar upp oss för resan. Det är viktigt att man är koncentrerad nu och gör allting rätt. Vi 
ställer oss i en ring med det Gyllene äpplet på resekortet och säger ramsan. Sedan går vi på ett 
långt led med fröken först som håller i resekortet och känner vart det leder oss… 

                    

Efter en stund ser vi något skymta längre fram i den vackra skogen, tyg som hänger mellan två 
träd. Barnen blir ivriga, detta måste vara Sagoporten som är ingången till Vitalia. Vi samlas 
framför porten och viskar alla tillsammans ”Vitalia Vitalia låt oss komma in”, sedan går vi en i 
taget igenom porten. När alla kommit in så upptäcker vi att det finns någon mer där, som står 
och spanar på oss. Oj då, bäst att vara trevliga. -God dag, säger vi… Vi är människobarn… Så 
vågar vi oss lite närmare. Personen vi möter ser både rolig och lite viktig ut, och han börjar tala 
med oss. Det är Greve Jonsson, en sådan tur för det var honom vi ville träffa! Han bor här i 
Vitalia och det var längesedan han träffade barn från människovärlden. 100 år sedan. Det var 
de barnen han träffade för 100 år sedan som kom på att Greve Jonsson skulle bli Kul-chef i 
Vitalia. Nu vill vi veta hur de har det här i landet så vi lyssnar noga när Greve Jonsson börjar 
berätta för oss. Det bor olika varelser här som för det mesta är bra på att hålla sams. De träffas 
här vid det runda bordet för att ha möten och bestämma om viktiga saker (där hänger det ett 
porträtt av Greve Jonsson ser vi) men han verkar bekymrad över hur det har blivit i Vitalia. 
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På sista tiden har det blivit alldeles tokigt, för de är inte alls snälla mot varandra längre. Fast 
landet ska fira 100 årsjubileum i år och allting. Greve Jonsson vill planera roliga saker men nu 
är det ingen som lyssnar på honom. Vi undrar vad det beror på, och får veta att det finns 
någon som ställt till det. En ond fe, Hepsiba har flyttat in och gjort elakheter. Hon har planterat 
konstiga svampar som verkar göra så man blir dum om man äter dem. Och så har hon tagit 
något viktigt ifrån dem. Vänskapens hjärta. Det hjärtat har funnits i Vitalia i alla tider och har 
en särskild plats där det ska ligga. Men Hepsiba har förtrollat bort det, och det gör att det blir 
svårare att tänka goda tankar. Det låter inte bra det här. Vi bestämmer oss för att gå 
Sagostigen runt som Miranda ville, det tycker greven är en bra idé. Han pekar åt vilket håll vi 
ska gå och säger att ugglan Peo sitter där borta i ett träd och verkar ha något viktigt att berätta 
för oss. Det är Mirandas uggla som är här i Vitalia ibland, han kan mycket om djur och natur. 

          

Vi börjar följa den snitslade stigen och ser snart Peo i ett träd. VI lyfter ner honom för att prata 
men det verkar som han har tappat rösten för han kan bara viska i en frökens öra. Som tur är 
har han skrivit ner viktiga saker i ett brev till oss. Peo vet hur man kan bryta Hepsibas 
förtrollning och få tillbaka Vänskapens hjärta. Hon gjorde en bild av hjärtat som hon klippte i 
tre delar och gömde på olika ställen. Om man hittar alla delarna, och sätter ihop dem rätt och 
lägger dem på platsen där Vänskapens hjärta ska vara då kommer hjärtat tillbaka. Men det 
måste finnas goda tankar i landet för att det ska fungera. Peo spanade på Hepsiba under några 
mörka nätter och såg att hon skrev ledtrådar till var hon gömt de tre delarna. Nu har han tagit 
dem i smyg samt hennes trollstavs-mätpinne som behövs. Så modigt av honom. De ligger 
under en bro nära där vi står. Några barn går dit för att leta och hittar ledtrådarna. 



                        

 

Det står att röda pinnar i marken visar när det är dags att börja leta. Vi läser den första 
ledtråden och ser att vi ska hitta ett träd med en svart måne på. Så vi spanar noga när vi 
fortsätter stigen fram. Efter ett tag ser vi en pinne och barnen börjar leta bland träden, jo vi 
hittar ett med en måne på. Där ska det ligga röda stenar som vi också hittar. De ska sorteras i 
storleksordning med störst först. Två barn får den uppgiften, och sedan ska man mäta med 
trollstavs-mätpinnen lika många gånger som antalet stenar och gräva i marken på rätt ställe. 

