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www.bamse.se

Hej!
Bamse är inte bara världens starkaste björn utan också världens snällaste. I tidningen
tar vi upp många aktuella ämnen som miljö, vänskap, mobbning och allas lika värde.
I just den här specialtidningen kan man läsa två historier som passar bra att ha
som utgångspunkt när man pratar om vänskap. Längst bak i tidningen
hittar ni ett par frågor som man kan diskutera när man läst berättelserna.
Hoppas att ni gillar tidningen!

Bamsehälsningar,

fIgurerna i bamse
bamse
När Bamse äter Farmors dunder-honung blir
han världens starkaste björn. Men han är också
världens snällaste björn. Bamse hjälper alla, både
vänner och fiender. Han är gift med Brummelisa.
Tillsammans har de fyra barn. Trillingarna Teddy,
Brum och Nalle-Maja och minstingen Brumma.

LILLE SKUTT

vargen
En gång var Vargen världsmästare
i elakhet. Men Bamses snällhet
smittade av sig och numera är
Vargen snäll. Vargen har dåligt
självförtroende och
kan ibland
verka lite
bortkommen. Han
gillar att vara
i stallet och
pyssla om
hästarna.
Vargen är omtyckt i Småköping,
men Lille Skutt kommer nog alltid
att vara misstänksam mot honom.

nalle-maja

Lille Skutt är en av Bamses bästa vänner.
Han springer snabbare än de flesta, men
är ängslig och rädd för nästan allting.
Ändå följer han med Bamse och Skalman på
äventyr. Helst av allt skulle han nog vilja vara
hemma och påta i sitt morotsland. Lille Skutt
bor tillsammans med sin fru Nina Kanin och
deras son Mini-Hopp.

Nalle-Maja är en snäll men tuff tjej.
Hon säger alltid vad hon tycker
och tänker och
är kanske inte
alltid så vänlig.
Hon blir stark av
dunder-honung
men får samtidigt
ont i magen i tre
dagar.

farmor

skalman

Farmor är Bamses farmor och heter egentligen
Augusta Beata. Det är hon som kokar dunderhonungen till Bamse. Hon är snäll, erfaren och
klok men kan också bli ordentligt arg. Farmor
tycker om att baka och bjuder gärna släkt och
vänner på pannkakor.

Skalman är en av Bamses bästa
vänner. En eftertänksam och påhittig uppfinnare
som inte gillar
att stressa. Hans
favorituppfinning är mat- och
sovklockan. Den
ringer när det är
dags att äta eller
sova. Skalman
har allting i
sitt skal, utom
atlantångare och
lokomotiv.

HUSMUSEN OCH KATTEN JANSON
Katten Janson är Farmors katt. Han är snäll men
självgod och inte så smart. Hans kompis Husmusen är däremot listig. De bråkar och spelar varandra spratt hela tiden, men tvekar inte att riskera
livet om den andre hamnar i knipa.

Redaktör och ansvarig utgivare: Charlotta Borelius. Tel: 040-38 52 00. I redaktionen: Joakim Gunnarsson och Lise Jörgensen.
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tidning har tidigare publicerats i BAMSE 2004 och 2005. Tryckt i Litauen 2017. E-post till redaktionen: bamse@egmont.se
Prenumeration och kundservice: www.dintidning.se

Bamse har hjälpt till att lasta ett fartyg nere
i hamnen.
Tack för hjälpen,
Bamse!

Dags för mej att gå hem.
Oj då! Bovar i farten.

En pelikanunge som inte kan
flyga än har fallit
ur boet.

FRÄCK
KUPP
MOT
MUSEET

GULDSTATYETT
STULEN

Prickige Prille har fått syn på
den stackaren.
Smaskens! Här trillar maten ner
från himlen.

SKRIII
Pelikanerna
är visst
oroliga
i kväll.

Berättad av Susanne Adolfsson och Mårten Melin.
Tecknad av Adam Blomgren och Ann Härdfeldt.
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Vad är det här
för dumheter!

Såja, vi ska nog hitta dina
föräldrar.
Nedrans!

bamse
tar på sig
ett par
handskar.*
Glädjen blir stor i pelikanfamiljen när ungen är tillbaka
i boet.

Man behöver inte alltid vara stark
för att kunna hj älpa.

Nu stannar du här
tills du kan flyga.

Värst vad han verkar nervös.
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Är det inte en av skummisarna
i Tigergänget?

*Fågelungars föräldrar är rädda för människor. Därför ska man inte ta på ungarna.
Läs mer på www.naturvardsverket.se (sök på fågelunge).

