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Det allra första numret av 
BAMSE utkom den 3 januari 
1973. Förutom att läsa alla 
serierna så kunde man tävla  
om en färg-tv.  

Visste du förresten att det är 
i det här numret som Bamse 
säger de bevingade orden 
”Bättre att vara snäll än stark!” 
första gången?



19741974
En gång i tiden var Vargen ”världsmästare i elakhet” och en riktigt ond 
figur. Flera gånger försökte han till och med döda Bamse. Men visste 
du att Vargen började bli snäll redan när Bamsetidningen bara  
funnits ett år. Det var Bamses snällhet som smittade av sig  
och Vargen blev snäll för att få hjälpa till att sköta  
hästarna i stallet. 

Han är fortfarande lite av en enstöring och bor ensam  
i sitt hus ute i skogen. Men han ställer alltid upp för  
sina vänner och de för honom.



19801980

Att man ska vara vänlig och 
hjälpa varandra istället för 
att retas är en självklarhet i 
Bamsetidningen. 

När Rune blev tillfrågad om 
att göra en bild till ett frimärke 
1980, ville han ha med en text 
på frimärket som uttryckte just 
detta. ”Det är bra med vänner – 
också små vänner!” säger Bamse 
om sina vänner småfåglarna. 
Serierutan kommer från serien 
Bamse som skidhoppare från  
nr 1 1980. 



19811981
När Bamse fick upp ögonen för Brummelisa blev han 
både nervös och tankspridd och kunde bara tänka på 
henne. Han tänkte så mycket på Brummelisa att han inte 
ens märkte att han tog på sig byxorna bak och fram!

Så fick Bamse frågan om han kunde hjälpa Brummelisas 
pappa att hugga träd i skogen. Självklart ville Bamse göra 
det, för då skulle han säkert träffa på Brummelisa. Och 
mycket riktigt föll det sig så att de två möttes igen och 
snart var de unga björnarna ett par. 

1981 kunde man läsa om deras bröllop i tidningen.



19821982

Ett år senare var det dags! Bamse och Brummelisa blev 
föräldrar till trillingarna Nalle-Maja, Brum och Teddy.  
Det här året firade BAMSE-tidningen 100 nummer och  
vi fick veta att av trillingarna så är det bara Nalle-Maja  
som blir stark av dunder-honungen.



19861986
Detta år föddes Brumma och strax  
därpå kom Mini-Hopp till världen.  
Två väldigt olika ungar, som trots det 
blivit bästa vänner.

Skalman har en gång sagt att ”Brumma 
inte är som andra”. Hon är lite klumpig 
och långsam och hon pratar inte så bra. 
Brumma är världens snällaste unge och 
ser gott i alla. 

Mini-Hopp är aldrig stilla och omöjlig  
att stoppa. Mini-Hopp är alltid glad och 
inte rädd för någonting. 

Brumma och Mini-Hopp går  
båda två på förskolan Eken. 



19871987

Bamse och Kalle Svart-skalle från  
nr 7 och 8, 1980 är kanske den mest 
lästa Bamseserien någonsin. Sju 
år efter orginalpubliceringen gav 
Statens Invandrarverk ut berättelsen 
i ett särtryck. Förutom själva serien 
innehåller tidningen frågor och fakta 
om flyktingar. 

De flesta frågorna anknyter till serien: 
”Varför tror du att man retar och är dum 
mot Kalle? Är det för att han inte är så 
bra i fotboll? Är det för att han inte ser 
likadan ut som de andra igelkottarna?”

Tidningen delades ut bland förskolor 
och lågstadieklasser och blev mycket 

populär. Flera upplagor trycktes, och 
det totala antalet tryckta exemplar 
torde vara fler än en halv miljon.

Främlingsfientlighet var ett ämne som 
Rune tyckte var viktigt att ta upp i 
Bamsetidningen. I nr 8/82 fick läsarna 
träffa ekorrarna från en ö långt ute i 
havet, svart-svansarna.

Även på Bamsetidningens brevsida  
var det en självklarhet för Rune att ta 
ställning för en generös flyktingpolitik. 
Det gillades inte av  
alla föräldrar.
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19901990
På 90-talet kom Bamsetidningen 
ut i cirka 15 länder. Bland annat 
i Ryssland, Tyskland, Bulgarien, 
Norge och Danmark.

Bamsetidningen kommer idag ut  
i Sverige och Finland på svenska. 
Den översätts även till norska, 
finska och nordsamiska.

Här nedan kan du se vad Bamse 
heter på ett par olika språk. 

Engelska: Bamsy

Ungerska: Berci

Finska: Nalle

Tyska: Tino Tatz

Franska: Martin



19981998
Bamses värld på Kolmården 
invigs. Det är en temapark i 
Kolmårdens djurpark, invigd 
1998, nyinvigd 2015. Här 
har flera av seriens miljöer 
rekonstruerats – förutom 
att besöka Bamses hus 
kan man bland annat äta 
pannkakor i Farmors kök, titta 
in i Lille Skutts stubbe och köra 
Skalmans bilar. På somrarna 
visas uppträdanden på 
Bamseteatern.

Rune Andréasson var själv  
med och tog fram bilder 
till parken och var med vid 
invigningen 1998 innan han 
gick ur tiden 1999.

