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M,tt hafwll ett knllppt lefwebröd och alltid wara utan pen-
ningar är bäde härdt och tungt, den fanningen är, be-
klagligt nog, allmänt känd. Gcnom att ordna wärt arbete
mcd eftertanke, kunna wi dock finna medel, hwilka rädda oss
frän tillfällig brist och nöd och kanske bidraga till att wi
kunna göra befparingar för kommandc tidcr. En utlomst-
kalla, som den finska twinnan än cj anlitat i nämnwärd
grad, är hönsskötseln.

„Hönsskötsel egnar fig bäst för kwinnor och burn",
säger en erfaren hönsskötare. Detta uttalande skola wi
tagll fastll pä. Den finsta allmogekwinnan har i manaa
delar af wärt land frän urminnestider Hällit höns. Säwäl
i hemman, torp fom i backstugor äro höns och iigg en känd
och wärderad wara. Ett är dock sälert, att bchällningen af
dennll hönsfkötscl warit blott en femtedel af hwad den
kunnat och bordt wara. Det will fäga; dä man fätt
en mark, hade mun bordt fä fem mark; dä mun fätt
h undra mark, hade man bordt fä fcmhundra mark.

Äien wet du, kara wän, hwad andra erfarit och hwil-
kcn erfarenhet afwen den, fom nedskiifwit dessa rader, hai
gjort? Jo, att höns bctalll fig otroligt wäl. ii ja ända
till 10 mark inbringar hwarje höna per är; och detta ren
i ntomst, sedän alla kostnader för mat och skötsel blifwit



afdragna. En omtanlsam kwinna, hwilken har sin egcn
stuga, klln säledes till den inkomst hon annars har lägga
inkomsten frän 5,0 höns, hwilka hon bör hinna sköta, och
sälunda göra sig en biintomst af minst 250 markomäret.
Mm da mäste ocksä hönsen stötas mcd kärlek och om-
tanke och enligt de rad jag här gifwcr.

Will du deremot skötll dina 2 ellcr 50 höns pä det
gamlll wanliga sättet, mä du gerna göra det. Men skyll
ocksä dig sjclf, dä du gär miste om den winst jag lofwllt.
Det kun ga dig sä som det gätt mängen herrgärdsegarc,
hwilken byggt storartadc och kostsamma hönshus, töpt dyrbara
racehöns, men lemuat wärdcn om hönsen iokunnigaoch
wärdslösa tjenllrinnors händer: cndast förluster och
förtretligheter har kömmit egaren till del i stället för winst
och tillfredsställelsc. En af dessll misslyckade hönsskötare.
hwilken anlllde en hönsgärd pä 500 höns, upphördc myckct
snart med alltsamman; och om han i den dag som är hör
talas om höns, sä blir han rittigt ond!

Icke är hönsskötseln nägot perlstickeri. Men nogförc-
kommer härwid ätskilliga fall, dä man mäste wara fullt ut
lika wllisam och omtänksam som wid den finaste sömnad,
om man nemligen wäntar sig god winst.

Dä wi börja, lät oss börja längsamt och försig-
tigt. Alla anläggningskostnader skola wi göra billiga. För
hönsen skola wi göra det trefligt och godt.

Men huru stall du fä dig höns, riktigt goda höns,
som wiirpa tidigt, redan till lulen och under wintermä-
naderna, dä äggcn äro dyra?

Ett sagcr jag: köp aldrig kycklingar, ty de kunna wara
däliga och äro som sädana dyra, om du ock fär dem utan
beswär och för nägra penni stycket. Köp i stället 4 stycken
säkallade bondhöns sä billigt du kan, kanske för 80 penni
stycket, sädana som icke äro iildre än 3 är och som rufwa
s„ligga") tidigt d. w. s. redan i Mars och början af April.
De äro just sädana du till en början behöfwer. Hafwa de



ohyra, hwilket ofta händer, strykcr du Petroleum emcllan
fjädrarua utan att dock gnida och utau att bestryka huden
eller stinnet. Längt förr än hönorna lemnas att ligga pä
de för dem bestämda äggen, mäste dc wara fria frän
ohyra. Frän en wälkänd hönsgärd köper du liggägg af
Leghorn eller af Hamburger race för 2mne hönor med 12
ägg för hwardera, samt af Plymouth Nock race likaledes
12 för hwardera de begge andra ligghöuorna. Sälcdes 48
styckcn ägg för 4 hönor. Du bör aldrig lägga mer an 12
ägg under hwarje höna. Skulle det intraffa att alla dina
4 hönor samtidigt wilja ligga redan i flutet af Mars,
sa har lyckan warit dig bcwägen. Ty mins detta: tidiga
tyctlingar aro hönsgärdens guldgrufwa; 10 tidiga kycklingar,
klackta i April aro mera wärda an 50 klackta i luni. Och
kycklingar, som äro klackta efter den 15 luli duga blott till
stagt.

