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Sagostigen har 10 delar om Professor Wilda Wide 
och fågeln Alve som söker svar på naturens 
mysterier. Följ med på skattjakt och hjälp dem 
befria två prinsbröder från en förtrollning. 

• Gör sagan till er genom lekfullhet
• Låt fantasin flöda och upplev naturen
• Anpassa aktiviteterna till det som finns omkring
• Scanna QR-koderna för att lyssna på avsnitten

#wildawide

#buusagan

Spela sen in ett ljudmeddelande och berätta åt Wilda Wide 
vad ni upptäckte i naturen genom sagan. 
Skicka till 044-788 37 89  via WhatsApp, sms eller använd 
#wildawide i sociala medier. Wilda Wide svarar alltid!

Naturkraft sagostig

Professor Wilda Wide och 
legenden om drakelden

/naturkraft
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Del 1. Den gåtfulla legenden

Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

• Vad tror ni gåtan försökte säga?

En dag hittade professor Wilda Wide en gammal bok med en 
legend om en skatt som vaktas av en drake. Två arroganta 
prinsbröder hade retat trollkarlen Grimner, som förtrollat dem 
till en drake “så hemsk att ingen kunde se på den” och en 
stinkbagge ”så illaluktande att ingen ville komma nära”. De var 
dömda att vakta Grimners skatt i all evighet. Men 
förtrollningen kunde brytas med hjälp av följande gåta: 

Vad ögat ser, kan vara förmer 
Vad örat hör, kan bli sabotör
Blott ditt hjärtas röst, ger riktning och tröst

Ett perfekt mysterium, tänkte Wilda Wide. Hon visslade högt 
och genast dök fågeln Alve upp. Han var hennes trogna 
följeslagare. Nu kunde äventyret börja. 
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Del 2. Stig in i den magiska skogen

Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Wilda Wide och Alve kom fram till skogsbrynet. Och precis 
som i vilken magisk skog som helst, behövde de stiga över 
tröskeln till den. De satte en lös käpp över stigen, som de 
gjort flera gånger förr, och klev över. För att vara riktigt säkra 
uttalade de orden: 

”Trampa över tröskel till trollskogen”

De räknade till 11 steg framåt och formade sen sina 
bokstäver med hjälp av små lösa kvistar på marken. Det 
öppnade magisinnet för att se allt det magiska i skogen.

• Hitta en lös käpp som du sätter över stigen. 
• Läs trollramsan och räkna 11 steg fram. 
• Forma din bokstav med hjälp av lösa käppar. 
• Stå en stund och se dig noga omkring. Vad ser du?
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Del 3. Blåelden skymtar

• Spana om du ser en blåeld. Vad kan en blåeld vara?

Legenden i boken bestod av flera märkliga gåtor. - Här får vi 
ha huvudet på skaft, konstaterade Wilda Wide när hon läste: 

Det kan lätt gå snett 
När hemska drakar andas hett 
Använd hett med vett

Wilda Wide travade runt i en cirkel med pannan i djupa veck 
och funderade på gåtan. - Eld! Sa hon till slut. Och när hon sa 
det ordet så skymtade något framför dem. Det var ett 
blåaktigt sken som syntes längre bort på stigen. - Aha! Det 
kanske är en sån där blåeld som jag hört talas om. Då är vi på 
rätt väg, sa Wilda Wide övertygat. En blåeld lär vara ett 
mystiskt sken som ibland kan ses skymta i skogen på de 
platser där skatter ligger gömda. 

Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide
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Del 4. Det brända berget

Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

• Hitta en bergshäll eller sten. Sätt örat mot ytan och lyssna. 
• Vad hör du? Känns ytan kall eller varm? 
• Finns där spår av någon eld? Om inte - tänk va bra! 
• Ge lite kärlek till berget/stenen med klappar och kramar. 

Wilda Wide och Alve kom fram till en bergshäll med en stor 
spricka i. Ett dovt ljud hördes från berget. De satte öronen 
mot berget för att höra bättre. - Ack ack ack. Jag tror jag 
sprack sprack sprack. Det var berget som talade. - Prinsarna 
elden tände. De min bergahäll brände. Ack, ack, ack, jag tror 
jag sprack, sprack sprack! 
Wilda Wide och Alve tittar på varann. - Prinsarna? Vi måste 
vara på rätt väg! - Hur kan vi hjälpa dig? Frågade de berget. 
- Hel blir jag aldrig igen, men klappa mig, bli min vän, suckade 
berget dovt. Och det gjorde Wilda Wide och Alve.
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 5. Dofterna som försvann

• Beskriv med ord vad alla saker runt omkring dig doftar.

Djupt in i skogen mötte de en gråtande Mielikki, skogens och 
djurens beskyddare. Hennes ljusa klänning täckte blåbärsriset 
där hon satt och håret pryddes av fjädrar. - Alla dofter är 
borta och jag känner bara röklukt, snyftade Mielikki. 
- Oj nej va besvärligt, sa Wilda Wide. - Men jag tror jag vet en 
lösning. Tillsammans doftade de på allt de hittade och 
beskrev dofterna åt Mielikki. Till slut fick hon tillbaka sitt 
luktsinne och hon strålade åter av lycka. Wilda Wide och Alve 
berättade att de letar efter skatten som vaktas av en drake 
och en stinkbagge. - Ingen vet hela sanningen om skatten, sa 
Mielikki. - Men lyssna på de allra minsta djuren. De har 
förmågor att veta sånt som vi andra inte vet. Och med den 
kunskapen fortsatte Wilda Wide och Alve sin färd.
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 6. Vi värnar om liv

• Kryp på knä och se på insekter och småkryp. 
• Hur rör de sig? Hur bygger de sina bon? 
• Bygga ett bo till småkrypen.

