
 

 

 

Nytt uppdrag i Vitalia – Rädda julen! 
Vi har fullt upp med julpyssel och luciasångs-övande på förskolan, så vi hinner inte tänka så 
mycket på dem i Vitalia. Men en dag kommer det ett brev från Greve Jonsson. Han behöver vår 
hjälp. Hepsiba har gjort något elakt igen. Nu när alla blivit snälla mot varandra i Vitalia och 
gläds åt att det snart är jul, så blev hon antagligen ännu argare. Hepsiba hatar julen och allt 
som är glatt och roligt. Nu har hon tagit något mycket viktigt, den magiska julstjärnan som ska 
sitta i toppen på Vitalias julgran. Den som gör att julglädjen kommer till alla. Vill vi hjälpa till att 
hitta den? Det vill vi såklart. Vi känner att nu måste vi fråga Miranda om råd, så vi testar att 
kalla på henne. Vi sitter i ring och sjunger Mirandas sång, och viskar hennes namn 3 gånger. 
Jaaa det fungerar, simsalabim så dyker hon upp! Miranda har med sig några spännande saker. 

          

Först så får vi en karta över Vitalia. Vi tittar på den och ser de olika platserna som vi känner 
igen nu. Vi får veta att kartan är magisk. Det kan dyka upp något nytt på kartan rätt som det är, 
så vi ska hålla den under uppsikt. Så berättar Miranda att Hepsiba har gjort magiska fällor som 
hon tänker sätta ut lite överallt i Vitalia för att hindra oss från att komma fram. Om man 
passerar en fälla så går ett larm till Hepsiba, hu det vill vi inte vara med om! Men vilken tur att 
Miranda har en lösning. Hon vet hur man tar bort magin för de olika fällorna. Vi får en 
noggrann beskrivning över vad fällorna heter och hur man ska klara dem. Detta måste vi öva 
ordentligt på innan vi kan resa igen. Miranda har hört om problemet med den stulna 
julstjärnan. Hon säger att Peo håller på och spanar för fullt, för att ta reda på var den kan vara 
gömd. Men att hon använt magi för att ”stänga” platsen. Älvorna i Vitalia vet hur vi ska göra. Vi 
ska leta upp ett brev med instruktioner från dem. På resdagen får vi veta att brevet ska ligga 
vid julgranen på runda bordet i Statshuset. Det är Peo som skickar meddelande i vårt fönster 
den här gången. Han har listat ut var gömstället är, och satt upp silverfjädrar där så vi ska hitta 
rätt. Nu vet vi hur vi ska ta oss till Vitalia med resekort och ramsa. 
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Inne i Vitalia hittar vi brevet från älvorna. De skriver att de bor här lite överallt men syns inte så 
ofta för de är bra på att gömma sig. Det finns ett sätt att öppna gömstället där Hepsiba gömt 
julstjärnan. Med en älv-ring. En älv-ring görs av särskilda föremål som vi måste samla ihop. De 
föremålen ska finnas här i Vitalia, och de som bor här i landet vill hjälpa oss att hitta dem. Vi 
behöver också en ritning över hur föremålen ska läggas. Denna ritning finns i Tomteverkstan i 
Vättehult. Vi får ett vackert tyg från älvorna som föremålen ska läggas på. Älvorna ger oss även 
instruktioner till vår väg som vi noggrant måste följa. Vi börjar sakta gå stigen fram, för vi vet ju 
att vi även måste se upp så vi inte missar någon fälla.  

         

Vi ska hitta en eld som draken Hekla har gjort upp i natt. Hon har gett sig av, men det glödande 
kolet finns kvar. Vi behöver 7 kolbitar. Om vi blåser på händerna så kan vi ta dem utan att 
bränna oss. Vi lägger dem i vår korg. Sedan är vi så nära att missa en fälla, vi ser den i sista 
stund! Slingrande ormen, snabbt gör barnen ett led med händerna på varandras axlar. Inget 
larm gick, puh det var tur. Nästa ställe vi ska till är Häxornas Läger, där finns 2 guldringar som 
vi behöver. Häxorna har hängt dem så vi kan hitta dem. Tänk att de vill hjälpa oss nu. De har 
även lämnat en silverbägare med Häxvatten, om man doppar en hand däri får man extra kraft. 
Några barn vill göra det innan vi går vidare. Vi ska hitta skylten till Rye. Miranda har talat om 
för oss att det är där Hepsiba bor… Nu behövs det några modiga barn som vågar gå en bit på 
Rye vägen. Vid de två böjda träden ska vi hitta 2 frusna blå tårar. 



        

Vi hittar dem, undra vems tårar det är…? Enligt älvornas instruktioner ska vi nu ta till höger vid 
Skuggdalen, och gå tills vi ser Älvornas damm. Där badar de varma sommarkvällar och dansar 
runt i gräset. Det låter härligt, man blir nyfiken på att se älvorna en sådan kväll. Men nu är det 
kallt och ruggigt och vi måste lösa vårt uppdrag - Att rädda julen i Vitalia. På en stor sten har de 
lagt nästa sak vi behöver. En glaskula. Den ligger i en vacker ask som vi öppnar. 

