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O 
 
  livia sad helt stille og kiggede på de andre  
piger fra 0. klasse, der legede med bamser. 
Nogle af bamserne var piger, andre var drenge. 

Olivia ville helst være en pige, men lige nu var hun ingen, for hun 
havde ikke nogen bamse. 
 
Alle bamserne havde den samme størrelse og var den samme 
slags. Hvis man skulle være med i legen, skulle man have den  
samme slags bamse. Det var en regel. Det var Katrine, der  
havde lavet reglen. Det var også hende, der havde fundet på, at 
bamserne gik i bamseskole hvert eneste frikvarter. Og det var 
hende, der havde fundet på, at de skulle lære bamsesprog  
og bo i deres helt egen bamseby. Pigerne arbejdede på bamse-
byen hvert frikvarter, den var ved at blive stor, med et super- 
marked og en svømmehal.
 
”Så kom Fie hjem, og så skulle hendes veninder komme på besøg 
og drikke te,” kvidrede Katrine, mens hendes bamse gik hen til 
det sandslot, hun havde bygget til den. Bamsen Fie gik i gang med 
at lave et lille bord af sand. Da bordet var færdigt, satte den små 
kopper på det. 
 
Olivia fulgte opmærksomt med i legen. I virkeligheden hørte  
kopperne til i hendes dukkehus, men de passede faktisk perfekt 
til bamselegen. Når hun ikke havde nogen bamse, kunne hun ikke 
selv være med i legen. Men tingene fra farmors gamle dukkehus 
måtte gerne være med. 
I går havde Olivia haft sin dukkevogn med i skole. Og en lillebitte 
bamse. Hun havde tænkt, at hun måske kunne være en af  
bamsernes baby. Men Asta havde lånt dukkevognen til sin bamse, 
for den var gravid og skulle snart have en baby. Katrine var  
blevet sur over, at det var Asta, der havde lånt dukkevognen. 
Det var derfor, Olivia havde taget testellet med i dag. 
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Hendes mor havde ellers sagt, hun ikke måtte tage det med ud 
af huset, for det var meget gammelt. ”Det er ægte porcelæn, det 
kan meget nemt gå i stykker,” havde hun sagt.  
 
Olivia havde taget det med alligevel. Mor skulle ikke bestemme 
alt, og Olivia var en stor pige nu, der gik i skole og alting.

Det ringede ind. Pigerne begyndte at pakke legen sammen.  
Olivia rejste sig og gik hen for at tage sit testel. 
 
”Hvis jeg må blive ved med at låne det, må du også se på i  
næste frikvarter,” sagde Katrine og smilede sødt til Olivia.   
”Har din farmor virkelig leget med det, da hun var lille?” 
Olivia nikkede. ”Du må få det, hvis du vil,” sagde hun pludselig. 
 
Katrine blev helt vildt glad. Hun pakkede det forsigtigt ind i et 
tørklæde og lagde det ned i den lille rygsæk, hvor hun havde  
alle Fie-bamsens ting. Hendes bamse var den fineste af dem  
allesammen. Olivia tænkte på, hvor fin Fie ville være med en af  
de kjoler på, som hun havde fået af farmor. 
”Skal vi følges ind i klassen?” spurgte Olivia. Katrine rystede på 
hovedet.  
”Jeg har aftalt at følges med Asta.” 
”Det er rigtigt. Det havde vi altså aftalt,” sagde Asta.
”Okay,” sagde Olivia. Så gik hun bare bag ved dem. Det gjorde 
heller ikke noget. 

Dagen efter tog Olivia en af de fineste kjoler med fra farmors 
dukkehus. Hun glædede sig til at vise den til Katrine.  
Hun havde målt med fingrene, hvor stor Katrines bamse var, så 
hun var sikker på, kjolen var den rigtige størrelse. Det ville være  
forfærdeligt, hvis Fie ikke kunne passe den. 
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Katrine blev glad for kjolen, nøjagtig sådan som Olivia havde 
tænkt. Fie fik den på med det samme, og Olivia fik lov til at sidde 
lige ved siden af, mens de andre piger legede med deres bamser 
i bamsebyen. Asta havde taget en klokke med. Når den ringede, 
skulle bamserne i skole. 
 