Wilda Wide och Alve såg många insekter och småkryp på 
stigen. Alve var en van insektspanare, precis som alla fåglar 
är. Men nu var det inte hans middag det gällde, utan att se 
vad småkrypen visste om skatten, draken och stinkbaggen. 
De gick ner på knä och upptäckte fler kryp. De följde 
myrstigar, trämaskar, hittade spindelnät och upptäckte 
skalbaggar i alla möjliga former. De var så försiktiga de kunde 
för att inte störa de små liven - för om de blev rädda ville de 
knappast avslöja några hemligheter åt dem. I boken med 
legenden kunde de läsa:

Att vara stor är inte allt; liv är liv - även i liten gestalt 
se de små och lär, som en sann konstnär
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 7. Rävens list

• Öva er att listigt smyga bakom träd och stenar. 
• Ser du skägglav? Den växer på torra grangrenar. 

Längre fram på stigen blickade en räv surt på dem och tänkte 
skynda vidare. Men Wilda Wide ropade efter den: - Har du sett 
två prinspojkar och vet du något om en skatt?
Räven fnös irriterat: - Nej om skatter vet jag inget, men två 
pojkar som skrämmer rävungar har jag hört talas om. Ja, 
minsann, det är på grund av dem som rävar genom tiderna 
har lärt sig list. - Det handlar om att spela dem spratt, så att 
de tror att vi bor på ställen där vi inte bor och att vi går på 
ställen där vi inte går, fortsatte räven finurligt. 
Wilda Wide och Alve trodde att de förstod, och tänkte att sån 
listighet kunde vara bra att ha. - Ta den här skägglaven. Den 
är magisk och hjälper er att inte synas – ifall er list inte räcker 
till, sa räven, som nu fått en mycket vänligare ton.
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 8. På rätt spår

• Hur många olika djurs rörelser kan du härma? 
• En i gången härmar ett djur medan de andra speglar 

rörelserna och försöker gissa vilket djur det är. 

Ju längre fram på stigen de kom, desto säkrare blev de på att 
de närmade sig någon form av trolldom. Det var kanske inget 
som de direkt kunde peka på, men det kändes liksom i 
kroppen att något var annorlunda. Det här gjorde Wilda Wide 
och Alve extra alerta på allt runtomkring dem. De observerade 
varje rörelse av både växter och djur för att försöka avläsa 
vad som skulle leda dem vidare. Ja, de blev så fokuserade, att 
de automatiskt började härma allt de såg för att smälta in 
bättre – lite såsom räven hade lärt dem om list och att inte 
synas. När de såg en hare skutta fram, gjorde de likadant, och 
när de såg en älgtjur med stora horn beta lite gräs, härmade 
de hans rörelser. 
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 9. Tillsammans är vi starka

• En blundar och den andra leder genom att hålla i armen. 
• Den som leder berättar noga om allt på stigen så att den 

som blundar inte snubblar. Byt sen roller.

Framför dem låg ett högt berg med endast en trång passage 
att komma genom. När solens strålar blänkte i bergsväggen i 
passagen förvandlades de till ett blåaktigt sken. - Det är 
blåelden, sa Alve. - Då måste vi ta oss genom bergspassagen, 
sa Wilda Wide. De plockade fram skägglaven som räven gett 
dem, och försökte göra sig så osynliga de kunde. De smög 
sig ljudlöst fram. Men när de närmade sig passagen kände de 
en grym stank. Lukten var så stark att det sved i ögonen och 
Wilda Wide måste både blunda och hålla sig för näsan. Alve 
som var fågel klarade sig bättre. Det var förstås stinkbaggen. 
Nu måste de vara nära skatten. Men eftersom Wilda Wide 
knappt kunde se, så var Alve tvungen att leda henne försiktigt 
genom bergspassagen. 
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Naturkraft sagostig
Professor Wilda Wide

Del 10. Att se med hjärtat

• Varför är det viktigt att skydda naturen och djuren? 

Vid slutet av bergspassagen kikade de försiktigt runt hörnet. 
Där stod en drake och röt så att näsborrarna sprutade eld. 
- Minns den där gåtan. Det kanske är lösningen, sa Alve med 
darrande stämma. Vad ögat ser, kan vara förmer. Vad örat 
hör, kan bli sabotör. Blott ditt hjärtas röst, ger riktning och 
tröst. De blundade och försökte känna med hjärtat. En känsla 
av stor ledsenhet och ånger fyllde luften. De ansträngde sig 
att tänka att draken skulle få massor av kärlek och omtanke. 
Då tystnade drakens rytande. När de öppna ögonen var 
draken borta. Istället satt där två pojkar på en guldkista. De 
kramade Wilda Wide och Alve och kunde inte sluta skratta. 
Skatten bar de hem. Och i skogen spreds ryktet om prinsarna 
som nu lovat att skydda naturen så länge de levde.  