Undan, kattskrälle ... oaaa!

Ur skummisens säck faller ...

Se dej för,
din kluns!

... den stulna guldstatyetten!
Tur att ingen såg mej!

Men Bamse har sett alltihop.
Så det är Tigergänget som har
stulit statyetten från museet!

Den ska de inte få behålla länge!
De har säkert stulit skutan också.

Uff!
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Bamse vaknar några timmar
senare.
Aj, mitt huvud!
Var är jag?

Vi måste vara
långt ute till
sjöss redan.

SKRII

Ta min mössa och flyg med den till
kullarna!

Åh! Dej känner
jag igen.
Hoppas bara nån förstår att jag
är i knipa.

Vad är det för
konstigt som kommer flygande?
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Har du tagit
Bamses mössa?!

Vad i all sin dar
är det där?

Farmor hämtar en burk dunderhonung.

Kom tillbaka,
din luv-tjuv!

Kaninen fattade
ingenting.

Bamses luva, kära nån! Hoppas
att han inte är i trubbel.

Måtte det gå väl.

Flyg till
Bamse med
den här!
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Bamse blir förstås glad över att
se pelikanen igen.

Kan du få av locket mot spiken
där?

Och du
har dunder-honung med dej!
Det är svårt …

Bort med de här!

… men till slut
lyckas det!

Bamse klättrar ner på däck där Tigergänget
får sig en obehaglig överraskning.

BAMSE!
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Ja, och jag är
dunderladdad.

Men …

Upp med händerna!

Va?!

Med ett gevär i ryggen är du inte så
stor i korken, lille nalle-palle.

HA, HA, HA!

Men Bamse får hjälp av
pelikanen ännu en gång.

Snart har Bamse bundit hela Tigergänget.

Aj!

Sånt här skräp tål
jag inte.

Även en tom honungsburk kan vara bra.
Nu håller ni er lugna tills vi kommer
i land.
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Sen styr Bamse skutan tillbaka
till hamnen.

När de kommer i land överlämnar Bamse
skurkarna till polisen.
Varför tog vi Bamse med oss?

För att han inte skulle kunna skvallra,
tomskalle!
Museets chef blir glad över att
återse statyetten.

Bara en sak kvar att göra innan
jag går hem.

Bussigt, Bamse!

Jag vill köpa ett par av dina finaste
fiskar.

Dem ska ni ha som tack för hjälpen!

Bamses luva? Den fick han
förstås tillbaks av Farmor.
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När det ringer ut till rast springer
hela klassen ut på skolgården.

skola

Alla utom lilla Kurra. Idag
är det hennes tur att vara
klassvakt.

Klassrummet ska
vädras, blommorna
vattnas och svarta
tavlan ska
torkas av.

Jag
börjar med
att öppna
fönstret.

Hon har en del
att sköta.

Hon ställer
sig på en stol
för att nå
fönsterhaken.

Just som hon öppnar kommer en
vindpust och blåser upp fönstret.
Berättad av Joakim Gunnarsson och Sören Axén.
Tecknad av Ilkka Ruokola och Ann Härdfeldt.

11

Tur för Kurra att Burre
råkar stå precis under.
Hoppa! Jag
tar emot
dej.

Jag kan hjälpa dej om
du inte når upp.

Jag når
själv.

Släpp ner
mej!

Åtminstone vill
jag det.

När klassen är på väg in efter
rasten hörs ett brak från
klassrummet.

Kurra har ramlat
ner från en stapel
med böcker.

Jag skulle
nå upp till
tavlan.

Men böckerna rasade.
Det råkar några tredjeklassare se.
Ha, ha! Kolla
pyttisen!
Vilket
småglin.
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Lyssna inte på
dem, Kurra!

Men Kurra blev
ledsen.
Jag kan inte
hjälpa att jag
är så liten.

När klassen spelar fotboll känner hon
sig också liten.

Särskilt när hon får en
passning.

Ta bollen,
Kurra!
Bollen
är för
stor.

Den kan jag
inte stoppa.

... och sparka den
vidare från andra
sidan.

Men jag kan
hoppa över ...

Hon får bara ha bollen en kort
stund.

Hoppsan, Kurra! Jag såg inte att
du hade den.

Jag är så liten
att de inte ens
ser mej.

Äh,
skärpning,
Kurra!

Vi är små!
Vi är ju ekorrar.
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Vi ska vara
små och
lätta.

Annars håller inte
trädens grenar när
vi samlar nötter.