”Ring, ring …” sagde Asta med klokken. Alle bamserne skyndte 
sig i skole. De skulle lære engelsk. Det var meget fint at tale  
engelsk, og bamserne var sådan nogle fine nogle, der kunne 
mange sprog. 
 
Olivia kiggede på bamserne, der sad i skolen og lærte engelsk. 
Og så kom hun til at tænke på, at der manglede en lærerinde. 
Måske gjorde det ikke noget, hvis lærerinden var større end de 
andre og ikke helt samme slags? Så kunne lærerinden jo også lave 
mad til bamserne. Olivia havde sådan et gammelt jernkomfur, 
hvor man kunne lave rigtig ild med en lille spritbrik. Da farmor 
var lille, havde hun kogt ægte havregrød på det komfur. Det 
havde hun selv fortalt.

Olivia fiskede komfuret op af sin rygsæk. Det var tungt, men  
alle delene var der, gryder, pander og spritbrikker. 
”Årh, det er flot. Kan man virkelig lave rigtig mad på det?” 
spurgte Katrine. Olivia nikkede og fiskede en æske tændstikker op 
af lommen. 
”Hvis du har noget mad, vi kan varme, så ved jeg, hvordan man 
tænder for det,” sagde hun. 
”Jeg har et æble med i madpakken, kan vi varme det?”  
spurgte Asta. 
”Ja, så kan de få det til frokost.” Katrine var henrykt. 
 
Asta skyndte sig ind i klassen for at hente sit æble. De andre  
piger gik i gang med legen, mens Olivia tændte op i komfuret.
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Da Asta kom tilbage, var der ild i spritbrikken. Katrine lagde  
hånden hen over komfuret.
”Det er rigtig varmt, prøv at mærke.” 
Asta mærkede efter. Hun nikkede og smilede. Komfuret var alle-
rede varmt. Asta tog bidder af æblet og puttede dem i gryden, og 
en lyd, som når man svitser løg, steg op. 
 
Olivia tog tøvende sin bamse op af tasken. 
”Måske kan den her være lærerinde i bamseskolen?” sagde hun. 
Katrine kiggede på den. Hun rystede på hovedet. 
”Aj, den er altså alt for stor, kan du ikke se det?”  
Olivia kiggede på sin bamse. Hun nikkede. Katrine havde ret, den 
var alt for stor.
”Den er også for stor til komfuret,” sagde Katrine.  
”Men du må gerne se på,” fortsatte hun venligt. 
 
Olivia satte sig på kanten af sandkassen og kiggede på, mens 
de andre piger lavede mad til deres bamser på farmors gamle 
komfur. Da klokken ringede ind, ville Katrine give Olivia komfuret 
tilbage. Men Olivia rystede på hovedet. Det måtte Katrine få, 
hendes egen bamse var alligevel alt for stor. 

Olivia trak vejret tungt. Hun vidste godt, det var farligt, det, hun 
skulle til at gøre. Men det var nødvendigt. Hun havde plaget mor, 
så meget hun kunne, og mor sagde nej, nej og nej. Olivia havde 
tonsvis af bamser, hun kunne ikke få flere. Sådan var det bare!
 
Olivia listede ud i entréen. Mors taske stod på det lille bord med 
spejlet. Hun holdt vejret og lyttede. Hun kunne høre sin mor og 
lillebror, Kasper, ude i køkkenet. Hun kiggede på tasken. Lynlåsen 
var ikke lynet. 
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Hun gik helt derhen, åbnede forsigtigt tasken med en finger og 
kiggede ned i den. Hun kunne se mors røde læderpung ligge  
dernede. Forsigtigt fiskede hun pungen op. Hendes hjerte  
bankede så højt, at hun blev bange for, de skulle høre det helt ude 
i køkkenet. Hun åbnede pungen. Der lå flere sedler. Hun tog den, 
der stod 500 på, så hun var sikker på, hun havde nok. Forsigtigt 
lagde hun pungen tilbage.

