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Äventyret i Trollebo 

Miranda och Gunilla 
På hösten är det nya barn på Ugglan och Trollet som ska bli Sagohjältar. Det är 
de äldsta barnen på förskolan och nu väntar de på att få resa på Äventyr. Första 
gången vi träffas i gruppen är de förväntansfulla. En del har träffat Sagofen 
Miranda förut, men en del vet inte vem hon är. Det finns en sång man kan sjunga 
för att kalla på henne. Vi sjunger den… och det känns magiskt på något vis. När 
sången är slut träder Miranda plötsligt in i rummet. 

Miranda är glad över att se oss, hon vill berätta om vem hon är och vi lyssnar 
noga. Miranda berättar att det är hon som håller ordning i Sagovärlden. Hon bor 
med sina 7 syskon i ett slott långt borta i Sagoskogen. Miranda är den utvalda, 
hon fick sin kraft och magi av en god trollkarl för längesedan. Hon fick även ett 
resepulver som gör att hon kan resa mellan alla olika Sagovärldar som finns. Där 
finns det troll, älvor, jättar, tomtar ja alla möjliga Sagofigurer… Det är inte alltid 
de sköter sig så bra. Det kan bli problem om någon förstör för de andra. Det är då 
Miranda kan behöva hjälp av modiga människobarn. 
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Hon visar oss sitt Gyllene äpple, bara de som har mycket fantasi kan se det… Och 
det kan vi, vilken tur! Miranda vill att vi ska träna på att samarbeta, det är viktigt 
om man är en Sagohjälte. Det finns ett magiskt fönster på förskolan. Där kan vi 
skicka brev till varandra. Samma dag kommer hennes tavla, Sagoskolans Lagar 
till oss. 

Några dagar senare händer det något konstigt. Redan på morgonen upptäcker 
barnen att det ser annorlunda ut framför fönstret. Mirandas tavla är vänd upp 
och ned och det sitter nya lagar där istället. Det luktar starkt av parfym. Gunillas 
lagar står det, och de är jätteknasiga. Vi samlas i gruppen och läser dem 
tillsammans. Fy så dumt det står, de handlar bara om att man ska bry sig om sig 
själv och inte någon annan. Så vill ju inte vi ha det. Vi sitter och pratar om det, 
och rätt som det är hör vi någon som kommer klampande på höga klackar och 
pratar och skrattar högt… Det är Gunilla. 
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Hon är tjusig i sin röda klänning men inte vidare trevlig, det märker vi snart. 
Gunilla tror att vi vill följa hennes lagar och hon pratar på, om hur orättvist det är 
att bara Miranda ska bestämma över Sagovärlden och ha resepulver. Gunilla har 
minsann tagit både resepulver och nyckeln till skåpet där det finns mer att fylla 
på. Hon skrattar nöjd för sig själv. Till att börja med lyssnar hon inte alls på oss. 
Några barn blir lite oroliga för att hon är farlig men det är hon inte. Hon är bara 
väldigt egoistisk. Vi talar tydligt om för henne att vi inte tycker som hon och att vi 
inte tycker om hennes lagar. När hon förstår att vi tycker bättre om Miranda blir 
hon sur på oss. Hon stampar hårt i golvet. Då reser jag väl till några andra då, 
säger hon. Troll är ganska lättlurade, ler hon för sig själv och klampar iväg med 
näsan i vädret. Alltså hon är för tokig… och så dumt att hon har resepulver… Vi 
tänker att det är bra att skriva ett brev till Miranda så det gör vi. Vi får svar redan 
nästa dag. 

 

Vi får i uppgift att göra Bra Regler, om hur ska vara en bra kompis. Så vi sätter oss i 3 
grupper och tänker tillsammans. Sedan samlas vi och berättar för varandra. Barnen är så 
kloka, de vet hur man ska vara och göra. Fast vi glömmer bort oss ibland, det kan vara 
bra med  regler för att påminna sig. Vi skriver de bra sakerna på vackra guldäpplen. Nu 
vill vi visa dem för Miranda… Hon kommer till oss igen och hon blir glad och stolt över 
oss. Vi får något av henne, hennes kraftstenar som skyddar oss mot allt ont. Miranda vill 
att vi reser till Trollebo för att ta reda på vad som hänt där. Hon ska skicka oss ett 
resekort den dagen det är dags! Nu är det spännande… 
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Sagostig i Trollebo 
Sagohjältarna väntar på att det ska komma ett resekort till oss genom det magiska 
fönstret. Det gör det, och då är det dags för Sagohjältarnas första resa till Sagovärlden. 
Nu får de lära sig hur det går till. Det gyllene äpplet ska ligga på resekortet, vi står alla i 
ring runt och säger den speciella ramsan. Ett reseljud hörs och när det tystnar är vi i 
Sagans värld. Vi har ju fantasi så det fungerar! Fröken går först med resekortet som 
leder oss rätt… Vi kommer fram till en gul Sagoport. 

