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Bedstefar har høns – 12 stk. – det er en blandet flok, heraf er de fleste dværghøns. Barnebarnet Cecilie på 5½ år har 

altid haft lyst til at snakke og pusle med dem – og ikke mindst samle æg ind. 

En dag sagde hun til bedstefar: ”Hønen er sur i dag, den bider (hakker) mig, når jeg vil ta’ ægget fra den” – ”Nå, så er 

hun ved at være skruk, og vil selv beholde æggene, så hun kan ruge og få kyllinger”. 

”Men hvordan kan der komme kyllinger ud af æggene”? – Bedstefar forklarer så godt han kan – ”Hønen vil ligge på 

æggene og varme dem i 18-20 dage…… I den tid det varer, har hun næsten ikke tid til hverken at spise eller drikke”. 

Et lille barnehoved kan altså ikke forstå, at det kan lade sig gøre, der kommer kyllinger ud af æggene. 

Pludselig en dag siger bedstefar ”Nu kommer der kyllinger .. 2 er ude af skallen og de andre æg er der også bildet 

for” 

Han ringer til Cecilie – næste dag kommer hun, og nu er der 6 små dunede daggamle kyllinger, der er kommet til 

verdenen. At få lov til at stå med en i hænderne, det er godt nok en oplevelse uden lige, synes hun! 

Vi andre tænker – ja, men det er jo naturens orden! 

En aften spurgte bedstefar Kasper, et andet barnebarn på 7 år, om han ville med ud og gå en tur -  ”Jeg ved et sted 

hvor der er ræveunger” – Jo det ville Kasper godt… hunden skulle også med (i snor). Da de travede afsted, standsede 

hunden af og til op og tog en bid græs. ”Hvorfor spiser hunden græs, bedstefar”? – ”Nå, det er fordi vi får regnvejr i 

morgen”! Så blev der ikke snakket mer’ om det, for nu var de nået til rævegraven, men rævemor havde nok hørt 

dem og jaget ungerne ned i hulen, og lå nu selv og holdt ørene stive for at høre om bedstefar, barnebarn og hund 

snart var forsvundet. Men hullet i diget, og spor af små rævepoter, havde de begge set. 

Et par dage gik, så var vi sammen med Kaspers forældre…. Pludselig sagde de: ”Hvad er det for en røverhistorie du 

har fortalt Kasper” ? ”Dagen efter at han havde besøgt jer, stod han op og så at det regnede – han var lidt fortumlet, 

men sagde: ”Så er det rigtigt, at det var derfor bedstefars hund spiste græs”! 

Forældrene kalder det en røverhistorie (men forældre er nu ikke altid for kloge) 

Men jeg tænker – Er det en røverhistorie – en naturens orden – eller en gren af Vorherres Skaberværk 

Enten man er 5½ - 7 – eller 67 år, forundres man stadig. 

 

 

 

 


