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Äventyren i Sjölandia 

Greta får sitt svärd 
Sagohjältarna vill så fort som möjligt lämna svärdet till Greta så vi planerar in en ny resa 
så snart vi kan. Det är en vacker vårmorgon när vi reser till Sjölandia igen. Vi har lärt oss 
att spana noga redan innan vi kommer fram, och det är tur det. För en fälla dyker upp, 
tre gula klot på rad ”glödande kloten”. För att klara den måste man gå tre och tre i 
armkrok. Det går fint! Då kan vi gå vidare till Sjölandiaporten… 

Vi går till Gretas plats. När vi närmar oss hör vi snarkningar. Ligger hon och sover 
fortfarande? Ja tydligen… men hon vaknar när hon hör våra röster. Greta har varit ute på 
rädda miljö resa igen och nu är hon trött. Men hon blir glad när hon ser oss. 



Sida 2 
 
Greta är så imponerad över hur smarta och modiga Sagohjältarna är som befriat alverna 
och gett dem rösterna tillbaka. Nu kan hon höra dem sjunga nere vid sjön på kvällarna 
igen, det låter så vackert. Vi är ivriga att berätta om hur vi lyckades lösa trollkarlsringen 
också som gjorde att vi hittade svärdet. Barnet som hittade det får gå fram och lämna 
det till Greta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ååhh så glad hon blir. Svärdet behöver hon för att skrämma dummingar som hon träffar 
på ibland, man blir mäktig och ser lite farlig ut. Nu är det bara tårtspaden som fattas för 
henne. Greta har faktiskt börjat äta grönsaker och inte bara tårta, det är bra att vi lärde 
henne det. Vi får syn på några gulliga små sängar som vi inte sett förrut. Greta berättar 
att det är till bina som hon vill ta hand om, men de verkar inte trivas där. Hmm hon kan 
mycket Greta men det här med bin och insektshotell får vi lära henne om. Hon lyssnar 
intresserat när vi förklarar. Sedan är det dags att säga farväl för den här gången. 

Resa till Hippehoppornas äng 
Ugglan Peo har återigen lyckats hitta ledtrådar åt oss. Nu är det tårtspaden vi ska hitta 
någonstans hos Hippehopporna. Denna gång är det bilder på platser, vi får den första 
som vi tar med oss när vi reser iväg. Vägen till Sjölandia börjar kännas bekant och vi 
traskar på. När vi kommit in i landet får en grupp ta täten för att hitta ingången till 
Hippehopporna. 



Sida 3 
 
Vi har fått veta att det finns Glufsare i landet, de jobbar som spanare åt Trollkarlen. Men 
vi vet hur vi ska stoppa dem. Peka på dem och säga –”Glufs glufs försvinn härifrån”. Vi 
ser en Glufs nästan meddetsamma. Första gruppen hittar vägen förbi en gammal brunn. 
Det gäller att titta noga på bilden av platsen, och de hittar rätt. Innan man kan ta nästa 
ledtråd måste man göra en uppgift. Gruppen ska sortera röda och gula stenar i 
storleksordning, det klarar de galant. 

Efter det går det att hitta den nya ledtråden, den visar en bild på en ny plats med 
instruktioner. Men de hinner vi inte läsa för vi hör och ser någon som kommer närmare 
där borta på stigen. Den låter inte så glad, fast den ser ganska rolig ut ser vi. Röd med 
prickar och gul svans, cyklande på en cykel. Det går inte så fort… Det är en Hippehoppe 
och den stannar förvånad när den får syn på oss. 

 



Sida 4 
 
Den stackars Hippehoppen berättar hur det är här i deras del av Sjölandia. De har 
förstått att de andra invånarna nu är fria att gå ut genom sina portar, men här är det 
fortfarande en osynlig mur. Den har vi tagit bort berättar vi, med vår ramsa! Men det är 
fler problem, alla Hippehoppor är så trötta, så trötta… Bäckamonstret har tagit deras 
energisten som de behöver för att ladda sig med energi. De har mycket cykeltävlingar 
här, och sjunger och skuttar oftast glada omkring. Men inte nu, de orkar ingenting 
längre. Hmm vi fick veta av Miranda som var på besök hos oss att energistenen ska vara 
gömd vid den Bottenlösa dammen. Kanske hittar vi den om vi får gå runt, vi förklarar att 
vi är på ledtrådsjakt för att hitta Gretas tårtspade. Det är bra, tycker Hippehoppen. Så vi 
fortsätter att följa den 2.a ledtrådens instruktioner. Den nya platsen viska hitta är en 
rotvälta. Där finns stubbar med siffror på, nästa grupp måste stå runt stubben och 
klappa i händer lika många gånger som siffran visar. Sedan går det hitta en ny ledtråd. 