Sagoporten är ingången till Trollebo. Vi är nyfikna och lite spända när vi träder in igenom 
den. Vi hinner inte långt förrän vi ser och hör någon. Det ser ut som ett troll och när vi 
försiktigt börjar prata med trollet och får veta att hon heter Hubba. Trollet Hubba verkar 
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ledsen och nästan rädd för oss men när vi säger att vi är snälla människobarn så vågar 
hon prata med oss. Hon är bekymrad för det har blivit så tokigt här i Trollebo. Förr levde 
de glada och hade roligt med varandra. Men så kom det någon till Trollebo, en rödhårig 
fe som spikade upp Gunillas lagar och som slängde en förtrollning på alla trollen så de 
tappade minnet. Nu minns de ingenting av den goda tiden de hade förut. Bara Hubba 
klarade sig för hon gömde sig och höll för öronen. Oj oj vi förstår ju att det är Gunilla 
som varit här. Vi känner igen hennes knasiga lagar, stackars trollen som blivit lurade.  

  

Dessutom så har Gunilla tagit siffrorna från Hubbas siffertavla som hon behöver för att 
räkna ut hur många medicinpiller de olika trollen behöver varje dag. Det är hennes 
uppgift, och hon är inte så bra på siffror. Vi vill gärna hjälpa Hubba och de andra trollen. 
Men hur…? Just det, Miranda sa ju att Peo skulle finnas här och att han hade viktiga 
saker till oss. Vi ser oss omkring, och minsann ser vi honom i ett träd en bit bort. Vi 
skyndar dit. Men stackars Peo verkar ha tappat rösten, han kan bara viska i frökens öra. 
Han vet ett sätt att få bort förtrollningen så trollen får tillbaka sitt minne. Han vet också 
var Gunilla gömde siffrorna och hur man kan hitta dem. Det behövs magi! Vi får 
ledtrådar av honom att följa, det är viktigt att göra rätt. Vi läser noga på den 1:a 
ledtråden 
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En grupp med barn (med blå band) får gå först med spanarögon. Vi ska hitta ett träd 
med en triangel på. Då kommer vi till gläntan där trollen dansar ibland. Det behövs magi 
för att kunna hitta siffrorna. Vi står i ring och slår på knäna 3 ggr, snurrar ett varv och 
sträcker armarna mot himlen. Nu går det att hitta siffrorna, mellan en mossig sten och 
ett prickigt träd. Vi ska också plocka 3 kvistar blåbärsris. 

 

Vi tackar den blå gruppen för ett bra jobb, och byter så en ny grupp (med gula band) får 
gå först. För att hitta rätt väg ska man följa snitslarna som Peo satt ut åt oss. Det är 
barnen bra på. Alltså man kan ana att Gunilla varit här för det sitter knasiga lappar lite 
här och där. Om att Gunilla är bäst och vackrast… Ja ja vi går vidare, och kommer fram 
till ett klädsträck. Det ser ut som att trollmor hängt kläder på tork. Tvätten är torr så vi 
tänker att vi kan hjälpa henne att ta ner tvätten i tvättkorgen. 

 

Nu händer det något märkligt, ett barn stöter emot något hårt bland tvätten som 
glimmar till. En stor nyckel… Va?! Mirandas nyckel till resepulver-skåpet tror någon 
genast. Kan det vara så…? Vi ser oss omkring och ser en röd hårslinga som fastnat i en 
gran. Nu förstår vi, det är Gunilla som måste ha tappat nyckeln här. Vilken tur att vi 
hittade den! Den gula gruppen ska följa ledtråd 2 och hitta ett träd med en cirkel på. Där 
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finns en stor stubbe som vi ska ställa oss runt. Vi läser noga på ledtråden. För att kunna 
hitta siffrorna måste man rimma på ordet rund, och säga 5 ord högt tillsammans.  
”hund, kund, sund, pund, lund” tänker barnen snabbt ut. Siffrorna finns vid stubbens 
rötter. Här ska vi plocka 5 nävar med grå lav från marken. 

 

Nu är det den sista gruppens tur att gå först (med röda band) Vi hinner inte så långt 
förrän vi ser sådana där knasiga lappar igen. Hon har varit i farten Gunilla. Vi bryr oss 
inte om dem. Gruppen ska hitta ett träd med en rektangel på. Där ska de samla ihop 4 
pinnar och bygga en rektangel på marken. Vi ska stå runt den och hoppa jämfota 4 ggr 
alla samtidigt. Siffrorna finns under den gamla granen står det. Snabbt som bara den har 
ett barn hittat dem. Nu har vi hittat alla 10 siffrorna till Hubbas siffertavla. Det går bra 
nu! 
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Plocka 4 gyllene löv från den stora granen nära en myrstack läser vi på den sista 
ledtråden. Röda gruppen fixar det. Nu börjar vi undra vad vi ska ha ingredienserna till. Så 
ser vi att det finns mer instruktioner från Peo. Vi ska gå till Trollens kok-plats och göra 
ett magiskt troll-kok som ska bli ett minnespulver. 

