
 

 

 

Vi hittar Trollens guld 
Hemma på förskolan tar vi genast itu med att lösa Trollmors problem. Vi börjar med att bygga 
ett reningsverk enligt en ritning vi hittar på nätet. Då behöver man 3 petflaskor, bomull, 
finkorning sand, grovkornig sand, småsten och större stenar. Vi delar upp oss och hittar det vi 
behöver på gården. Petflaskorna delar vi på enligt ritningen. Undra om det fungerar… Vi tar en 
hink mycket smutsigt vatten och häller försiktigt ner det i vårt reningsverk. Det tar ett tag 
innan vattnet passerat igenom alla lager av sten och sand. Man ser på bomullen längst ner när 
den börjar bli blöt… åh det är spännande att vänta. Sakta börjar det droppa ut vatten, som är 
ljusbrunt. Mycket renare än det vi hällde i. Då fungerade det! 

     

Då kan vi ju ge vårt reningsverk till Trullis, så bra! Nu börjar vi fundera på dansen också. När 
Sagohjältarna samlas igen så kommer det upp ett förslag. Bollibompadraken sång kunde man 
göra om, och sjunga Trollens sång. Vi testar att sjunga den, och göra dans-steg till. Den passar 
ju perfekt. Då måste vi bara rita av alla dans-stegen så Trullis förstår. Det här var roligt! 

        

Barnen är mycket ivriga att resa tillbaka till Trollebo, och som tur är dröjer det inte länge innan 
Miranda ger resesignal, guldäpplet ligger i magiska fönstret. Yes! Där finns också ett brev med 
viktig info. Vi ska ta med oss Gretas piller som låg i den gamla skatten som varit gömd i 100 år. 
Häckla och Väckla ska berätta för oss vad vi ska ha dem till när vi kommer till Vitalia. Hmm nu 
blir vi allt nyfikna. Det är en härlig solig dag igen, när vi ger oss iväg. Supertaggade! 

2020-05-18 



          

När vi gått igenom Sagoporten och kommer fram till Greve Jonssons plats, så ser vi trollmor 
Trullis där. Hon står och putsar på Vänskapens hjärta. Lilla Vilja ligger och sover i solen. Trullis 
ser oss inte förrän vi kommer riktigt nära. Då skiner hon upp, glad att se oss. Hon har fått som 
uppgift av Greve Jonsson att städa här idag, och beundrade just Vänskapen hjärta. Vi har en 
del att prata om, så vi börjar med att visa henne reningsverket. Hon blir mycket imponerad, 
och det behövs verkligen för Glufsarna har fortsatt att bada i deras vattenhål. Sedan är det 
dags att visa dansen som vi vill lära henne. Bilderna som vi ritade  för att komma ihåg alla 
rörelse lägger vi ut på en lång rad så att Trullis kan se. Sedan kör vi igång musiken! 

      

Trullis skrattar och tycker musiken är jättebra! Trollens sång, och dans. Hon tittar på oss och på 
bilderna och försöker hänga med. Det går bättre och bättre, vi kör den några gånger. Detta blir 
absolut bra att köra på Vitalia-festen tycker Trullis. Vi har tagit med en gammal mobil som hon 
får av oss. Greve Jonsson kan hjälpa henne att få på musiken.  Så roligt! Men nu undrar om det 
kommit ett nytt problem, och det har det. Det är Hepsiba såklart, igen. Hon har smugit sig in i 
Trollebo en mörk natt och stulit trollfamiljens alla guldpengar. Som de hade sparat och sparat 
för att kunna åka på semester. Men så elakt! Den nyfikna Trisse vaknade och vågade följa efter 
henne en bit. Hon gick vägen mot Rye och mumlade för sig själv. Något om Svarta hjärtans stig. 
Häxorna vet mer, så vi ska ta vägen förbi dem om vi vill hjälpa till att hitta guldet. Det vill vi 
såklart, även om man blir lite spänd och det känns läskigt. Vi lämnar Trullis och går mot 
Häxornas Läger. En fälla, Slingrande ormen fixar barnen snabbt. 



      

Häckla och Väckla syns inte till. Det hänger kläder på tork, det ser ut som att de har likadana 
kläder oftast. Det hade varit roligt att träffa dem. Men som tur är hittar vi ett brev ifrån dem. 
Ett intressant brev…De har flugit iväg till sina kusiner i Häxseda för att öva sig på att göra ett 
välkomsbål till den stora festen. Inte så troligt att de orkar flyga hem ikväll. I brevet står det 
något väldigt spännande, att Gretas piller som vi har med oss är osynlighetspiller! Va?! Jo om 
man tar ett så blir man osynlig för Hepsibas väktare, vildvittrorna. Där finns också en magisk 
fjäder som ska ge extra kraft, om man blundar och någon stryker med fjädern över pannan. 
Barnen får ställa sig på ett led och i tur och ordning få först ett osynlighetspiller, sedan kraft 
från fjädern… 

        