Jag är ledsen i alla fall. Jag
når inget och ingen lägger
märke till mej.
Vi ser dej.

Ni, ja! Men de andra ...
Hej, killar! Om ni ser Kurra
så hälsa att jag ångrar det
jag sa på matchen.

en annan dag har några kompisar
samlats på ängen.
Vad ska vi
leka?

Vet
inte.

Ni fattar
inget.

Där ser ni!
Han såg mej
inte.
Men du
satt ju
bakom
hinken.

Har ni sett
min katt?

Många
gånger.

Vi frågar
Vicki.

När?
Igår.
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Så klart.

Häromdagen.

Jag menar
idag. Den är
försvunnen.

Tyst! Jag hör
en katt som
jamar.

Här i närheten,
så klart.

Ingen fara.
Vi hj älper dej
att leta.

Tänk om det har hänt något
med min lilla katt.
Kissen!
Kom fram!

Var är
den?

Det jamar från
ihåliga trädet.

Kisse-katten!

Men hur de än
lockar kommer
katten inte fram.

Den kanske
har fastnat
där inne.

Då måste
vi hjälpa
den ut.

Men vem törs
klättra inne
i ett träd?
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Burre börjar
klättra in i trädet.

Jag törs!

Hålet är visst
mindre än jag
trodde.

Aj! Oj!
Dumma
träd.

Åh, du är modig, Burre!
Vad gör
ni?

Hej, Kurra!
Burre har
fastnat.

Är det
Burre som
jamar?

Plötsligt blir
Kurra väldigt
bestämd.
Hjälp till
att dra ur
Burre!

Kan någon trösta Vicki? Jag ska
rädda hennes katt.
Du, Kurra?
Som är så
liten ... jag
menar ...

Såg du
min katt?

Nä!
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Nä, min
katt. Den
har också
fastnat.

Grenen är alldeles
ihålig.

Du fastnar
väl inte?

Inte en liten
ekorre som jag.
En stund
senare.

Hej, kisse-katten!
Vågar du inte
klättra ner
igen?

Kom! Jag
ska hj älpa
dej.
Dumma, lilla
gullekatt som
klättrar så
högt.

Här kommer
vi!

Min katt!
Åh, vad jag
har saknat dej.

Nu är det
likadant
igen. Ingen
ser mej.

Det var Kurra som
räddade katten. Jag
tycker vi ger henne
en rolig belöning.
Det är du värd,
Kurra.

Men det
slutade
lyckligt.
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Nästa dag spelar
klassen fotboll
igen.

Nu spelar vi med en
lagom ekorr-stor
boll.
Ta den,
Kurra!

Skjut!
Och Kurra skjuter rätt i mål. För en så liten
fotboll är minsann inte lätt att stoppa.

Där satt den!
vicki har kommit på en
annan bra sak.
Du har rätt,
Vicki.

Från och med nu spelar
vi varannan match
med liten boll.
Rättvist, va?

Jättebra!

Det borde jag ha tänkt på för länge sedan.
Den här trappstegen kan vem
som helst använda som
behöver den.
Vad bra! Då kan jag
vara liten som vanligt,
men lång när jag
behöver.

Du ser, Kurra. Det är
toppen att vara ekorre!
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VIKTIGA KOMPISFRÅGOR
Frågor till ”Vem kan hjälpa Bamse?”

Frågor till ”Kurra liten”
• När är det bra att vara liten?
• När är det bra att vara stor?

• Måste man vara stark för att kunna hjälpa andra?

• Är det någon som gör något snällt i berättelsen? Vad?

• I den här berättelsen får Bamse hjälp av några vänner.
Vilka?

• Är det någon som gör något som inte är snällt
i berättelsen? Vad?

• Har du hjälpt någon någon gång?

• Vad gör du när du är ledsen?

• Hur kan man tacka den som hjälpt en?

• Hur märker man att någon är ledsen?

Rätt svar ”Pyssel hos Skalman”: Kontakt H, 13 glas, pennan ligger på det blå bordet,
det finns två likadana lampor på hyllan, roboten tänker bjuda på spaghetti.

• Vad gör dig glad igen?

Denna ruta vänder sig till dig som är
förälder till ett barn som går i förskolan.
Vi hoppas att ni gillade det här smakprovet på Bamse.
Är ni intresserade av att läsa mer kan ni beställa en
prenumeration på Bamse, Bamse för de yngsta,
Bamse Sagoserier eller Bamse Kul att lära.
Gå in på www.dintidning.se för att ta del av
aktuella erbjudanden.

Rätt svar hittar du
på näst sista sidan.