Olivia havde sagt til mor, at hun selv ville gå hjem fra skole i dag. 
Hun havde bare ikke fortalt mor, at hun ville gå en omvej. Der 
var langt til legetøjsbutikken, men Olivia kendte heldigvis vejen, 
for den lå lige ved siden af det supermarked, hvor far altid købte 
aftensmad.  

Da Olivia kom ind i legetøjsbutikken og så, hvor mange forskel-
lige bamser der var, blev hun fuldstændig overvældet. Hvilken en 
skulle hun vælge? Måske var det bedst, hvis hun tog en drenge-
bamse, for der var kun én af de andre piger, der havde en dreng. 
Der var måske mangel på drenge i legen? 
Olivia blev i tvivl. Drengene var søde, men den, hun allerhelst ville 
have, var den samme som Katrines. Olivias skulle hedde Fiona. 
Ja, det var det, den skulle hedde. Fiona. 
Åh, det var nærmest, som om Fiona kaldte på hende!  
”Tag mig, tag mig,” sagde den lille bamse på hylden. Olivia 
smilede for sig selv. Fiona skulle være bedste veninde med Fie. 
 
Fie og Fiona – Fiona og Fie. 
De skulle lege sammen hver eneste dag og lave mad på farmors 
gamle jernkomfur. De skulle gå i skole sammen og lære engelsk 
sammen. De skulle synge sange sammen og gå til svømning og 
klatre i træer sammen. De skulle fortælle hinanden alle deres 
hemmeligheder, og ingen af dem måtte sige noget til nogen af de 
andre bamser. Måske skulle de endda sove sammen en dag?
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Olivia tog bamsen ned fra hylden. Den kostede kun 89 kroner. 
Så var der også penge til at købe ekstra tøj for. Olivia valgte et 
hvidt sæt til at spille tennis i. Fiona skulle helt sikkert gå til tennis. 
Måske skulle hun købe to af dem, så kunne de gå sammen,  
Fie og Fiona?
 
Hun købte også to ens røde kjoler med hårbånd og håndtaske til. 
Dem skulle de have på, når de gik til fest. De skulle være tøj- 
veninder, hendes Fiona og Katrines Fie.  
 
Olivia kunne næsten ikke vente med at vise Fiona til de andre  
eller med at give kjolen og tennistøjet til Katrine. Hun havde  
sommerfugle i maven, da mor satte hende af ved skoleporten.
”Kan du have en dejlig dag,” sagde mor. 
”Det har jeg allerede,” sagde Olivia med et stort smil. Og så 
skyndte hun sig gennem skolegården.
 
Da det ringede ud, og alle pigerne løb ud i sandkassen med deres 
bamser, tog Olivia sin rygsæk og løb med.
”Jeg har også fået en bamse,” sagde Olivia, da hun nåede sand-
kassen. De andre kiggede op på hende. Olivia tog Fiona op af 
tasken.  
”Hun hedder Fiona.”
”Nårh, hun er nuttet,” sagde Asta.
”Hun er jo nærmest magen til Fie,” sagde Katrine. Hun lød en 
smule irriteret. 
”Jeg har købt en gave til dig,” skyndte Olivia sig at sige.
Katrine rejste sig op. Olivia fandt de to pakker frem, hun havde 
købt til Katrine.
”Det er det samme, som jeg også har købt til Fiona,” sagde 
Olivia.”Årh, det er flot,” sagde Asta. 
 
Katrine kiggede lidt på gaverne. Olivia holdt vejret.  
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Så smilede Katrine pludselig.
”Det er en rigtig flot kjole, den røde. Har du også et rødt  
hårbånd til Fiona?” spurgte hun. 
 
Olivia smilede lykkeligt og fiskede endnu en rød kjole og et rødt 
hårbånd op af rygsækken.
”Du kan lave hus til Fiona der,” sagde Katrine og pegede over i 
hjørnet. 
 
Olivia trippede lidt. Hun ville hellere have lavet sit hus ved siden 
af Katrines. Men hjørnet var også et godt sted. Olivia gik i gang 
med at samle sand. Hun nynnede. Det var dejligt endelig at være 
med. Hun kiggede over på buskene. Hvis hun plukkede en gren af, 
så kunne den måske være et træ, der stod i haven. Olivia lavede 
et lille hegn rundt om huset. Så plukkede hun to grene, som hun 
satte inden for hegnet. 
 