Den 3:e ledtråden är en bild på en stor sten, platsen ska ligga nära den Bottenlösa 
dammen… Vi byter grupp som får gå först igen, och fortsätter längs Hippehoppornas 
bana. Snart ser vi en stor sten som liknar den på bilden. Men det är ett stort svart 
handavtryck på. Här måste man gå 3 varv runt stenen och lägga handen på 
Bäckamonstrets handavtryck vid varje varv… 

 

 



Sida 5 
 
Gruppen hittar den sista ledtråden, så bra det går! Men innan vi följer den tänker vi att 
vi måste leta efter energistenen nu när vi är nära Bottenlösa dammen. En skylt visar 
vägen och vi närmar oss försiktigt, vi vill verkligen inte riskera att någon trillar i. Dammen 
känns lite magisk, och vi spanar noga runt den. Minsann det ligger en grön vacker 
glaskula precis vid kanten. Kan det vara energistenen…? Det tror vi. En fröken får vara 
modig och försiktigt ta den. 

 

Åh så vacker den är, den glänser i solskenet. Vi lägger den i vår korg och fortsätter följa 
den sista ledtråden. Vi ska gå mot Hippehoppornas äng, den nya platsen på bilden visar 
två tvillingträd som ska stå i ett hörn av ängen. Oj vad Hippehoppornas äng är stor ser vi. 
Här skuttar de tydligen glada omkring när allt är som det ska i Sjölandia, innan 
Bäckamonstret kom och ställde till det. Men vi tror att det snart kan bli så igen, bara vi 
lyckas med våra sista uppdrag. Innan man kan leta på den sista platsen är det en ny 
uppgift för att bryta magin. Alla måste krama ett litet träd. Vilken tur att det finns många 
små träd här, barnen är snabba på att leta upp varsitt. 

 

 



Sida 6 
 
Barnen är så snabba och bra på att samarbeta. Nu är det spännande, mellan de två 
tvillingträden hjälps vi åt att leta efter tårtspaden. Det är ju den sista av Gretas saker 
som Bäckamonstret tog. Lyckan blir stor när vi faktiskt hittar den! Så snygg den är, 
alldeles knallrosa. Nu har vi både energistenen och tårtspaden.  

 

Vi har gått runt, och nu är vi ganska nära platsen där vi träffade Hippehoppen. Så vi styr 
stegen däråt. Hoppsan! en Glufsare igen, vi har sett flera stycken under vår väg. Varje 
gång har vi förstenat dem med ramsan. Och två fällor har vi också klarat av, barnen 
känner igen dem snabbt nu. Bäckamonstret har inte lyckats stoppa oss någon gång, det 
måste göra honom arg tror vi. Men vi är glada! Och så får vi syn på Hippehoppen, den 
kommer cyklande från andra hållet. Det går fortfarande väldigt långsamt. 

 



Sida 7 
 
 

Vi har mycket att berätta, om Glufsarna och hur vi hittade tårtspaden. Hippehoppen 
lyssnar intresserad och ser imponerad ut. När vi tar fram energistenen blir den tossig av 
lycka, det är den rätta stenen. Genast vill den pröva om krafterna finns kvar i stenen, det 
vill vi också så vi ger den till Hippehoppen. Den sätter sig på huk och tar den mellan sina 
händer, blundar och ser koncentrerad ut när den gnuggar händerna runt energistenen. 

 

Sedan händer det något, Hippehoppen skuttar upp och verkar full av energi. Pratar och 
skrattar och börjar dansa runt, sjunga en rolig sång. Vi skrattar också, och vill sjunga med 
i den glada sången. Wow alltså, energistenen fungerar som den ska. Hippehoppen är så 
glad och tacksam. Det är självklart att vi får ta vatten från deras källa också! 
Hippehoppen vill genast testa att cykla, och hoppar upp på sin cykel. Nu går det med en 
väldig fart, vi hinner knappt vinka farväl innan den far iväg under glada rop och skratt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar vatten från den sista källan, den som står för Glädje. När vi går mot porten för att 
ta oss hem igen, hör vi Hippehoppen tjoa glatt långt bortifrån. Undra om den har hittat 
sina Hippehoppe vänner? Nu kan de minsann träna till cykeltävlingen. Och de kan gå 
utanför sin port och träffa de andra i Sjölandia.  
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