
 

 

 

Mötet med Hepsiba och Greve Jonsson 
Hemma på förskolan så funderar vi vidare, vi läser Hepsibas sorgliga tankar… Tänk om det är så 
att det ändå är lite synd om henne. Vi skickar ett brev till Greve Jonsson med våra funderingar, 
och ett kort på sidorna i dagboken. Några dagar senare ligger äpplet i fönstret, Miranda vill att 
vi ska resa till Vitalia igen, för Greve Jonsson vill tala med oss. Det vill vi gärna! Det är redan 
varmt ute, även i Sagovärlden. Idag är greven äntligen på plats i Stadshuset igen.  

          

Vi får höra att Greve Jonsson kallade invånarna till möte för att diskutera hur de ska göra med 
Hepsiba. Och de har faktiskt bestämt sig för att pröva om snällhet mot henne fungerar. Alla var 
väl inte helt förtjusta i tanken, häxorna var tveksamma. Men de tog ett gemensamt beslut att 
pröva. Så nu vill alla ge en gåva till Hepsiba, det är ju fantastiskt snällt. Vi får i uppdrag att gå 
runt och samla in dem. Sedan kan greven följa med oss bort till Rye… 

              

Vi börjar gå rundan runt till alla platserna i Vitalia. Först kommer vi till Häxornas läger, och där 
ligger det en gåva från dem. Det är en spegel och en kam. De tycker att hon kan hålla sig lite 
snygg, även om de såklart är vackrast och snyggast i Vitalia. Idag är de på gymmet och tränar 
kvastlyft. Nästa ställe vi kommer till är älvorna. De är egentligen rädda för Hepsiba, deras gåva 
är en vacker vit sjal som de hoppas hon ska tycka om. 
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I Vättehult ligger det en gåva från Vättarna och Gammeltomten. Tomtemors goda senap. De 
hoppas att nästa jul ska bli bra, och de har redan börjat göra julklappar i Tomteverkstan. Nu är 
det bara Trollebo kvar att passera. Det är grönt och skönt här i Vitalia idag. Trollen verkar inte 
vara hemma, men deras gåva är intressant. Det står på lappen att de varit på semester i 
Stockholmia. Trollmors syster lärde ut nya recept som Trullis har prövat. Deras gåva är två 
flaskor. Den gula är för vacker hy, en klunk varje kväll. Den orange är för starkare naglar. De 
hoppas det ska passa Hepsiba. Lille Trisse hälsar extra till henne. Han undrar om de kan spela 
spel någon dag. Det får vi hälsa Hepsiba. Nu har vi gåvor från alla i Vitalia, så vi beger oss till 
Stadshuset för att träffa greven igen. Han har passat på att dekorera runt om sin plats. Riktigt 
snyggt är det, det märks att här snart ska bli fest.  

 

 

 

          

Med greven i täten beger vi oss till Rye. Då måste vi gå på Svarta hjärtans stig ännu en gång. 
Inga vildvittror syns till. Det känns mer läskigt ju närmare vi kommer. Tur att Greve Jonsson är 
med, ska vi verkligen våga träffa Hepsiba… Lösenordet verkar vara desamma, det sitter kvar på 
trädstammen. Och man ser någon svartklädd röra på sig därframme vid Sorgliga platsen. Vi tar 
oss in i Rye och börjar tala med Hepsiba. Det är svårt att se om hon är arg eller ledsen. Hon 
låter inte vänlig på rösten, men inte elak heller. Hon är nog inte van vid att prata med någon. 
Greve Jonsson talar bestämt till henne, om det dumma som hon gjort och att nu får det räcka. 



Då ser hon ut som hon skäms. Så får hon veta att alla ändå vill ge henne presenter. Det gör 
henne förvånad. Greve Jonsson ger dem till henne, en efter en. Hon börjar se riktigt glad ut. 