Vi hittar dit och där finns en gryta som tur är. Ok nu följer vi receptet. ”Lägg i 
blåbärsriset. Smula ner den grå laven. Lägg i ett gyllene löv i taget. Tag silvertyget och 
svep det över grytan” Viska denna ramsa tydligt tillsammans ”Abrakadabra 
simsalasinne, hjälp oss hitta vårt försvunna minne. Abrakadabra simsaladushär i 
skogens tysta sus”  

 

Åh så spännande, vi hör hur det susar i träden runt oss… Vi är nyfikna på om det 
fungerat och vi tycker det är bäst att gå till Hubba direkt och visa henne. Det är inte så 
långt till hennes plats. Hon ser ut som att hon har väntat på oss. Nu har vi mycket att 
visa och berätta. Hubba får hela grytan av oss, hon lyfter på silvertyget och ser glad och 
förvånad ut. Där finns nu en burk med ett minnespulver! 
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Barnen bubblar av iver att ge henne siffrorna också. Åh så glad hon blir! Nu ska de bara 
sättas dit rätt på siffertavlan också, det tycker Hubba är svårt så vi hjälper henne. Barnen 
är bra på att räkna och känna igen siffror. Hubba blir så tacksam. Nu kan hon ge alla rätt 
medicin. Deras namn står på burkarna, vi läser alla. Vilka roliga namn de har! Om inte 
alla trollen tar sin medicin så får de så ont i magen och fiser något förskräckligt… 

 

Vi ger även Hubba våra Bra Regler som vi har gjort. Om nu bara trollen får tillbaka sitt 
minne så ska hon visa dem. Gunillas dumma regler tar vi ner. Nu är Hubba ivrig på att 
använda minnespulvret. Hon ska gå runt och strö det över dem och säga ”simsalasinne 
här får du ditt minne” Vi vinkar farväl till henne och börjar vår resa tillbaka till förskolan 
igen. Alla måste stå runt äpplet och säga ”åka tillbaka ramsan”. Sagohjältarna är glada 
och nöjda, vi har klarat uppdraget! 

Vi funderar hemma på förskolan hur vi ska gå vidare. Nu är allt förhoppningsvis bra igen i 
Trollebo, men vi tycker att det vore bra att visa Gunilla en gång för alla att vi INTE tycker 
om hennes knasiga regler. Så vi får en idé om att bjuda hit båda systrarna för att ha ett 
val om vems regler vi vill följa. Mirandas eller Gunillas. Vi skriver en inbjudan till dem och 
så kommer den stora Valdagen… 
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Båda två kommer, de har rest 
med resepulvret och landar i vår 
hall vid det magiska fönstret. Det 
låter som de är lite osams när de 
kommer gåendes men båda blir 
glada över att se oss. Gunilla 
verkar tro att hon ska vinna det 
här valet… De får sätta sig på 
varsin stol. Vi har förberett med 
röst-lappar och skålar att lägga 
dem i. 

 

 

Så vi sätter igång. En efter en får barnen gå fram och välja en lapp som de lägger i den 
stora skålen. Ett äpple betyder att man röstar på Miranda, och ett rönnbär betyder att 
man röstar på Gunilla. Gunilla pekar på lapparna med rönnbär varje gång någon kommer 
fram, men barnen väljer att rösta på Miranda och hon ser mer och mer missnöjd ut. 
Miranda ler och ser stolt ut. Gunilla viftar med sina lagar och försöker få oss att lyssna. 
Hon ser så tokig ut när hon blir arg så vi har nästan svårt att hålla oss för skratt. Men vi 
vill vara snälla och trevliga mot henne ändå. 

 

Till slut har alla röstat och 
det är fullt i skålen. Vi vet ju 
att det bara är lappar med 
äpplen men Gunilla tror inte 
riktigt på det. Vi får visa 
henne tydligt genom att 
lägga ut alla lapparna på 
mattan. Då ser hon. Vi vill 
följa Mirandas lagar. 

 

 

 

Gunilla blir tjurig såklart, och sur på både oss och Miranda. Resepulvret som hon tog är 
dessutom slut så hon kan inte resa någonstans. Hon klampar ut ur rummet. Ja ja hon är 
som hon är. Nu vill vi ge Miranda nyckeln som vi hittade i Trollebo. Åh så glad hon blir. 
Nu ska hon gömma den på ett säkert ställe, så att bara hon kan komma åt resepulvret. 
Så är det dags för dem att resa tillbaka till sitt slott. 
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