Lagg aggen under hönorna om aftonen, och auteckna
uti din almanack nar du lagt dem. Anwand rcngjorda
strömmingsfjerdingar, dem du till hälftcn fyller med skuren
halm och rent höaffall pa halinen, som nästen. Placera
fjerdingarna med ägg och hönor pä ett fredadt stalle uti
ladugärden eller i det hönshus du redan eger, eller i din
egen stugll. Du mäste lata ligghönorna en gäng dagcligcn
komma upp för att äta och dricka; wilja de ut i det fria,
böra dc ickc hindras. Wilja de icke sjelfmant aterwanda
till fina nästen, lyftas de dit; och tredskas de, lägger du en
korg eller ett brädstycke öfwer fjcrdingen. Se till att ligg-
hönorna äro fredadc för rättor.

Sedän hönan legat 21 dygn, begynner klackningcn
natten emot det 22 dygnet; följande dag (den 22 dagen)
kan du wnrfamt med handen borttaga alla aggskal ur boet;
mm du bör läta hönan ligga mcd sinä ungar och oklackta
ägg till den derpa följande 23 dagen pa förmiddagen. (En
upp och nedwänd korg pa fjerdingen är bra att anwända
till natten, fä länge klackningcn warar.)



Men pä den 23 dagen mäste hönan mcd sinä kycklin-
gar lyftlls ur boet pä golfwet och hela familjen matas.
Nu tanner den sig riktigt matfrisk. Helst tages litet fin-
stuiet och i sötmjölk uppblött hwctebiöd. Kycklingarna gif-
wer du framdeles fina korngryn pä en enkom gjord fyrkan-
tig läda med läga lister (liknande en sturläda), som bör
hällas ytterst ren. Gryn gifwes litet, blott sä myc-
ket de äta för gängen.

Rent och godt drickswatten mäste ständigt finnas.
Wänd en kllffekopp upp och ned pä en assiett och fyll as-
sietten med watten, sä har du det ganska ändamälscnligt.
Kycklingarna wilja nemligen, om de luuna komma dertill
gcrna trampa i drickswattnet och orena det dä.

Stummad sötmjölk (icke bläsur!) gifwes kycklingarna
pä sammu sätt som wattnet, ätminstone dä de blifwit 2
wcckor gamla.

Utfodringen eller matningen bör ske pä bestämda ti-
der: frukost kl. 6 pä morgonen, middag tl. 11 och qwälls-
ward kl. 4 eller före solnedgängen och förr an kycklingarna
blifwa fömniga.

Till frukost anwändes: hwetckli, hafre- och kornmjöl
sllmt kott potatis, lika delar af hwarje. Detta allt samman-
knädas mcd tillsats af litet warmt wattcn till en sammcm-
hllllande massa, men wallingaktig fär den icke wara.

Till middagsmäl gifwes t. er. öfwerblifwen mat

frän köket, som med tillsats af hafremjöl tillredes fä som
frukostmälet.

Omwerling i mat tycka barn om, omwcrling i mat
tycka afwen kycklingarna om.

Korngryn gifwes kycklingarna sä ofta dc dnfka till
mcllanmäl och afwen till qwallsward.

Dä kycklingarna blifwit öfwcr en wccka gamla, mäste
de 2 ä 3 gänger i weckan hafwa litet kött eller lros-
sade räa ben.



Sä snart kycklingarna blifwit sä gamla att de kunna
ätll hwetc, gifwer man litct deraf pä förmiddagcn i stället
för gryn, och när de kunna äta torn och hafra, gifwes
deraf till alla aftnar omwerlande, ena aftonen korn, dcn
andill hafra, sä myctet de äta. Gryn gifwes numera icke.

