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I juli 2006 kom Keestorpets Trubadur (smeknamn Bamse) två månader gammal till sitt nya 

hem i Nyfikamålen utanför Trekanten. Det var en helt ny värld som öppnade sig för Bamse, 

massor med nya platser och saker att upptäcka och undersöka. Och flera nya kompisar att lära 

känna för hos matte Mia fanns redan två keesar – Wesaborgs Lotta och Keestorpets Toscanini 

(Oscar) och tre katter.  

Hos Mia finns dessutom ett 40-tal höns, 20 pärlhöns, 20 ankor och ett gåspar. Och det är här 

hela historien börjar. Bamse, Lotta och Oscar fick följa med Mia ner till hönsen varje dag och 

snart hade Bamse lärt sig att hönsen och ankorna inte gärna ville vara med och leka. De var en 

del av det dagliga livet och hörde ihop med Bamses vardag.  

Som alltid där det finns höns finns det vilda djur som gärna vill ha en höna till middag. Höken 

brukar ta några varv över gärdet för att se om det finns något att äta och räven tar sina turer 

kring hönshuset med jämna mellanrum. När det är fara å färde är det bra med pärlhönsen för 

de slår larm genom ett fasligt kacklande. Det här visste Lotta och när pärlhönsen satte igång 

var det bråttom att komma ner till hönshuset och inga staket i världen kunde stoppa henne. 

Bamse var inte sen att hänga på men staketet runt trädgården var lite för högt för honom så 

han fick nöja sig med att påkalla Mias uppmärksamhet genom att ge skall. ”Rädda mina 

kompisar, matte”.  

Sommaren 2009 kom återigen räven på besök. Pärlhönsen slog larm, hönorna försvann in i 

hönshuset och ankorna dök ner i dammen. De enda som inte hann undan var gässen och räven 

tog genast chansen till en rejäl middag. Han fick tag i gåshanens ena vinge och försökte få 



med sig gåsen in i skogen. Men nu hade Bamse hört vad som var på gång, han flög över 

staketet och rusade ner till hönshuset där han fick syn på räven. Bamse är ingen fegis utan han 

gav sig på räven direkt. Ett vilt slagsmål bröt ut, Bamse attackerade räven som gav tillbaka. 

Till slut lyckades Bamse få räven att släppa gåshanen och räven fann för gott att fly ut i 

skogen med Bamse tätt efter. Det tog någon timme innan Bamse var tillbaka, trött men 

oskadd. Och räven har inte varit synlig hos Mia sedan dess… 

Hur det gick med gåshanen? Jo, han kan tacka Bamse för att han är i livet idag! Hade inte 

Bamse kommit hade räven fått en riktig kalasmiddag. Gåshanen hann bli illa tilltygad med 

svåra bitmärken, rinnande blod och en trasig vinge. Men ingenting är omöjligt för Mia, hon 

sydde ihop gåshanens skador och med lite extra omvårdnad och kärlek har han blivit helt 

återställd.  

Och Bamse, han vaktar fortfarande sina höns, ankor och gäss och så snart pärlhönsen larmar 

är han på språng ner till hönshuset! 
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