
 

 

 

 

Våra äventyr i Höga Landet 
Resa till Sävlingarnas by 
Tänk att vi bara har en nyckel kvar att hitta och bara en by kvar att resa till. Barnen funderar 
mycket på hur allt ska lösa sig. Som tur är så kommer Miranda till oss för att berätta nyheter. 
Hon har varit i Höga Landet och besökt skolan, det är ganska stökigt där berättar hon sedan 
häxbarnen började gå i skolan igen. Vi får höra något mycket intressant. Miranda har pratat 
med ett trollbarn som berättade för henne att han smög efter Kättil och spanade när Kättil 
kom och klampade in i deras by. Trollbarnet lyssnade när Kättil skröt om hur smart han var 
som stängde igen Trollens skattkammare med magi. Miranda skrev ner allt som hon fick höra 
och har gjort en lista med instruktioner åt oss som vi ska följa när vi kommit till Sävlingarnas 
by. Hon ger oss listan och ett resekort. Innan hon reser hem till sitt igen så skickar vi med 
henne ugglan Hedvig, det blir båda glada över. 

             

Nu blir vi ivriga att bestämma resedag. Lite läskigt känns det för Miranda berättade också att 
Kättil har börjat vara vaken mer och mer nu. Han har även fixat någon avlyssning, det måste 
vi akta oss noga för. Laddade med mod och vilja att fixa uppdraget ger vi oss iväg till 
Sävlingarnas by. Instruktionerna som vi ska följa börjar precis innan porten. Det är en kylig 
och regnig dag i Sagovärlden… 
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Så fort vi kommit in hör vi något som låter. Det låter som bebisgnäll, vem kan det vara…? Då 
ser vi ett troll stega fram emot oss. Oj då han låter vresig och ser inte särskilt glad ut. Det är 
Byggmästare Rumpe som har en skrikande bebis på armen. Han vill prata med oss så vi går 
närmare. Vi får höra att han är pappaledig nu när hans fru jobbar som byggmästare istället 
för honom. Han har ett sånt sjå varenda dag med alla deras 11 barn. De andra är i skolan nu, 
det är bara lilla minsta Elvis som är hemma och det är han som skriker så. Han vill inte sova 
och inte äta, Rumpe vet inte vad han ska göra. Vi tycker synd om dem båda, undrar om vi kan 
göra något åt saken. Sjunga en vaggvisa kanske? Vi prövar och tänk att efter en stund så 
tystnar bebisen och dricker snällt av soppan som trollfar försökt få i honom. 

                

När bebisen väl somnat och ligger i sin säng så kan vi prata mer med Rumpe. Han har hört om 
oss människobarn som hjälper till. Det var ett av hans barn som pratade med Miranda och 
gav alla ledtrådarna till siffrorna som Kättil gömt. Vi berättar att vi fått instruktioner av 
Miranda som vi ska följa nu om vi bara får gå runt i deras by. Men först vill Rumpe visa oss 
deras regnbågskälla. Kättil har tagit regnbågs-stenarna som ska ligga vid källan, de ger vattnet 
och regnbågen kraft. Nu är det alldeles uttorkat i bäcken som behövs för att det inte ska bli 
torka i hela byn. Ett sånt elände, vi lovar att leta även efter regnbågs-stenarna. Vid källan 
finns även en silvercirkel med stjärnor i regnbågens färger. De ska ligga rätt, där det står 
färgens namn på engelska. Vilken tur att barnen kan det så vi kan fixa det innan vi börjar gå 
på stigen och följa Mirandas punkter.  

 



         

Första siffran ska vara gömd i mitten av en labyrint. Vi hittar labyrinten och tre barn får gå till 
mitten och leta. De gräver och får fram en burk, i den ligger en kula med siffran 19 på. Vi 
måste hitta fyra siffror innan vi kan använda bokstavshjulet för att få fram lösenordet till 
Trollens skattkammare. En röd sten hittar vi plötsligt, den tar vi med. Nu ska vi se upp för 
avlyssningen står det… 

           

Miranda varnade oss för de gula avlyssningarna så nu smyger vi så tyst vi kan förbi. Inte nog 
med det för Kättil har satt ut en snubbeltråd också. Den tar vi oss förbi en i taget. Andra 
siffran ska vara gömd i närheten av ett träd med en stjärna på. Vi hittar trädet, där ska vi 
räkna spetsarna på stjärnan och gå så många steg från trädet. Barnen ser en prick vid en av 
spetsarna så vi räknar därifrån. Sedan gräver vi och hittar en ny kula, denna gången med 
siffran 15 på.  