Kycklingarna böra redan frän första dagen dä de köm-
mit ur boet fä med modren dageligen wara ute under
wackert wäder. Bläst täla de, mcn rcgn och fukt är
farligt. Frän Maj böra kycklingarnc hela da g en, —om
det ej regnar, wara ute för att liira sig krafsa och
äta gräs. Kom för all del ihäg denna sats:

pä lycklingarnas uppfödande och wärd frän
det de lemna skalet beror hönsgärdens framtid.

Alla tuppkycklingar säljas sä snart dc blifwit 4 eller
6 weckor gamla, utom en, dcn största, den wack-
rastc och käckaste af dcn äldsta kullcn. Dcn behäller du för
egen räkning. Tidigast betala de sig bäst, cinda till 1
mart stycket.

Höntycklingar säljer du för intet pris i werlden;
men de äro wid ser weckors älder wärda 3 mark stycket,
om dc äro kläckta i April och blifwit wäluppfödda.
De wärpa i oktober, dä äggen betalas med twä mark
tjoget. Har du nu 20 stycken hönkycklingar, sä kan du
wara nöjd, riktigt nöjd.

Beträffande höst- och winterbehofwen; bör du minnas att
famla dessa om fommaren. Du har sjelf sett huru höns
och tycklingar, stora och smä, fommarn igcnom äta gräs
med största siit. Gräs och grönt skola dc äfwen hafwa
undcr hösten och wintern frän den 1 Nowember till
medlet af April. Mark nu hwad jag säger: Nasslor
wäia omtring din stuga. Star dem tidigt och sä osta de
äter wära upp. Torta och tag dem i godt förwar.
Samla dessutom allt hwad samlas kan af wärande klöfwer
och förfar dermed pä famnm fätt. Pä höwinden och fod er
ladans golf finnes oändligt mycket hörost (höfrö, höagnar



och söndcrsmuladt ho). Tag noga wara pä dctta höaffall
ocksä. Har du frodigt wärande hwete eller rägbrädd, plockar
du deraf under hösten dagligcn dock sä att du icke upp-
ryckcr rötterna och klippcr mcd en far brädden säsindu
kun, ju sinarc desto battre. Af dcn skurna brädden lägger
du för 20 höns twä duktiga näfwar i ett ämbar, ofwcrgju-
ter satsen med kothctt watten, täcker detta med en porslinö-
tallrik och blandar hiirtill cfter en half timme en tillsats
af hwetckli, hafremjöl och kornkli, kokta och söndertramadc
potäter. Dcnnll blandning, som icke bör wara wällingaktig,
är bepröfwad som synnerligcn begärlig for hönsen till fru-
kostniäl, och de wärpa deraf öfwer förwäntan.

Mcn nässlorna och klöfwerhöet! Hwad ftall du göra
med dem? Star dem fina och anwänd dem pr e cis pä
samina sätt som räg- eller hwetcbrädden. Och ho-
affcillet, som du samlllt frän höwinden och ladugolfwet, hur
ftall du biira dig ät dermcd? Du sällar det fritt frän
längre strän och andra obehörigheter och anwander det pre-
cis pä sammu sätt som du anwander den slurna bräd-
den och tlöfwern. Hönsen wärpa af ofwansagda blandning,
som gifwes till frukostmäl och som kallas grönfodcr bland-
ning ar, otroligt wal.

Gifwer du icke arönfoder under hösten och wintern ät
dina höns, fä är du en djurplägare, som dessutom gär mi-
ste om en god winst.

Koin ihäg Kaisa Wargs kända walspräk „om man
sä hafwll kan" och försök att fä hönsmaten sä omwärlandc
som möjligt. Hönsen äta för resten allt hwad du fjelf citcr.
Men de ata äfwen det du wid din mältid kasscrat.
Kreaturs- och fiftben aro för hönsen läckerbitar. Men du
ftall bulta alla djur- och fiftben sönder med en hammare
till minst en kllffcbönlls storlck, Söndertramade potäter äta
hönsen synnerligcn begarligt, uien deraf bör gifwas fpar-
famt, ty dc blifwa af potäter för feta och wärpa mindre.
Under wärpningstiden böra de alls icke fä potäter. Mcn
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potätcr pllstäs wara wärmande. Du kan derför, da det
blir sä kllllt att det riktigt „smäller i knutarnc," gifwa dina
höns duktigt potäter, sä frysa de stnckars kräken icke, om ock
deras boning kännes kall.