           

Det är spännande nu… och tänk att vi hittar en grön tygpåse, och när vi tittar i den så finns där 
en del av en bild. Vi hoppas att det är bilden på Vänskapens hjärta. Glada fortsätter vi längs 
stigen. Barnen är duktiga på att se snitslarna så vi kommer rätt. Vi passerar olika platser under 
vår gång. Den första platsen vi kommer till är Häxlägret, det känns ju lite kusligt. Där finns en 
trefot med en gryta, men också något väldigt tokigt. De har satt upp lappar där det står mycket 
knasiga saker. Vi hittar fler sådana dumma lappar även vid något som heter Vättehult. Vad är 
det för tokiga regler de har här i Vitalia?! Så kan man ju inte ha det. Vi ser skyltar som pekar åt 
olika håll, Skuggornas dal och Rye. Men vi håller oss till stigen som Miranda sa. Förresten Rye? 
Det var ju dit Hepsiba flyttat in enligt ugglan Peo. Dit vill vi inte gå! 



                 

 

På ledtråd nr 2 står det att vi ska hitta ett träd med tre vågräta streck på. En röd pinne visar när 
det är dags att börja leta. Tänk att hon gjorde ledtrådar Hepsiba, det kanske var för att hon 
skulle komma ihåg ställena själv. Men hon vet inte att vi har ledtrådarna nu, hoppas inte hon 
upptäcker att de är borta. Vi hittar rätt träd, den här gången ska man mäta med trollstavs-
mätpinnen dubbelt så många gånger som antalet streck. Det blir 6 gånger räknar vi ut. Så 
gräver vi igen, och hittar en ny grön tygpåse. Där finns också en bild. 

 

           

Stigen leder oss till Trollebo. Där ser det ganska mysigt ut med små mossiga stubbar. Det 
hänger kläder på tork, är det trollen som tvättat tro? Vi ser även en lucka i marken och en 
lykta. Det verkar som de har sina bon under marken. Kanske lyssnar de på oss nu… är det snälla 
troll funderar vi på. Fast så ser vi att även de har skrivit knasiga skyltar med dumma regler. Åh 
nej det verkar vara dumma tankar här i Vitalia nu, precis som greve Jonsson sa.  



        
Under tiden vi går ser vi de där konstiga svamparna lite här och var. Men vi rör dem inte. Nu är 
det bara en ledtråd kvar att hitta. Den ska finnas vid ett träd med en stjärna på. Här ska vi 
räkna spetsarna på stjärnan och mäta hälften. 6 spetsar, det blir 3 längder med trollstavs-
mätpinnen. Men här får vi gräva en stund innan vi hittar rätt. Puh, där ser vi äntligen den sista 
tygpåsen. Nu har vi alla bitarna. Yes! Det vill vi berätta för greve Jonsson, nu har vi gått runt i 
Vitalia och är nästan tillbaka vid hans plats. Vi går till Runda bordet och Greve Jonsson igen. 
Stadshuset står det visst vid hans plats. Han väntar på oss och ser ganska sorgsen ut. Vi hoppas 
att vi kan muntra upp honom med att berätta vad vi hittat, så vi börjar med att berätta det 
som Peo visste om Vänskapens hjärta. Att det finns ett sätt att få tillbaka det. Vi visar bilderna 
vi hittat och han nickar och säger att det är så hjärtat ser ut. Men innan vi kan lägga bilderna 
på den särskilda platsen så måste det finnas goda tankar i landet, och det gör det ju inte nu. 
Greve Jonsson skakar bekymrat på huvudet när han ser de dumma skyltarna med regler som vi 
plockat ner. 

 

                  

Vi funderar tillsammans och kommer fram till att vi ska ta hem hjärtbitarna till förskolan så 
länge och rådgöra med Miranda. Hon kanske vet något sätt att få bort svamparna, det verkar 
som att alla i Vitalia blir ännu dummare när de äter dem. Greve Jonsson är allergisk mot svamp 
så han äter inte. Men vi måste också tänka ut hur vi ska få dem att tänka goda tankar, och vara 
snälla mot varandra. Greve Jonsson blir gladare av att träffa oss, det märks. Han säger att han 
har saknat barn, och han har tänkt mycket på de där barnen som kom från vår värld för 100 år 
sedan. Det var en flicka som hette Greta, som sjöng en liten sång ibland. Den har han sparat på 



en lapp som han visar oss. Vi känner inte igen den, det låter som gammalt språk. Vi får den av 
honom. Nu är det dags att säga farväl till Greve Jonsson för den här gången. Ugglan Peo får 
stanna i Vivaldia. Innan vi går får vi höra något viktigt från Miranda som Peo berättar. Hur vi 
ska göra för att komma tillbaka till vår värld igen. Vi vinkar och går ut igenom Sagoporten. 
Sedan går vi tillbaka och gör proceduren med Gyllene äpplet och resekortet fast lite 
annorlunda ramsa. Nu är vi tillbaka på förskolan igen! 

 


