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En underbar skildring av livet på gården Ugglan, på Öland. Här bor
Barbro Lindgren med alla sina djur. Finstämt och humoristiskt

berättar hon om kärlek och lycka, sorg och vemod. Om vardagliga
betraktelser och funderingar kring livet.

För att komma in på gården måste man först gå igenom portskjulet,
där innanför är gårdsplanen med ladorna, stallet och ladugården.

Djuren som fanns där är borta för länge sen. Råttorna är kvar förstås
och fladdermössen. Och svalorna kommer tillbaka varje år. Gården
var gammal och förfallen när vi kom dit, men nu har den blivit
lagad. Och trädgården är fin igen med de gamla fruktträden och

blommorna från förr. Gården fick heta Ugglan för det bor en uggla i
ett träd utanför ladan."

Barbro Lindgren har öppnat dörren till sin gård på Öland.
Stämningsfullt, vackert och med mycket humor berättar hon om

hönorna, ankorna, katterna, och den obarmhärtiga räven, som smyger
omkring sent om kvällarna. Om sin hund Mimmi som borde valla
får, men i stället vallar Barbro. Om Johnny med kryckorna som

fångar ankor och om det ärvda Värmlandsuret som en dag plötsligt
stannar.

Barbro Lindgren får vardagen och det lilla livet att framstå som



spännande, dramatiskt och händelserikt. Livet på gården är fyllt av
död, vemod och längtan, men också kärlek, lycka och livsglädje.
Dagbok från hönshuset är en kärleksförklaring till livet på Ugglan,
den gård där Barbro Lindgren lever tillsammans med alla sina djur.
Hennes tankar kretsar främst kring livet på gården, men vävs ihop

med tankar om världen och det som händer utanför Ugglans
tomtgräns.

Boken är illustrerad i fyrfärg av Kristina Digman.
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