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Äventyren i Sjölandia 

Resa till Vättarnas skog 
Efter jul går tiden fort och det många som är sjuka, men till slut träffas vi Sagohjältar för 
att tänka på vårt Äventyr. Då kommer vår uggla Peo, så roligt! Peo berättar att han 
firade jul i Mirandas slott, och att han är i Sjölandia då och då för att spana på 
Bäckamonstret. Det har precis hänt något där, Bäckamonstret har satt ut magiska fällor! 
Om man går förbi en fälla så går det ett larm till honom. Hu så hemskt! Men Peo lugnar 
oss för det finns sätt att klara fällorna. Miranda har klurar ut det, och nu skickar hon en 
beskrivning på hur man ska göra. Så bra, då ska vi minsann träna på dem! Samma 
morgon som vi får vår resesignal (det gyllene äpplet i fönstret) så kommer det även ett 
brev från Miranda där vi får veta intressanta saker. 

 

Vi får veta att Gretas skridskor är gömda i Vättarnas skog. Peo har hört honom mumla 
om det, och att han gjorde ledtrådar till sig själv för att han skulle komma ihåg var han 
gömt dem. Lite knasigt men tur för oss för Peo har lyckats ta den 1:a ledtråden utan att 
han såg det. Den får vi av Peo som väntar på oss precis utanför Sjölandia. Vi går in 
igenom Sjölandiaporten och kommer till Gretas glänta. Hon är inte hemma så vi går 
vidare längs stigen som är snitslad. Oj oj barnen upptäcker en fälla ”Silvertanden” 
Snabbt pekar de på den och säger ”öga för öga tand för tand” Puh nu kan vi lugnt gå 
förbi. Då ser vi snart en ny port, till Vättarnas skog. Men nu är det ju problemet med den 
osynliga muren… fröken prövar med en hand framför porten men det tar stopp. 
Miranda skrev hur vi ska göra. Vi ställer oss tätt tillsammans och sträcker armarna upp 
mot himlen, tittar på Sagoporten och säger tillsammans ”Murar av glas, gå nu i kras. 
Simsalabin släpp oss in” Sedan prövar vi igen, och nu är muren borta. Då kan vi gå in till 
Vättarnas Skog. Här ska vi spana efter Gammelvätten… 
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Vi börjar försiktigt gå in i Vättarnas Skog och snart hör vi någon som muttrar och pratar 
för sig själv. Någon som tittar fram bakom en gran och verkar först bli rädd för oss. Det 
är Gammelvätten. Han undrar vilka vi är, och blir minsann lite nyfiken. Människor har 
han aldrig sett förut, bara hört talas om. Det har aldrig varit någon människa här i 
Sjölandia förut. Vättarna bryr sig mycket om djuren i sin skog, därför är de extra 
bekymrade nu när det blir svårare och svårare att hitta rent vatten till dem. Det finns 
djur här som vi inte har i våra skogar hemma, men vi ser inga. De gömmer sig nog. 

Vi fick ett tips från Miranda om att vi kan visa honom att vi kan mäta hur många skopor 
vatten de olika djuren som bor här vill ha varje dag. Vi fick en beskrivning av det som vi 
visar Gammelvätten. Nu blir han imponerad, och ännu mer när vi visar att barnen kan 
mäta och räkna. Storfotingarna dricker mest -5 skopor och Blåblundorna minst -1 skopa. 
Vi tog med oss en dunk med rent vatten som vi ger till Gammelvätten. Han berättar att 
de även har en speciell källa här i Vättarnas skog. Den ligger en bit bort. En källa som står 
för MOD. Det ska finnas källor på alla platserna i Sjölandia.  
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Vi är ivriga att börja vår ledtrådsjakt, det förstår Gammelvätten. Han önskar oss lycka till. 
På den 1:a ledtråden som vi fick av Peo står det att nästa ledtråd ska finnas bakom 
Storfotingarnas sten. Vi följer snitslarna förbi vättarnas källa och över en uttorkad bäck. 
Snart ser vi en stor sten som vi tror är den rätta. Det ser ut som om några har ätit här, 
och de har glömt sina tofflor. Så stora fötter de har! Det måste vara Storfotingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första gruppen gräver, och hittar både ledtråden och en påse med ett snöre i. Vi läser 
ledtråden och förstår att vi behöver snöret. Först ska vi hitta en fingerrot och räkna dess 
fingrar… så vi går vidare. Då ser vi plötsligt symbolen för en fälla ”svarta korpen”. Snabbt 
bildar Sagohjältarna ett led och får förbi fällan med flaxande armar. Det gäller att ha 
span här i skogen så man inte missar något… Och vilken tur att vi övat så bra innan. Nu 
är det andra gruppens tur att gå först. 
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Röda gruppen spanar efter en rot som har fingrar, och de hittar den snart. De 
samarbetar bra och räknar fingrarna. Det är inte så lätt men de kommer fram till att det 
är 12 stycken. Då ska vi gå 12 steg österut och sedan spana efter tvillingbjörken. 

