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Bävrar



Krumla är med sin mamma och 
pappa på IKEA.
De ska köpa en ny säng till Krumla.
Krumla bestämmer sig direkt. 
Hon vill ha leopardsängen!



– Jag vill ha TRE bävrar också 
säger Krumla bestämt. 
– Bävrar? undrar pappa. 
– Vaddå bävrar?



– Jag vill ha TRE BÄVRAR,  
säger Krumla och pekar på  
hyllan med gosedjur. 
– Du kan inte få någon bäver alls,  
säger pappa. Du har precis fått en  
leopardsäng!!!
Mamma nickar, hon håller med.



Nästa dag fyller Krumla år.  
I paketet hon får ligger en bäver. 
EN bäver. 
Krumla kramar om bävern. 
Sen döper hon den till BÄVER.

Nästa dag fyller Krumla år.  
I paketet hon får ligger en bäver. 
EN bäver. 
Krumla kramar om bävern. 
Sen döper hon den till BÄVER.



Sen kommer släkten.  
Krumla får två paket. 
De ser likadana ut som paketet hon 
fick på morgonen. Men där är inga 
bävrar i paketen. 
I det ena paketet finns en hund. 
Den  kan sitta, gå och skälla. I det 
andra paketet ligger det en nalle.



Krumla bestämmer att hunden 
ska heta GRÄSLING och nallen 
PIMPA!
– Ska den verkligen heta Gräsling? 
frågar mamma. Hon tycker att den 
kan heta  Mascot eller Tilda istället. 
Men Gräsling ska heta Gräsling.  
Det har Krumla redan bestämt!



Nästa morgon hittar inte pappa 
sin nya slips. 
– Har du sett min nya slips, 
frågar han Krumla. 
Men Krumla har inte sett 
någon slips!



När Krumla ska gå och lägga 
sig hittar pappa slipsen i 
Krumlas säng. Den sitter fast 
på Gräslings svans. 
Pappa blir arg och Krumla 
börjar gråta.



Gräsling vill vara en bäver, 
snörvlar Krumla. Pappa förstår. 
Han hämtar en gammal slips 
som de sätter fast på Gräslings 
svans. Nu vill Pimpa också ha en 
bäversvans.
Det får han. 



Nu har Krumla tre bävrar. 
Precis som hon ville ha!



Fakta om bävern

Bävern är en gnagare precis som ekorren, 
men den är mycket större. Förr i världen 
jagade man  den för skinnet som man gjorde 
pälsar av och för bävergället som man gjorde 
medicin av.  

Bävergället luktar starkt och bävern har det 
för  att markera revir och för att de ska känna 
igen  varandra.  Idag skjuter man bara bävern 
när det  blir för många. Bävergället använder 
man till  parfymer idag. 

Bävern äter helst barken på björk och sälg.  
Den gnager de av med sina framtänder. De 
kan också fälla träd genom att gnaga på 
stammen. 

I hyddan föder de sen 1–4 ungar.  

Bävern har en platt och bred svans som de 
använder när de simmar. De har simhud 
mellan tårna på bakfötterna.


