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Äventyren i Sjölandia 

Vi träffar alven i Dimmornas dal 
Nästa gång Sagohjältarna träffas så delar vi oss i 3 grupper. En grupp pratar och 
bestämmer om vad vi ska göra till utställningen på muséet där vi ska visa vad vi jobbar 
med. I nästa grupp tränar vi in en sång och en dans som vi kan visa Greta. Det är en glad, 
bra sång som handlar om att vara Planetskötare. I den tredje gruppen ska vi odla, 
grodda gula ärtor som vi hoppas ska växa upp till något smaskigt som är nyttigt att äta. 
Vi byter så alla får göra allting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 2 
 
Ärtskotten växer upp ganska snabbt, vi hoppas att Greta ska tycka om dem. Barnen har 
bra koll på Magiska kartan och om det händer något i vårt magiska fönster. En morgon 
ser vi ett brev, Sagohjältarna samlas för att läsa… Det är från Miranda, och nu får vi veta 
intressanta saker… Peo har lyckats hämta den andra ledtråden som talar om var Gretas 
svärd finns gömt. Det är hos alverna i Dimmornas dal. Men det är gömt med magi, tur 
att ledtråden finns som talar om hur man ska göra. Vi tar med oss instruktionerna och 
reser iväg till Dimmornas dal. Men oj oj det är en fälla innan Sagoporten denna gång. 
Trollkarlens öga. Alla vänder ryggen till och går förbi ögat… 

 

När vi kommer in i Sjölandia går vi först till Gretas glänta för att lämna ärtskotten. Hon 
är inte där men vi ställer dem på bordet där prinsesstårtan brukar stå. Sedan följer vi nya 
snitslar som leder oss till en ny port. Ingången till Dimmornas dal. Vi sätter oss i ring 
framför porten och läser igenom Mirandas instruktioner och ledtråden som Peo 
skickade en gång till. Vi måste ju göra rätt nu. Ledtråden är både smutsig och skrynklig 
men det går att läsa på den. Det är så hemskt, Bäckamonsteret har inte bara gömt 
Gretas svärd utan dessutom med hjälp av trollkarlsmagi tagit alvernas röster och stängt 
in dem i en flaska, så nu kan alverna varken prata eller sjunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 3 
 
För att komma in måste vi först riva den osynliga muren med samma magiska ramsa 
som vi gjorde hos vätten. ”Murar av glas gå nu i kras. Simsala bin, släpp oss nu in” Vi fick 
veta att alver är blyga och skygga så vi måste vara lugna för att de ska våga sig fram. 
Alverna har läkande krafter och tar hand om alla i Sjölandia som är sjuka och skadade. 
De är även duktiga på att sjunga vackra sånger om kvällarna nere vid sjön. Miranda skrev 
att om vi blir bjudna på alvbröd är vi välkomna att gå runt i Dimmornas dal. Vi ser oss 
nyfiket omkring och snart ser vi en vit varelse som kikar fram på oss. 

 

Åh det är en alv… Den ser lite sorgsen ut och kan inte prata med oss. Vi vet ju att de 
tappat sina röster så vi säger med snälla röster att vi har kommit för att hjälpa till. Alven 
ser betänksam ut men så bjuder den på alvbröd. Det måste betyda att den litar på oss. 
Vi förklarar att vi även måste hitta Gretas svärd och då behöver vi leta föremål till en 
trollkarlsring som Bäckamonstret gömt i 3 trädgårdar. Alven nickar och pekar vart 
trädgårdarna ligger. Vi har bestämt att grupperna ska leta i varsin trädgård. I den första 
ska man hitta 3 gyllene fjädrar och 3 lila blommor. I den andra ska man hitta 8 färgade 
snäckor och 3 fladdermusvingar. I den tredje ska man hitta 4 silverkottar och 3 lila 
spiror. Alven verkar tycka att det är bra, så vi vinkar farväl och ger oss ut att leta. 
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Det är knepigt att hitta alla saker, så det är bra att ha många spanarögon. När grupperna 
lyckats hitta fladdermusvingar, fjädrar, spiror och allt annat som skulle hittas så samlas 
vi och läser på ledtråden igen. Det står att man ska gå till högsta toppen på Alvernas 
kulle och lägga föremålen enligt ritningen på den magiska Trollkarlsringen. Vilken tur att 
Peo lyckades ta även den under Bäckamonstrets kudde. Vi tar sikte på den högsta 
toppen vi ser, där uppe hittar vi en plats som ser ut att passa för att lägga föremålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi blundar, pekar på ringen och 
säger: Svärd – visa dig! Nu ska 
det gå att hitta svärdet nära 
där vi står. Hmm nu blir det till 
att leta igen. Någon kommer på 
att titta under en fallen 
trädstam och tänk där ligger ett 
glänsande svärd. Wow! 
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Så nu har vi det viktiga uppdraget kvar att hitta flaskan som Bäckamonstret stängt in 
alvernas röster i. Den ska ligga i en ihålig stubbe någonstans uppe på kullen. Vi sprider 
ut oss och börjar undersöka alla stubbar vi ser, det finns ganska många. Men så hittar 
någon rätt och ropar på oss så vi kan samlas. Det är nämligen mer magi som behövs 
innan man kan ta flaskan. Vi skulle ta med oss 3 föremål som låter vackert. Det enades vi 
om hemma på förskolan så de har vi med oss. Nu ska vi spela på dem 3 gånger samtidigt, 
lägga dem runt stubben och säga: Ene bene bi, släpp rösten fri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu går det att ta fram flaskan där alvernas röster är instängda i. Vi har minsann lyckats 
överlista Bäckamonstret trots att han får hjälp av den där dumma Trollkarlen… Det 
känns bra. Ivriga skyndar vi ner för kullen till platsen där alven fortfarande finns kvar. 
Alven ser förvånad och förväntansfull ut när vi dyker upp igen. Vi berättar om svärdet 
som vi hittat och alven nickar, den känner igen Gretas svärd. Så lämnar vi över flaskan 
och ber alven att hålla den framför munnen och näsan och andas in. Åh så spännande, 
ska det fungera… VI tittar spänt på. Så sprider sig ett leende i alven ansikte och den 
börjar att tala med oss. Det fungerade! 
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Alven röst är till en början lite svag, men vi nickar uppmuntrande och så kommer den 
igång att prata mer med oss. Alven är såklart väldigt tacksam. Nu är den osynliga muren 
borta så de kan gå utanför Dimmornas dal igen, och alven kan gå till sina vänner för att 
låta dem andas in och få tillbaka sina röster också. Vi frågar om alverna har någon källa 
för vi behöver fylla en flaska med källvatten, vi vet inte ännu vad det ska vara till men 
det ska vi få veta längre fram. Jodå alven visar oss deras källa. Vi fyller flaskan med 
källvatten och tackar så mycket. Som avskedspresent får vi med oss lite alvbröd. Så bra 
det känns när vi ger oss av hemåt förskolan. Sagohjältarna har verkligen lyckats med sitt 
uppdrag. Gretas svärd bär vi med oss hem. 
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