Till middagsmal gifwer du samma rätt, som till fru-
kostcn. Kasta, sedän de ätit middagsmälct kl. 12, äfwen
nägra näfwar hafreagnar pä golfwet, men fätt matkärlen
pä wärpllldan.

Till qwällsward gifwer du före ftymningen och fenast
kl. 5 hclsäd sä mycket de äta: ena dagen hwetc, andra da-
gen koru och tredje dagen hafra. Dock warpa de bast
af hwete.

Krossadt murbrut är för höns, som börja wärpa,
synnerligen begärligt. De stola fä deraf om hösten och
wintcrn sä mycket dc wilja förtära dagcligen. Annu biittre
än murbruk är gips. Kop frän jernbodan pulweriserad
gips 5 kilo kosta 75 penni och gör deraf för hwarje
gäng af omkring kilo en ftytande deg med tillsats af
watten; bred dcgen till ett tunnt lager (1 cm.) pä bräden,
hwilka dn bctäckt med tidningspapper; bryt sönder gipset
sedän det tortut (efter ett dygn) till smä bitar om en bönas
storlet. Gif deraf ät hönsen dagligen fä mycket de för gän-
gen äta, men aldrig sä mycket att de ledsna derwid.

Äggskal, som blifwit torkade i en warm bak-
ung krossas och gifwcs hönsen efter räd och lägcnhet.

Men hönsen äta äfwen kött. Du tänlcr mähanda
att dm som föreslär detta icke är rätt klok. „Skall jaa. af
mitt obetydliga töttförräd börja steka och fräsa ät hönsen!"
säger du. Men wänta litet, sä fär du höra hwad härtill
kan swaras: tag wara pä allt; detta är härwidlag
hufwudregeln, som dock tywärr oftast försummas.
Du har om hösten din stagt. Hwar gör du af med mjel-
ten, med bladmagen, med den förskämda lefwern, med de
öfwerblifna tarmarna och mera dylikt? Du kastar bort allt
detta och lätcr kringströfwande hundar och tattor släpa det



till skogs. Mcn dilm höns wagrar du gifwa just det, som
de fä gärna äta. Tag dcrför wara pä allt köttaffall
wid din slagt, kota det, stär det i fma styckcn och gif deraf
ät Housen i morgonfodrct. Du kan äfwen insalta det för
winteibehofwet och kota deraf en eller twä ganger i wec-
klln ät dina höns, sedän du ett dygn derförinnan urlakat
det. Kött befordrar wärpningen i hög grad. Äggen
blifwll deraf smakliga. Hönsen blifwa icke för feta af kött.

Skummad sötmjölk gifwer du hönsen efter räd och
lägenhet äfwenfom surmjölk, dock icke dagligen, bläsur
aldrig.

Till matkarl anwänder du icke träkärl, ty de aro
swära att halla rena. Och oerest de icke hällas utsökt rena,
tunna dc blifwa lifsfarligll för hönsen. Wllnligll mjölk«
bunkllr af jernbleck och försedda med öron aro de bästa.
Du behöfwcr en för maten, en för drickswattnet och en för
mjölken. De kosta öO eller 60 penni styckct och aro latta
att handtera samt lätt rengjorda. Men du maste till alla
tre bunkarne lata göra af trii ett trekantigt handtag, hwars
öfra kllnt göres nägot hwass. Detta handtag bindes med
den hwassa kanten uppat twars öfwer bunkcn med ändarne
fast i buntens öron. Hilndtaget, som bör wara ungefär 5
centim. eller 2 tum pä hwarje kant, gifwer bunten stadga,
den handteras derigenom beqwämt och hönsen kuuna icke
krafsll i maten ej Heller kunna de stjclpa bunkcn.

Uti wattcnbunken haller du ständigt en jernbit t. ex.
en gammat häststo. Om wintern böra hönsen fa fommar-
ljumt watten, icke kallt.