Asta kiggede på Olivias træer. 
”Det er pænt med træer,” sagde hun. Og så gik hun også over og 
plukkede et par grene, som hun satte foran Sallys hus. Olivia blev 
glad helt ned i maven. Hun fik øje på en masse mælkebøtter og 
rejste sig op.
”Fiona skal have blomster i sin have,” sagde hun højt. 
”Det skal Sally også,” sagde Asta. 
 
Og så gik Olivia og Asta over og plukkede en masse mælke- 
bøtter, som de satte i Fiona og Sallys haver.
”Må Asta låne den røde kjole og hårbåndet, for Fie og Sally er 
nemlig bedste veninder?” spurgte Katrine så.
”Jamen jeg havde faktisk tænkt, at Fiona skulle have den på.  
Så kan Fie jo også være veninder med Fiona,” sagde Olivia  
tøvende. 
”Måske kan Fie og Fiona være veninder, når de går til tennis?” 
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sagde Katrine. Olivia nikkede. Så gav hun den røde kjole og  
hårbåndet til Asta. 
”Skal de til tennis nu?” spurgte Olivia.
”Nej, først i morgen. I dag skal de til skolefest.” Katrine gav Fie 
den nye røde kjole på, og Asta gav Sally den samme røde kjole 
på, og så gik de to bamser til fest.  
”Så kan Fiona lave mad til dem, når de kommer hjem,” sagde 
Katrine. 
 
Olivia gik i gang med at lave mad på farmors komfur. Indimellem 
kiggede hun over mod buskene, hvor Fie og Sally var til fest. De 
grinede og dansede. Det så sjovt ud. 
Festen varede resten af frikvarteret. Olivia fik ondt i maven. Hun 
kunne høre Fie og Sally grine og snakke til festen. De så smukke 
ud med deres røde kjoler på, med rødt hårbånd og rød taske i 
hånden. Olivia kiggede på tennistøjet. Man kunne jo ikke have 
tennistøj på til fest. Hun skulle have købt en rød kjole mere.  
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Olivia stak hånden ned i mors taske. Hun ville kun lige tage en 
hundredkroneseddel mere. Den røde kjole kostede 69 kroner. 
Olivia fiskede mors pung op. Hun lynede den forsigtigt op og  
kiggede ned i den. Der var flere sedler. Hun syntes, hun hørte 
skridt. Olivia holdt vejret, hendes hjerte bankede hårdt. Hun blev 
stående helt stille, mens hun lyttede hen ad gangen. Nej, det var 
vist kun hendes fantasi.

Olivia stak hånden i pungen. ”Hvad laver du med min pung,  
Olivia?” sagde mor pludselig bag hende. 
Olivia fik et chok. Hun kiggede på sin mor, og så lod hun pungen 
falde på gulvet. Mønterne trillede ud og sagde høje lyde. Åh, bare 
de lyde dog ville gå væk.  
”Stjæler du?” spurgte mor med en mærkelig stemme. Olivia vidste 
ikke, hvad hun skulle sige. Så begyndte hun at græde. Det fossede 
ud, som et vandfald ned ad et bjerg.  
 
Da hun havde fortalt mor det hele – om komfuret, bamserne, 
legetøjsforretningen og den røde kjole – sagde mor, at hun ville 
ringe til Katrines mor og snakke med hende om det alt sammen. 
Olivia græd og græd. Hun ville ikke have, mor skulle sige noget til 
nogen. Det var lige meget med de ting. 
 
Men mor fandt listen med telefonnumrene på forældrene i  
klassen. Hun lod fingeren glide ned over rækken, til hun nåede til 
Katrines. Så tastede hun nummeret ind. Olivia holdt vejret. Bare 
de ikke tog telefonen, bare de ikke var hjemme. Åh, bare hun var 
død. 
”Hej, det er Rikke, Olivias mor, nu skal du høre …” 
Olivia hørte ikke mere. Hun vendte rundt på hælen og styrtede 
ind på sit værelse. Fiona sad på skrivebordet i det hvide tennistøj 
og stirrede på hende. 



32 33


