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Programmanus 

av Helen Rundgren 
 

 
 
AV-nummer: 21127 tv14 
 
Lustigt randiga djur som ligger överkörda vid vägen.  
Det är många människors enda bild av grävlingar. 
Om de inte försökt bli av med dem under huset  
eller blivit skrämda av gamla myter om benknäckarna som biter till det kraschar…  
Vad kommer allt sådant ifrån?!?   
Knäckebröd i stövlarna skulle man ha… så dom slutar bita…  
 
Nä, grävlingar är som andra djur… de är minst lika rädda för oss som vi för dem.  
 
Men eftersom de är aktiva på natten och tidigt på morgonen  
så är det ju inte så lätt att lära känna dem. 
Smyga på dem är svårt.  
De hör allt!  Och de känner alla främmande lukter omedelbart.  
Men ser gör de dåligt så om man smyger mot dem med vinden ordentligt i ansiktet  
så kanske man kan komma …så här nära.  
 
Här i skogen bor en hel storfamilj … en klan.  
Ungar finns det av olika åldrar.  
Och en sur pappa ... eller det där kanske är morfar och det där kan vara mamma eller ... hennes 
syster…ja många är dom.  
 
De har grävt ut ett stort bo med flera rum och långa gångar.  
Det finns många ut och - ingångar.  
Riktigt stora bon har gått i släkten i många generationer och kan vara väldigt gamla. Men de 
renoveras och byggs ut hela tiden. 
 
Flera av de här grävlingarna är nog honor; mormor, mamma, mostrar och döttrar. Flickgrävlingarna 
brukar inte flytta hemifrån.  
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Men det var värst vad det kan klia i pälsen när man är grävling! 
 
 
Nu är fotografen innanför revirgränsen så han har missat varningarna som finns utplacerade runt om 
grytet: Toalettgroparna! 
 
Grävlingarna gräver små toagropar i gränsen på sitt område.. så känns det på lukten var man inte 
ska gå vidare. Om man förstår grävlingspråk alltså. 
Men det är ju inte så lätt att förstå alla gånger…  
det verkar bland annat vara ett kroppsspråk… 
 
Det är när grävlingarna börjar gräva bon under sommarstugor som folk blir lite sura på dem. Men 
det är ju praktiskt!  
Det blir ett ordentligt tak över alltihop då, så regnar det inte in.  
Men vi människor har ibland lite lite förståelse för att djur använder sig av våra saker. Cementrör tex.  
 
Att grävlingarna är ute och letar mat på nätterna  
och att det är daggmask dom äter mest  
är det som gör att de råkar så illa ut i kontakt med människor. 
De träffar ju sällan oss.. men våra bilar träffar dom.  
På vägarna ligger daggmaskar och påkörda smådjur. Det luktar mat.  
Grävlingen hinner väl knappt se bilen men den borde ju höra den.  
Men vad är en bil för en grävling?  
Den döda grävling lärde sig aldrig att bilen var farlig och kan inte berätta det för andra. 
 
 
Den här grävlingfamiljen har i alla fall sin skog med omgivande åkrar att leta mat på. Frukt, säd och 
grönsaker på hösten och vintern.  
Småkryp på sommaren. Grävlingar äter det dom hittar.  
I Frankrike äter dom vindruvor.  
I Italien äter dom oliver och här hos oss … daggmask. 
 

 
 
Foto: UR 