Men hwar skall du halla dina höns? Din ladugärds-
byggnad om du eger en sadan, ar träng, alltför
träng. Du bordc dcrför för hönsen bygga enegcn boning.
Men du maste bygga billigt. Ett billigt hönshus anläg-
ger du pä följande satt. Af en tums tjocka späntade men
ohyflade bräder läter du bygga pa korswerl (alldeles fom
man nuförtiden bygger foderlador) en liten byggnad, soin
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är fyra meter (7 aln) läng och tre meter (5 aln) bred. Höj-
den: framsidlln mot söder 2,»8 meter (3 och bakwäggcn
1,?« meter (3 aln). Taket göres dubbelt och wattentätt
med ett mellllnrum af ?,i centimeter (3 tum). Mellan-
rummet fylles med sturcn halm. Golfwet göres af mycket
tätt sllmmanfogllde bräder, utan springor, ty drag är far-
ligt. Fönster med luckor, som stängas till nattcn om win-
tern, och dörr gör du sasom ritningen utwisar. Niir nu
wintern kommer, skall detta lilla hus göras oätkomligt sör
kölden. Du fäster dig icke mid utscendet, ty utsecndet be-
drager osta, utan du will hafwa ditt hönshus warmt till
wintern. Fodra nu hönshusets alla yttre wäggar och sidor
med ett 4 tums tjockt lager af länghalm, uppifrän nedat, sa
att halmcn kommer att ligga tätt intill wäggarne. Sla se-
dän ribbor längs wäggarna öfwer halmcn, sä att halmen
sa hardt tillpackad som möjligt sluter sig till wäggen.

Nu har du ett warmt, ett ljust och ett rymligt
hönshus. Men när det riltigt „kniper i näsan" om win-
tern och wattnet fryser i hönsens dryckeskärl, dä mäste du
till dagen uppwärma hönshuset med tatlampa. Om nat-
tcn frysa hönsen ej.

I detta lilla hus, som egentligen är hwad utrymmet
beträffar lagom stort för 30 höns, kan du halla t. o. m. 50
höns, sa hafwa dc dct tillräckligt warmt under wintern,
blott du iakttllger denna regel: hwad som brister i ut-
rymme, skall ersättas gcnom ljus, wärme och ren-
lighet. I hönshus, om de ock äro ljusa, stora och warma
som palats, wantrifwas hönsen, blifwa sjuka, fulla af ohyra
och upphöra att wärpa, om mau försummar att halla
hönshuset rcnt och snyggt.

Men ett hönshus kan du icke halla rent och snyggt
med mindre du fran närmaste stad förser dig mcd torf-
mull (icke torfströ). En bal torfmull kostar 2mark9op:ni
och sörslär för ett helt ar. Deraf tagcr du minst twa gän-
ger i wcckan frän Nowcmber till Maj omtring 10—15 li-
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ter i cn torg, sedän du först söndersmulat torfmullen med
händcrna. Du häller torfmullen midt pä golfwet ien hög,
sedän du efter frukostmälct flyttat alla mat- och dryc-
tcskärl pä wärplädstakct. Sedän läter du hönsen
sjelfwa skötll om utbrcdningen af torfmullen pä golfwet.
De krafsa och bada sig af hjertans grund hari. Hwarje
morgon „trattar" du med en täpp hela torfmull-lagret,
hwarigcnom gödseln blandas med mullen och dcn stinkande
lutten förswinner fullkomligt. En sadan torfmullblandning
tallas hönspudrett och betalas af en jordbrukare, som will
taga wara pä „guldet" med 25 mark efter 50 höns per är.

Med dina 2 mark 90 penni, som du lade ut för torf-
mullen, har du fälunda wunnit: renlighet och friskluft
i hönshusct, helsa och trefnad för dina höns och dess-
utom 25 mark i kontant. Wackert fä!

Tre gängcr om äret borttager du pudretten frän
golfwet: i Qttober, i December (före jul) och i slutet af
Mars. Undcr tidcn frän April till Oktober krattar du da-
geligen och dä kan du äfwen minfta litet med torfmullen,
men icke försumma att dock fätta twä gänger i weckan deraf.
Pudretten, fom tages ur hönshuset, sattes i cn hög uti ett
lider och fkyddas för wiita.

Men lätom oss nu gä att betrakta husets inredning
eller om wi fä fä saga möblcring.

Dä hafwa wi först sitt- eller hwilopinnen. Den
bör wara 1, centim. (2 aln) frän golfwet, 45 centim.
(3 qwarter) frän norra wäggen och längs densamma frän
ena gafweln till den andra. För 20—30 höns behöfs blott
en hwilopinne. För 50 höns behöfwas twenne, lika högt
placerade frän golfwet och 45 centim. (3 qwarter) frän
hwarandra. Hwilopinnarna böra wara yttcrst stadiga, helst
siatll. De runda aro dock lättare att rengöra. Begagna
aldrig flere hwilopinnar än hwad behofwet werkligen pä-
kallar. Allt stall hällas rent och fnyggt. Sitt- eller hwilo-



pinncn stall osta skrapas med en knif och bestrykas med
Petroleum.