Häxorna skriver också, att om vi ska hitta trollens guld så måste vi våga följa Svarta hjärtans 
stig. Den är märkt med svarta hjärtan som man bör titta noga på. Ingången till Rye är skyddad 
med ett lösenord som vi måste klura ut för att komma in. Ok det låter lite läskigt men vi är ju 
skyddade av Mirandas magi, och nu är vi tydligen osynliga. När vi kommer till skylten som 
pekar mot Rye så börjar vi försiktigt gå åt det hållet. Snart så ser vi svarta hjärtan som sitter på 
träd. När vi tittar närmare på dem upptäcker vi att det sitter bokstäver på baksidan. Någon 
tycker att vi ska samla dem, så det gör vi. Svarta hjärtans stig är ganska vacker ändå. 



           

Några barn ville inte ta osynlighetspiller, så nu tänker barnen att om de håller i någon som har 
tagit piller så går magin över. Det är bra samarbete det. Och det är nödvändigt… för rätt som 
det är ser vi något svart och mystiskt sitta en bit bort i skogen, samtidigt som vi närmar oss 
ingången till Rye. En vildvittra! Den kan inte se oss, och vi vågar knappt titta på den. Men snart 
får vi annat att tänka på, för här framför oss är ingången.  

       

Nu behöver vi ett lösenord, vad kan det vara? Kan det vara så att bokstäverna vi hittade ska 
användas… de har olika former, och på trädstammen vid ingången finns samma former. Vi 
prövar att passa in bokstäverna i den form som passar. Det är 6 stycken… När vi satt upp alla 
ser vi att det blivit ett ord. Ledsen. Vi säger det alla tillsammans… 

           



Nu går vi en och en under trädstammen in i Rye. Ingen Hepsiba syns till, och Vildvittran såg oss 
antagligen inte för den kommer inte efter oss. Vart ska vi ta vägen nu? Lite längre fram ser det 
ut att vara en speciell plats, vi går dit för att undersöka närmre.  

       

 

Platsen är fin men ser lite sorglig ut. En bukett vissna vitsippor står på en svart duk. Det ser ut 
som en plats att sitta och tänka på. Är det Hepsiba som brukar sitta här…? Det finns sprickor 
mellan de stora stenarna, kan hon ha gömt trollens guld där? Vi Någon får känna efter. Ja där 
finns något. En påse. Och när vi får fram den ser vi att den är fylld av guldpengar. Wow det 
måste ju vara trollens. Det var inte snällt av Hepsiba att ta dem och gömma dem här. 

     

Men det finns något mer här vid Hepsibas sorgliga plats. En liten svart bok som ser gammal ut. 
Det verkar var en dagbok. En sådan man skriver i om allt möjligt man tänker på. Egentligen ska 
man ju inte läsa andras dagböcker, det vet vi. Men det är speciellt nu. Vi behöver veta hur 
Hepsiba tänker för att det ska bli bra i landet Vitalia. Fröken sätter sig på stenen och läser 
några sidor ur boken högt. Vi lyssnat uppmärksamt. Oj det låter faktiskt som att hon inte bara 
är elak, utan ensam och ledsen också… Kan det vara så? Att hon inte vet hur man gör när man 
är snäll, och att hon egentligen skulle vilja få vara med de andra i Vitalia. Fast tänk så mycket 
dumheter hon har gjort, som vi har fått ställa tillrätta. Man vet verkligen inte vad man ska tro. 



        

Vi tar kort på sidorna i boken, och sedan lägger vi tillbaka den. Man ska inte ta någons dagbok. 
Men vi vill gå tillbaka till Trullis nu, och ge henne guldpengarna. Vi ger oss iväg från Rye, det 
känns bäst att inte vara här. Vi passerar Vildvittran igen, och den verkar fortfarande inte kunna 
se oss. Tänk att de där pillren funkade fast de var 100 år gamla. Undra om Greta och hennes 
syskon använde dem någon gång. Vi hittar bra här i Vitalia nu, Trullis är kvar vid Statshuset. 
Hon verkar ha övat på sin dans. Det känns så roligt att kunna lämna tillbaka trollens pengar. 
Trullis blir mycket lycklig. De har tänkt att resa och hälsa på hennes syster i Stockholmen, och 
det kostar pengar att resa dit. 

           

Trullis har varit borta vid vattenhålet berättar hon, och testat reningsverket. Det fungerar 
alldeles utmärkt, så hon är så glad för det också. Hon visar oss hur rent vattnet blir. Vilken glad 
dag det här blev, med dans och reningsverk och det återfunna guldet. Det är ju bara Hepsiba 
som är bekymret. Vi får fundera på hennes sorgliga tankar. Kanske kan vi hjälpa till där också. 
Vi är ju de goda, som tar bort det onda med godhet. Det var det första Miranda lärde oss när vi 
fick bli hennes Sagohjältar. Nu säger vi farväl till Trullis igen och reser tillbaka till vår värld. 
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