       

Det går ju fint det här, det är bara att fortsätta. Vi ska först tillbaka till stigen vi brukar följa 
innan vi går mot Vättehult, barnen minns var skyltarna brukar sitta. Det gäller att läsa noga i 
älvornas instruktioner så vi inte missar något. Ooops där kom det plötsligt en fälla till. 
Snöbollen. Då ska alla krypa ihop till en boll på marken och ligga blickstilla. Det fixar vi galant. 
Nu står det att vi ska följa en ny stig i Vättehult. Vi ser nya snitslar som vi börjar följa. Det 
märks att Vättarna älskar julen, de har börjat julpynta överallt. Så kommer det en glad 
överraskning, vi ser någon som sitter på en stubbe längre fram. En gammal tomtegubbe ser det 
ut som. Vi blir nyfikna och går fram till honom. Det är Gammeltomten minsann, han verkar 
snäll fast bekymrad. Tänk att vi får träffa honom. VI vill berätta att vi är här och hjälper till. 



          

Han har det så julfint där vid sin stubbe. Men han suckar och börjar prata om julstjärnan som 
är borta. Ivrigt berättar vi att vi håller på att försöka hitta den nu, vi måste bara lösa Hepsibas 
magiska klurigheter. Då blir han lite gladare, tänk han träffade människobarn senast igår som 
också hjälpte honom med ett annat problem. Det var ju våra kompisar, de mindre barnen på 
Trollet och Ugglan. Han berättar om sina nissar som jobbar i tomteverkstan. En av dem är så 
galen i senap så han åt upp en hel burk. Det skulle han inte gjort för han fick värsta magknipet 
och släppte hemska pruttar så alla rimmen till paketen flög iväg. Oj oj de verkar ha fullt upp 
här. Vi får en burk med senap som Trollmor har beställt, vi lovar att ställa den till dem i 
Trollebo. Men vi måste fortsätta med vårt uppdrag, vi har saker kvar att hitta. Vi ska spana 
efter en fladdermus i ett träd. Då vet vi att det är dags att börja leta efter 3 fladdermusvingar. 
Någon ser fladdermusen när vi gått en bit, men vingarna är inte så lätta att hitta. Tur att 
barnen har bra spanarögon. Nu är det bara ritningen till älv-ringen kvar, och den skulle finnas i 
Tomteverkstan. Vi letar oss fram till den. Vi ser inte till några nissar, men de är väl under oss 
och jobbar på för fullt. 

         

Det står att vi ska knacka på en sten som ser lite speciell ut. Hmm vi går närmare och ser en 
som glittrar. Den tror vi att det är. Vi ska knacka på den och sedan sticka in handen och känna 
om där finns något. Så spännande! Fram kommer något som ser ut som en ritning… 



       

Nu har vi allt vi behöver, det gäller bara att hitta den rätta platsen också. Den som Peo skulle 
märkt ut med silverfjädrar. Några barn säger att de tyckte de såg något silvrigt i en gran innan 
vi svängde in till nya stigen i Vättehult. Nu blir de ivriga att visa var de menade, det är knappt 
så kompisarna hänger med. Vi passerar Gammeltomtens stubbe, han har visst flyttat på sig. 
Barnen har rätt, det sitter vackra silverfjädrar i en gran. 

           

Nu gäller det att göra älv-ringen rätt. Alla saker vi samlar ihop ska läggas precis som på 
ritningen. Då bryts Hepsibas magi och platsen öppnas för att ta fram det hon gömt. Vi tittar 
noga och räknar så det blir rätt med glödande kol, guldringar och fladdermusvingar. Den 
vackra glaskulan ska ligga i mitten. Åh nu känns det speciellt på nåt vis, det betyder nog att det 
fungerade. Vi börjar leta under granen, och ganska fort hittar vi en låda under massa vissna 
löv. Den tar vi fram, kan det vara så att julstjärnan ligger där…? Försiktigt öppnar vi. Jaaa det 
ligger en vacker guldstjärna där, det ser ut som att den ska sitta i toppen på en julgran. Då har 
vi lyckats överlista Hepsiba igen. Nu vill vi skynda tillbaka till Statshuset för att se om stjärnan 
passar. Men vi har ju lovat att lämna senapsburken till Trollmor, så vi tar svängen om Trollebo. 



        

Oj oj där dök det upp en fälla igen. Istappen, snabbt ställer sig barnen spikraka alldeles stilla. Vi 
klarade den med. De har visst en gran i Trollebo också ser vi, det ser mysigt ut. Vi lämnar 
senapen, och nu har barnen bråttom tillbaka till Statshuset för de ser någon röra sig där. Är det 
Greve Jonsson tro…? Nej det ser det inte ut som… 

              

Det är ju Gammeltomten igen, åh så roligt att få berätta om Stjärnan. Han blir tokglad, det är 
den rätta stjärnan vi har hittat. Nu finns det hopp om julglädjen i Vitalia. Genast vill 
Gammeltomten sätta dit stjärnan i granen. Det blir så vackert, och vi är så glada alla. Gladast av 
alla är Gammeltomten som dansar runt av glädje. Vi gör en ring runt granen och kör en 
ringdans med ”Nu är det jul igen, och nu är det jul igen” tillsammans. Tänk vad glad Greve 
Jonsson ska bli när han kommer tillbaka, han är säkert ute och letar efter stjärnan. Och vi är 
glada, nu känns det ännu bättre för oss att fira jul i vår värld. Vi vinkar farväl till den glada 
Gammeltomten, han är ju för rolig han. Sedan tar vi oss hem till vår värld igen. Nu vill vi också 
fia jul! Vi får hoppas att Hepsiba håller sig lugn… 
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