        

På väg till den tredje siffran så passerar vi en trollrot som alla ska krypa igenom. Det fixar vi 
och så hittar vi en ny regnbågs-sten. Det går ju bra det här. Nu ska vi hitta en träbro och leta 
under den efter 4 burkar. Vad han är påhittig ändå den där Kättil, och tänk vilken tur att 
trollbarnet smög efter och lyssnade så noga. Annars hade vi inte haft några ledtrådar att 
följa. Vi hittar träbron och burkarna. Det ligger en kula i varje burk, hur ska vi nu veta vilken 
som är rätt?  

        

Vi får läsa igen, det står visst att siffran ska vara i burken som luktar kanel. Hmm då får vi 
lukta i alla fyra. Några barn får den uppgiften, de luktar noga och är alla överens om samma 
burk. I den hittar vi siffran 22. Fler regnbågs-stenar hittar vi också, korgen blir tyngre och 
tyngre. Färden går raskt vidare mot den fjärde och sista siffran som ska finnas vid ett träd 
med en måne på. Vi gräver fram siffran 1.  



             

Vi sätter oss ner och tar fram bokstavshjulet. När man räknar bokstäverna i alfabetet med 
start på A så blir 19, 15, 22, 1 ordet SOVA. Det är lösenordet som Kättil låst skattkammaren 
med. Men man måste ha en sak till. Kättils ring. Den tappade han på vägen mot Leahs borg. 
Vi måste gå en bit på den vägen för att hitta ringen. Oj då här var det nya avlyssningar! Ssh.. 
Ringen är klurigt gömd men vi lyckas, wow vad stor den är. Nu vill vi vidare för att hitta 
skattkammaren. Men innan det kommer vi fram till Trollens byggarbetsplats. Där är det rörigt 
med de olika jobbarnas verktyg utspridda överallt. Vi städar åt dem. 

          

Så gör vi en rolig upptäckt! En kartdel, den sista minsann! Då kan vi pussla ihopl kartan när vi 
kommer hem. Kan det vara Skattkammaren som vi skymtar där längre fram… jo det verkar så. 
Spännande! Vi hittar ingången, nu måste vi göra som det står i Mirandas instruktioner. 
Pappret blir blött av regnet så det blir svårare och svårare att läsa. Bokstäverna ska läggas i 
Kättils ring framför ingången Så ska man knacka på öppningen tre gånger och viska 
lösenordet tre gånger alla tillsammans… 



           

Nu ska förtrollningen vara bruten och trollen kan komma in i sin skattkammare igen. Detta 
vill vi såklart berätta för Rumpe. Barnen är både blöta och kalla nu men ivriga att träffa 
honom igen. Stigen leder oss tillbaka till platsen där vi träffades vid Regnbågskällan. Rumpe 
har tagit sig en tupplur han med, och lilla Elvis sover fortfarande. Rumpe är på betydligt 
bättre humör nu, det märker vi. Och ännu gladare blir han när vi visar alla regnbågs-stenarna 
som vi hittat. De ska läggas i rätt ordning framför källan. Det blir vackert! Det finns en ramsa 
som vi ska säga tillsammans, ”Regnbåge regnbåge med din magi gör så att vattnet åter släpps 
fri” 

         

Rumpe berättar att nästa gång solen går upp så kommer regnbågen att stiga upp ur källan 
och så börjar vattnet att flöda i bäcken igen, så bra! Nu måste vi berätta om Skattkammaren 
och att vi lyckats med att låsa upp den. Rumpe blir så glad och vill genast skynda sig dit, men 
vi vill ju ha något viktigt av honom först. Barnen spanade in att den lille trollbebisen Elvis höll 
i något som såg ut som en nyckel. Vi frågar om det, och jo det är så att han har den som 
skallra. Men Rumpe är så tacksam till oss nu, och förresten så vill ju han också att Leah ska bli 
befriad så hon kan komma tillbaka som Drottning i Höga Landet igen. Så vi får nyckeln! Ja det 
blev en lyckad Sagostig denna gången med trots regn och kyla. Vi är ju bästa hjälpredorna i 
Sagovärlden. ”Var glad och stolt över dig själv, du duger till mycket ” som Miranda brukar 
säga till oss. 
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