
 

 

 

 

Våra äventyr i Höga Landet 
Nu när barnen blivit Mirandas hjälpredor i Sagovärlden, så väntar de på nästa 
uppdrag från Miranda. Det dröjer lite, Miranda reser ju runt till alla möjliga ställen i 
Sagovärlden. Men en dag så kommer hon äntligen… Vi får veta att det finns ett 
problem i ett land som heter Höga Landet. Miranda visar oss en karta som vi får av 
henne, och berättar lite om landet. Det finns 4 byar i landet där det bor Vetlingar 
(vättar) Eklingar (alver) Näslingar (häxor) och Sävlingar (troll) Drottningen i landet 
heter Leah, hon är en god och rättvis ledare som bor i en borg mitt i Höga Landet. 
Invånarna är sams för det mesta, även om de är ganska olika varandra. MEN nu har 
det hänt något förskräckligt! En jätte som heter Kättil har kommit till Höga landet för 
han vill bli kung där. Han klampade in och förstörde, skrämde alla och tog Leah för att 
låsa in henne i en grotta. Hu så hemskt… Porten till grottan är låst med 4 nycklar som 
nu finns en i varje by, där invånarna tvingas att vakta dem. De är så rädda för Kättil , 
han hotar med att göra korvgryta av dem allihop. Miranda vill att vi reser till 
Sagovärlden för att hitta de 4 nycklarna… Såklart att vi vill hjälpa till!! 

            

Det är en del att tänka på innan vi kan resa. Framförallt så måste vi öva på att klara 
Kättils fällor som han lagt ut i alla byarna. Miranda lär oss hur man klarar fällorna 
innan larmet går. Det är så att Kättil lagt sig för att sova, men han har en drake som 
spanar åt honom. Om vi bara gör rätt så behöver vi inte vara oroliga. Miranda 
skyddar oss med sin magi genom kraftstenarna som vi fått av henne. Vi behöver även 
hjälp av vår Uggla Hedvig, därför har Miranda kallat på henne och skickat ut henne på 
spaningsuppdrag… Aha det var därför hon försvann från boet helt plötsligt. Vi måste 
nu öva på fällorna så vi verkligen gör rätt, under tiden väntar vi på ett resekort till 
någon av byarna. Barnen tittar varje dag i hallen, och rätt som det är så kommer det. 
Ett resekort till Vetlingarnas by. Så spännande!  
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Vi har fått veta att Vetlingarna är ett Vättefolk som bor under mossiga stubbar, och 
att de ska vara kloka. Barnen tittar på kartan som vi fick av Miranda och funderar på 
hur det ser ut i Vetlingarnas by. Vi bestämmer en resdag och laddar oss för 
uppdraget. En av nycklarna ska finnas hos vättarna. Barnen hoppas att vi ska få den… 
När mattan landat så visar resekortet oss vägen fram till en Sagoport. Det är ingången 
till Vetlingarnas by. Så spännande…! 

 Vi vet att vi ska noga följa stigen som Miranda snitslat åt oss. Barnen har bra 
spanarögon. Vi hinner inte särskilt långt innan vi plötsligt ser någon bakom en gran. 
Oj då, det måste vara en vätte! Det är det, och han ser lite skrämd ut när han får syn 
på oss. Vi skyndar oss att förklara att vi är människobarn som vill hjälpa till. Vätten 
som heter Vete suckar och berättar om hur rädda alla vättarna är. De ligger gömda 
under stenarna. Kättil var så hemsk och otäck när han klampade in och förstörde allt i 
sin väg. Vetlingarna har en speciell magisk sten som de kallar Njudungen, som ger 
dem Njudung energi. Den tog Kättil och gömde någonstans som bara han vet… 
Vätten är så bekymrad. Inte nog med det, utan det är något fel på deras bana där de 
kör skottkärra-race också. Alla skottkärror får punktering hela tiden. Plötsligt så får 



barnen syn på något i ett träd en bit bort. Det är Hedvig, hon har ett brev och något 
mer med sig. Så nyfikna vi blir. Vi plockar ner henne från trädet så hon kan berätta… 

                      

