
 

 

 

 

"Andra resan till Vetlingarna" 
Gåtorna är lite kluriga att lösa. Vi jobbar med dem i våra grupper och får fram siffrorna 8, 7 
och 5. Vi letar reda på rätt sifferaxer med hjälp av sifferaxtavlan. Men vi vet ju inte hur vi ska 
använda dem på nästa Sagostig. Det behövs en ledtråd till som Kättil skrev innan han 
somnade… Vi hoppas på att Hedvig ska våga flyga till Kättil en gång till och leta. Det gör hon, 
och snart kommer den skickad till oss. Vilken tur att vi har henne! 

                       

Vi får veta att vi ska leta efter särskilda föremål som behövs för att bryta förtrollningen som 
Kättil gömt energistenen med. Vi läser noga för vi vill göra rätt, det är superviktigt att vi hittar 
energistenen så att vi kan få första nyckeln av Vätten. Det är nog smart att jobba i grupperna 
kommer vi på, så att en grupp i taget får hitta föremålen som behövs. Vi bestämmer en 
resdag och ger oss iväg till Höga Landet och Vetlingarnas by igen 

 

                     

Där träffar vi Vätten Vete under samma gran som förra gången. Han verkar ännu mer trött nu 
även om han blir glad över att se oss. Ont i rumpan har han också för han har visst ramlat när 
de körde sitt skottkärre-race. Stackarn! Vi frågar om han vet var Drakens bo är, det är första 
stället vi ska leta på. Vete ser lite rädd ut, den där draken som kom samtidigt som Kättil 
smyger omkring och spanar och skräms. Vete pekar vilket håll vi ska gå åt, så den första 
gruppen tar täten när vi går vidare.  
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Vi ser en koja på långt håll ganska snart. På vägen dit går vi förbi ett stort fruset fotspår… Det 
måste vara här som Kättil fastnade med foten. Det skrev han om i sin ledtråd. Kojan som 
måste vara Drakens bo ser lite läskig ut. Gruppen som fått till uppgift att leta närmar sig 
försiktigt, smyger runt den och kikar in. Det ligger något därinne som ser ut som kol, ett barn 
vågar sig på att krypa in… 

                  

Kolet är inte varmt som tur är så vi kan samla så många som vi behöver, 8 st. Vi har ingen lust 
att vara kvar här längre för det ser ut som ett par drakögon spanar längre upp bland mörka 
trädstammar. Hu vi ger oss av innan den upptäcker oss. Nu är det nästa grupps tur att gå 
först. Vi tar oss förbi vättarnas racer-bana, det är inga spikar på banan idag. Så bra. Vi ska 
hitta två träd som vissnat när Kättil spottade på dem. Där någonstans ska det finnas småsten 
av guld. Barnen letar och letar utan att se dem tills de plötsligt märker att de faktiskt klampat 
omkring på massa guldstenar. Så tokigt! Nu ska vi samla 7 st. Sedan är det dags för nästa 
föremål. I en gammal varggrop ska vi hitta vargtänder… 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi hittar varggropen så ger sig nästa grupp ner i den och letar tänder. Det finns tänder i 
alla möjliga storlekar, barnen plockar 5 st. Lika många som svaret på den sista gåtan. Vi har 
alla föremålen nu, så det är bara att fortsätta följa ledtråden. I en mossig stubbe innan man 
går in i Mörka Skogen ska det finnas en magisk ramsa som behövs för att lösa förtrollningen 
som Kättil gömt energistenen med. Barnen letar i alla mossiga stubbar de kan se, och tänk då 
hittar vi en liten ask. När vi öppnar den ser vi massa ord som ligger huller om buller… Hmm 
hur ska vi göra nu. Vi tittar på orden och då upptäcker någon att det står siffror på baksidan 
av orden. Kanske ska man lägga dem i sifferordning och sedan vända på dem? Vi prövar det 
och får fram en ramsa som låter lite knasig. Den tar vi med oss.. 

                 

 

 



 

Vi måste först hitta den gamla järnringen inne i Mörka Skogen som Kättil valde att gömma 
energistenen i. Vi letar och hittar den ganska snabbt. Den låg en bit bort från Sagostigen, det 
var därför vi missade den första gången. Man kan faktiskt se energistenen i den, men vi vet ju 
att det inte går att ta den innan vi gjort allt rätt. Vi ska lägga de speciella föremålen i tre 
högar framför järnringen. I antalsordning, då måste det bli de 5 vargtänderna först och sedan 
7 guldstenar och sist 8 glödande kol. På varje hög ska man sedan lägga den sifferax som 
siffran betyder. Det har vi redan kollat ut hemma med hjälp av sifferaxtavlan, vi har med oss 
de tre sifferaxerna som vi behöver. Vi har också räknat ihop vad det blir om man räknar 
5+7+8. Det blir 20 och nu ska vi alla klappa 20 gånger i händerna samtidigt. Då är det bara 
ramsan kvar som vi övade på innan vi gick in i Mörka Skogen. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wow det fungerar, nu kan vi ta energistenen. Vi lyckades klura ut alla Kättils ledtrådar som 
han gjort till sig själv. Han är väldigt smart den där jätten, men vilken tur att vi också är det! 
Mycket nöjda traskar vi vidare, och det är tur att barnen har så bra spanarögon för rätt som 
det är upptäcker de något som ligger på marken. Det ser ut som skräp som någon tappat eller 
slängt. Men när vi tittar närmare blir det mycket intressant… Det ser ut som en del av en 
karta. Oj det pratade ju Miranda om, att Kättil gjort en karta som visar var någonstans 
Drottning Leah är inlåst. Men vi behöver alla delar för att kunna se, vi sparar den så länge. 

                   

En fälla har Draken riggat för att lura oss ” Kättils pärlor” men vi vet hur vi ska göra, hoppa 
jämfota tre gånger samtidigt. Oss lurar ingen. Nu kommer vi ut ur Mörka Skogen och fram till 
platsen där vi sa adjö till Vete förra gången. Han är visst där nu med, åh vad vi är ivriga att 
visa honom energistenen! Vi ser en gran och en låda julpynt när vi kommer fram. Vete ser 
trött och bedrövad ut.  

             



Men snart blir det annat liv i honom när han får se energistenen Njudungen som vi håller 
fram. Vi ger den till honom och han håller den högtidligt i sin hand. Så blundar han och säger 
med stark röst –”Vetlingar Vetlingar klokast är vi. Ge oss din kraft ge oss Njudung energi”  
Vi tittar spänt på honom när han öppnar ögonen. Ja han har fått ny energi och blir pigg och 
ivrig. Vete tackar oss så väldigt mycket, vi känner oss stolta och glada över att vi kunde hjälpa 
honom. Och nu vågar vi faktiskt fråga om nyckeln igen… självklart får vi den! Vete vill ju att 
Leah ska bli fri, och nu känner han sig inte så rädd för Kättil längre. Ett barn får lägga 
energistenen på altaret där den ska ligga. Tänka vad glada de andra Vetlingarna ska bli när de 
kan samlas igen för att fylla på ny energi. Det behövs till alla deras skottkärre-race! 

         

För att göra Vete extra glad så erbjuder vi oss att hjälpa till att klä granen. Det går som en 
dans när alla hjälps åt. Till sist… så får vi nyckeln av Vätten Vete. Nu har vi första nyckeln av 
de 4 vi behöver, och en kartdel. Härligt nu är vi bra igång! Vi säger adjö till Vetlingarnas by 
och ger oss av hem till förskolan igen 
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