
”Hönan Agda” 
 
Historien hände i somras då Elisabeth och jag skulle vara hundvakt åt hennes bror så att han och frun 
kunde åka på semester. Redan första dagen efter morgonpromenaden slet sig hunden av okänd 
anledning och var borta. Hunden var en fågelhund av rasen finnspets, alltså specialiserad på fågel. 
Med hjärtat i halsgropen tog jag bilen och körde ut i Oxberg för att leta. Elisabeth kom på tanken att 
grannen hade frigående höns, och när hon kom dit möttes hon på gården av ett moln av fjädrar, dun, 
kacklande och flygande höns. Ur molnet dök en stolt fågelhund upp med en flaxande höna i munnen. 
Hunden for hemåt med hönan, och när Elisabeth kom efter, hade hunden "lekt färdigt" med den 
halvdöda hönan. 
 
Jag for till veterinären i Orsa med hönan i en kartong för att låta sakkunnigt folk avgöra hönans 
fortsatta öde. 
Hos veterinären satt i besökskön bl.a. en hundägare med en finnspets, fågelhund, och jag kunde se i 
hundägarens blick, att han undrade vad det var för en idiot som kom med en höna. Saken blev inte 
bättre när besökarna lyssnade på mig vid inskrivningen av hönas ras, ägare, kön, etc. Jag visste ej 
hönans namn, men när jag och flickan som skrev in hönan, tittade närmare på den "nakna" hönan, 
som hade varken fjädrar eller dun på bakändan, gav vi henne namnet Agda. 
Besöket resulterade i, att jag fick 7 sprutor med antibiotika med mig hem för att ges 2 ggr/dag. 
 
Hemkommen till grannen med hönan, hade hönan lagt ett ägg i kartongen. Som tur var fanns i 
hönsgården en höna som "låg på 3 ägg" som skulle bli kycklingar, och dit lade vi ägget. 
Veckor gick och en dag fick Elisabeth och jag blommor, choklad, ägg åtföljt av ett kort med följande 
text: Tack, tack, tack, ni är mina hjältar, tusen, tusen, tack för all hjälp och omtanke vid "olyckan". 
Hade det varit någon annan än ni hade nog nacken rykt. Tack vare er leker livet igen. 
 
Hälsningar Hönan Agda. 
 
P.S. 
Agda fick även uppleva att bli mamma, då surrogatmamman nedkom med 4 kycklingar. Jag har hört 
på omvägar, att Elisabets bror med fru åter rest på semester, men nu är hunden på ett 
hundpensionat, varför, förstår jag ej. D.S. 
 
/Jan Pålsson    
 