Säsongen 2015 öppnade en 
helt nybyggd Bamses värld som 
ersatte den tidigare. Parken är 
20 000 kvadratmeter stor och 
har kostat 75 miljoner kronor  
att färdigställa.
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19991999

Rune gick ur tiden efter att ha drabbats 
av cancer. Det sista numret som Rune 
skrev själv var nummer 200. Det var 
1990. Han fortsatte att teckna omslag 
och granska manus ett par år till. 

År 2000 fick Bamseredaktionen en 
överraskning. Det visade sig att Rune i 
hemlighet skrivit nya manus under flera 
års tid. Dessa manus kallas PM-manusen 
och var redan från början tänkta att 
publiceras efter hans bortgång. 



20062006
Reinard Räv dyker upp i Bamse-
tidningen för första gången. Nina 
Kanin börjar arbeta som journalist.

Reinard Räv blev snabbt en favorit 
bland läsarna och har synts till en 
hel del sedan dess. Han har sitt 
tillhåll i Mickelborgs ruiner, djupt 
inne i skogen. När han inte planerar 
någon ny kupp läser han gärna 
språkmaterialistisk poesi.  

Visste du att Småköpings 
dagstidning heter ”Folkets blad”? 
2006 startade våra vänner upp den 
tillsammans med redaktören Harry 
Gråräv och Nina Kanin debuterade 
som journalist. Detta arbete ger 
henne både möjlighet att komma ut 
på äventyr och att avslöja orättvisor.



20102010

Mini-Hopp får en liten kusin när  
Lille Skutts bror Happ och hans 
sambo Lille Sixten tar hand om 
övergivna Suddan. De gör allt de 
kan för att hitta hennes föräldrar, 
men utan resultat och det lilla 
barnet får flytta hem till dem. Det 
bästa Suddan vet är att äta och leka 
med sin kusin Mini-Hopp.



20172017

Bamse utses till Årets tidskrift för  
sin uppmärksammade kamp mot  
falska nyheter. 

Våren 2017 spreds nyheten om att 
Bamse skulle lära barn att bli mer 
källkritiska som en löpeld i både 
svenska och utländska medier, samt 
i sociala medier. Bamseredaktionen 

hade i samarbete med bland annat 
internetforskaren Elza Dunkels tagit 
fram ett specialnummer (Bamse  
nr 2, 2017) om högaktuella ämnen  
som ryktesspridning och källkritik. 

I tidningen kunde läsarna bland annat 
följa Lille Skutt som blir rädd och börjar 
sprida rykten om ett monster i serien 
”Bamse och mörka skogen”, samt ta 
del av fakta och tips om källkritik och 
ryktesspridning i Bamses skola.



20142014

Runes sista film heter Bamse i 
Trollskogen och släpptes 1991.  
Under många år kom det inga  
nya filmer, men 2014 hade filmen 
Bamse och Tjuvstaden äntligen 
premiär. Denna följdes av en rad 
filmer; Bamse och Dunderklockan  
och Bamse och Vulkanön. 

Ännu fler filmer är på gång. Julen 
2023 har filmen Bamse och världens 
minsta äventyr biopremiär och 
filmskaparna har redan börjat arbeta 
med filmen som ska komma 2025.



20222022

Bamsetidningen får Sveriges Tidskrifters Stora Pris

”Sveriges Tidskrifters Stora Pris går till en tidskrift som i 
över femtio år varit trogen sitt samhällspatos och följt nya 
generationer genom att ständigt vara relevant mot sin 
föränderliga målgrupp. Vinnaren har en lång historia av att roa, 
leta skatter och samtidigt lära oss vikten av att stå stadigt i våra 
värderingar. Alltid på barnens sida, på barnens villkor.  
Årets vinnare använder sin styrka på rätt sätt – för det  
vet väl alla att Bamse är världens snällaste björn.”



20232023
Bamsetidningen fyller år

Det är 50 år sedan den allra första 

Bamsetidningen kom ut och den 

är fortfarande mycket populär. 

Tidningen läses av över 200 000 barn 

varje månad* och låter sig inspireras 

av Bamse och hans vänners tankar 

om vänskap, samarbete och allas lika 

värde. Bamsetidningen är ständigt 

aktuell och har skapat debatt 

och fått uppmärksamhet när den 

tagit upp ämnen som skilsmässor, 

miljöförstöring, regnbågsfamiljer, 

fattigdom och källkritik. Dagens 

Bamseredaktion på Story House 

Egmont försöker göra tidningen  

i Runes anda. 

50-årsfirandet sker inte bara i 

serietidningen utan Bamsefantaster 

kommer att kunna ta del av jubileet 

under hela året på flera platser 

runtom i Sverige. Det blir bland 

annat en jubileumspodd med Kalle 

Lind som programledare, Kolmården 

satsar ännu mer på Bamses värld, 

Arbetets museum skapar en turnerande 

Bamseutställning för att lära barn om 

källkritik och på juldagen har filmen Bamse 

och världens minsta äventyr premiär. 

*226 000 barn läser Bamse-tidningen varje månad eller oftare i åldern 4-15 år.  
Källa: Kvantitativ undersökning, Kantar Sifos onlinepanel och Orvesto Junior (11-15 år)

Nr 1  2023 Jubileum – Bamsetidningen fyller 50 år! Pris 42:-

Jubileumsnumret utspelar sig då Bamse, Lille Skutt 

och Skalman var yngre och författaren Jimmy 

Wallin och tecknaren Tony Cronstam har lagt sig så 

nära Runes stil som möjligt. Läsarna får följa med 

vännerna på ett hissnande äventyr med målet att 

hitta den försvunna världen Atlantis.  