Hedvig är så trött, och hon har varit väldig modig får vi veta. Det var så att när Kättil 
tagit Njudung energi-stenen så gjorde han ledtrådar till sig själv för att inte skulle 
glömma under sin långa sömn. Hedvig har lyckats ta en som han hade lagt under sin 
kudde, och dessutom saker som behövs. En sifferax-tavla och Kättils tandpetare som 
man ska mäta med. Oj oj tänka att lilla Hedvig har flugit med allt detta. I ledtråden 
står det att man måste hitta 3 gåtor och lösa svaren på dem. Gåtorna är gömda i 
närheten av ett träd med en sifferax. Hmm det verkar knepigt det här, men vi vill ju 
försöka. Vätten lyssnar när vi läser Kättils ledtråd, och när vi tittar lite närmare på 
honom så ser vi att det sitter något i vättens mössa. Det ser faktiskt ut som en nyckel! 
Vi frågar men då ser han så rädd ut igen, och vill inte lyssna på att vi behöver nyckeln. 
Okey, men om vi hittar Njudung energi-stenen så kanske det går lättare att få honom 
att lämna nyckeln. Vi får en tummen upp från vätten innan vi fortsätter.                           

 



Vi börjar gå länga stigen igen och då dyker det upp en fälla. Drakens klo. Blixtsnabbt 
gör barnen som de lärt sig för att klara fällan innan larmet går. Puh, det var tur att 
alla gjorde rätt för längre bort bland trädstammarna skymtar vi ett par drakögon. Det 
är nog Kättils drake som spanar. Snart får vi annat att tänka på när vi hittar den första 
sifferaxen… Då gör vi som det stod i ledtråden, på sifferax-tavlan hittar vi sifferaxen 
som betyder en siffra och mäter med Kättils tandpetare. Hjälp vad stora tänder han 
måste ha som behöver en så stor tandpetare! Vi äter noga, och sedan ska man leta 
på det stället. Under mossan hittar vi en ihoprullad pappersbit. Det är en gåta, den 
tar vi med oss! 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi tar stigen framåt igen så kommer vi till en rund bana. Det är väl här de tävlar 
sitt skottkärre-race antar vi. Vi upptäcker snart något som är tokigt, det ligger stora 
spikar längs banan. Inte konstigt att de fick punktering då… Vi hjälps åt att plocka upp 
alla spikarna. 

                      



Sedan fortsätter jakten på gåtorna, vi hittar en sifferax till och mäter ut nästa 
gömställe. Det är mysigt här i Vetlingarnas by, undrar om de hör oss under sina 
mossiga stubbar. Vätten Vete berättade lite om sin familj. Hans fru Veta orkade inte 
hänga tvätten i morse för alla är så trötta nu när de inte kan fylla på energi. Fyra barn 
har de, och alla är så rädda för Jätten Kättil. Vi hittar en glänta som vi tror är deras bo, 
för där står en korg med blöta kläder, och man ser en lucka ner i en stubbe. Ett barn 
tycker att vi ska hjälpa dem att hänga tvätten.  

                        

Nu leder stigen neråt in i tätare skog. Vi ser en skylt där det står Mörka Skogen. Det 
känns lite kusligt men ändå mysigt när vi går genom täta granar på mjuk grön mossa. 
Vi kan inte låta bli att stanna och knacka på några stubbar, och lyssna lite med örat 
mot stubben ifall man hör någon vätte. Men vi hör inget, däremot upptäcker vi en ny 
fälla! Hjälp det var nära att vi missade den. Svarta korset klarar vi genom att lägga oss 
två och två i kors på varandra. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det är bara en sifferax kvar att hitta, när vi mäter hamnar vi på en gammal stubbe. 
Där finns den sista gåtan. Vi läser den men bestämmer att det är bäst att vi jobbar 
med dem hemma på förskolan. Snart kommer vi ut ur Mörka Skogen till öppnare skog 
igen. Snitslarna leder oss till en plats som ser speciell ut. Ett altare, men det är tomt. 
Bakom bergshällen ser vi något som rör på sig, det ser ut som Vätten Vete. 

                   

Vi går runt bergshällen för att träffa Vätten igen och prata mer med honom.  Vi får 
veta att altaret är platsen där energistenen Njudungen ska ligga. Det är hit de går för 
att fylla på energi, där de samlas och är glada tillsammans. Men sedan Kättil tog 
stenen är platsen bara ödslig och tom. Vi försöker muntra upp honom med att vi 
jobbar med att lösa problemet. Vi ska hem och lösa gåtorna nu, och förhoppningsvis 
klura ut hur svaren ska hjälpa oss att hitta energistenen. Vete nickar fundersamt, det 
verkar faktiskt som att han kan tänka sig att lämna nyckeln till oss om vi lyckas. Vi 
vinkar farväl till honom för den här gången. 
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