           

Greve Jonsson berättade för oss innan vi gick till Rye, att de har en särskild magi här i Vitalia för 
att se om någon talat sanning eller luras. Om man verkligen menar det man säger man svarar 
på en fråga, så ska man nysa tre gånger. Så märkligt, men bra för då kan vi testa henne. Hon 
börjar låta lite ångerfull, särskilt när vi talar om Trollens guld. Och hon fundersam på den där 
lille trollpojken som smyger efter henne ibland. När vi berättar att han gärna vill träffa henne 
och spela ett spel så skiner hon upp. Vi frågar om hon ångrar sig. Ja, säger hon då. Greven ser 
sträng ut och frågar henne igen för vi vet inter om vi tror på henne. –”Jo, jag menar det 
verkligen och jag vill säga förlåt!” Så nyser hon tre gånger efter varandra! 

 

          

Nu tror vi på henne. Hon ser inte farlig ut egentligen, mest ensam. Greven vill visa henne hur 
det ser ut i Stadshuset så han räcker henne armen. Tillsammans börjar de gå vägen tillbaka. 
Hepsiba funderar på att byta lösenord nu till något gladare, och kanske Svarta hjärtans stig 
kunde heta något annat… Här har hon mest smugit nattetid förut. Vi går efter dem och känner 
oss glada och nöjda. När vi kommer fram till Stadshuset pekar Greven på Vänskapens hjärta, 
det har fått nytt skimmer. Det måste bero på Hepsibas ånger. 



            

Hon får hålla i det, mot sitt eget hjärta. Hepsiba ser lycklig ut. Nu vill hon gå runt i Vitalia och 
tala om för alla att hon ångrat sig. Greve Jonsson lovar att följa med henne. Greven ja han är 
nöjd nu. Det känns bra inför den stora Vitalia festen när de ska fira att Vitalia är 100 år. Fast 
något bekymrad är han, det är inte så lätt att vara Kul-chef och att alltid har bra idéer. Har vi 
någon Kul-chef undrar han… Tja vi har ju en Kultur-chef i vårt Stadshus i Vetlanda. –”Men tänk 
om jag fick träffa honom”, säger greven. Vi tänker att det kanske går att ordna ett möte 
hemma i vår värld. Det roliga är att vår Kultur-chef heter Stewe Jonson. Så lika namn. Barnen 
skrattar och någon tror att de är nog släkt med varandra då. Vi lovar att höra av oss med en 
inbjudan om ett sådant möte. Nu önskar vi dem lycka till med Vitalia festen, och hoppas det 
går bra för Hepsiba på sin säga förlåt runda. Vi vinkar åt dem. Vem vet, det kanske är sista 
gången vi är i Vitalia för nu är alla uppdragen slutförda. Allt är frid och fröjd. Sagohjältarna har 
lyckats bra.  

         

 

Möte mellan Stewe Jonsson och Greve Jonsson 
Vi vill gärna göra en sista bra sak för dem i Vitalia. Så vi bjuder in Greve Jonsson och Stewe 
Jonsson till ett möte på vår förskola. Båda tackar ja, så nu väntar vi på dem. Det här är 
spännande. Stewe Jonsson kommer först. Vi har samlat ihop oss på gården, och där hälsar vi 
honom välkommen. Vi börjar med att berätta lite om oss, att vi reser i Sagovärlden och löser 
olika uppdrag. Det tycker han låter spännande. Vi frågar hur det är att vara kulturchef, och 
Stewe säger att det är ett mycket roligt jobb. Han är chef över det som är kul här i kommunen. 



Över biblioteket, muséet, badhuset och lekplatserna. Rätt som det är så kommer även Greve 
Jonsson, direkt från Sagovärlden. De båda herrarna hälsar på varandra. På Coronavis. 

           

Greve Jonsson är mycket nyfiken på hur det är att vara kulturchef här i Vetlanda, och lyssnar 
uppmärksamt när Stewe berättar. Och Stewe är lika intresserad av Greve Jonssons jobb i 
Vitalia. Det är ganska mycket som är lika. Men en sak som är olika är hur länge de jobbat. 
Stewe Jonsson har varit Kulturchef i 6 år bara, och greven i 100 år. Stewe tycker det låter 
spännande med Vitalias 100 årsfest. Han håller ju på att ordna med Vetlandas 100 årsjubileum, 
som tyvärr blivit framflyttat. Men han berättar för barnen om olika artister som ska komma 
och uppträda. Greve Jonsson är precis som förra gången han var här förundrad över hur det är 
i vår värld. Det ser verkligen inte ut som för 100 år sedan. 

 