 

När vi hittar björken ska vi mäta, ta ut mitten på snöret och mäta uppåt stammen. Där 
hittar vi nästa ledtråd som säger att vi ska fortsätta längs stigen över den lilla bäcken och 
hitta det fallna trädet. Tänk att han skrev allt det här till sig själv Bäckamonstret! Vi 
börjar gå, och får syn på några blåa små varelser. Det är Blåblundorna, så söta de är! 
Gammelvätten skickade med oss bröd som vi skulle ge till dem. Alla här i Vättarnas skog 
är så rädda för Bäckamonstret, särskilt Blåblundorna. De är så blyga så de vågar bara 
viska ”tack” till oss innan vi går vidare. När vi kommit över den lilla bäcken ser vi en ny 
fälla ”svarta korset” Då gäller det att hitta en kompis och lägga sig som ett kryss. 
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Snart ser vi ett stort träd som fallit, det tror vi är det rätta. Vi ska följa stammen till dess 
rot. Vi gör som det står på ledtråden. Knackar 3 gånger på stammen intill roten, blundar 
och säger ”bäcka läcka väcka”. Snurrar 2 varv och nu ska marken ha öppnat sig så det går 
att hitta en ny ledtråd. Det gör vi! Wow! 

Nu ska vi gå förbi bäcken som leder till Bäckamonstrets koja, hu det känns pirrigt… Så 
kommer vi till gläntan där djuren får sin mat av Vättarna. Där finns ett rep som sitter fast 
i ett träd. Vi ska följa det med ena handen och blunda. Där repet slutar är det dags att 
gräva. Åh så spännande… ska vi äntligen hitta skridskorna nu! 
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Ja det verkar det som! När flera barn har kämpat och grävt, så syns det till slut något. 
Det är ett par skridskor, de är smutsiga men det måste vara Gretas. Åh vad roligt! Nu blir 
vi ivriga att visa dem för Gammelvätten, han kanske känner igen dem. Vi märker att vi är 
ganska nära hans plats så vi skyndar på dit. Vi hör honom sjunga på något när vi närmar 
oss. Han blir glad när han ser oss. 

 

Gammelvätten ser att det är Gretas skridskor. Han är på bra humör nu när han förstått 
att den osynliga muren är borta, då kan han gå utanför Vättarnas skog igen och se till 
djuren som bor vid Gretas glänta. Han berättar att han ska vara med i en musiktävling, 
som de brukar ha på sin Tillsammans-fest framåt sommaren. Då tävlar invånarna i 
Sjölandia, och Hippehopporna brukar alltid vinna. Vi får höra hans bidrag, en Vätterap. 
Den är bra och cool. Vi filmar honom så vi kan titta på den hemma sedan. Innan vi ger 
oss av hemåt ber vi att få vatten ur källan som ger Mod. Miranda har sagt att det behövs 
till något viktigt senare. 

 

Gammelvätten ser faktiskt gladare ut när vi lämnar 
honom. Och vi känner oss stolta över att vi lyckades 
hitta skridskorna. Bäckamonstret är klurig med sina 
ledtrådar och fällor, men vi klarade det. Heja 
Sagohjältarna! 
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