Sä hafwll wi wärplädan, som näst sitt-eller hwilo-
pinnen är den wigtigaste möbeln. Hela wärplädan är 2
meter (3 2 aln) lang. Bredden pä bottnen och taket ai

60 centimeter (1 aln), dcruti inberaknad äfwen bredden pä
golfwct och taket pä den s. k. „spatsergangen". Höjdcn ar
45 centim. O qwarter). Ladan är gcnom mellanwäggar
delad nti 8 stilda likastora bon eller nästen. Dessa nästen,
som dlifwa nägot llflängll, aro 22 centim. (9 tum) breda
mot klaffen och 3? centim. (15 tum) lanaa. Ett 10 ä. 12
(4 u 5 tum) brädc, som stiljer nästena frän spatfergangen,
spikas som lmkwägg emot lädans bottcn, pä det hoet och
iigget uti niistet icke stall komma i spatscrgängen.

Spatsergangen ar 22 centim. (9 tum) bred och dess
golf och tak är fortfattning af lädans golf och tak, Lädans
framsida utgöres af en tlaff, som halles siuten, men opp-
nas dä äggen borttagas och som med nedra kanten är fa-
stad wid lädan medelst gangjern af jern eller lader. Klaf-
fen stanges till med en liten hake af jern.

Wärplädan placeras med spatsergangen mot hönshu-
fets endera gafwel pä 4 stadina 45 centim. (18 tum) hoga
klossar, 2 under lädans hwardera ända. Dessa klossar
böra wara stadigt och partals förenade mcd starka ribbor,
sä att lädan icke fallcr. Uti spatseraängen kunna nu Hou-
sen lomma bäde frän hogra och wenstra sidan och frän
fpatsergängen uti det näste hon önsiar.

Pä lädans tak kan ställas en bunke mcd mat och en
med watten förutom de mat- och dryckeskärl, som stä pä
golfwct, sä gräla och siass hönsen litet miudre. Wanligt-
wis wälja dä de ungll hönsen att ata pä lädtaket och de
äldre pä golfwet.

Wärplädan maste under wärptidcn inwänoigt sopas
ren en gäng i mänaden och forses med nytt strö uti
de stilda afdclningarnll. Hwarje sommar skall den inwän-
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digt lwättas mcd tarbol-eller kaltwatten. Hwarjedag
stall wärplädans tat styfflas rent.

Äoägg mastc finnas ett i hwarje afdelning af wärp-
lädlln. Men boäggen kan man göra sjelf. Uti en gammal
kllffekopp blandas pulweriserad gips, sä myckct som crfordras
för ett ägg i scndcr, och watten till en deg, hwilken med
händerna hastigt sormus till ett ägg. Men flint stall man
wara, ty annars stclnar massan. Ett mcd watten fyldt
fat bör finnas i närheten; hari doppas händerna allt emel-
lanat under det man altar eller formar massan till likhet
med ett wanligt ägg. Sist jemnas äggcts yta med en
knif, hwarcfter det fär torla.

Noaggcn mäste skrapas rcna sä osta de swartna.
Widarc mäste i hönshuset finnas en läda med grof

sand (5 liter för gängen), hwilken tömmes engäng i wcckan
sä fnart hönsen derur plockat de gröfsta kornen. Sedän
päfylles lädan änyo.

En annan läda fylld med askll bör äfwcn finnas,
pä det hönsen deruti stola fä dada sig sa osta de wilja.

En lytta med gasoljelampa —säwida du iir ivan

att warsamt handtera gasolja bör frän tlockan 6 pä
morgonen under den mörta ärstiden hällas tand uti höns-
huset tills det blir dager. Denna lytta bör wara placerad
pä en wllgg eller uti ett Horn nägot öfwer golfwct, men icke
för närä taket, sä att hela golfytan blir upplyst. Gasoljelam-
pan är den minst farliga, blott den päfylles wid dager

aldrig wid eldsljus.
Litllsä bör du tillse att hönshuset pä eftermiddagen

är upplyst till tl. 4 2, 6.
Mwäl, nu har du ditt hönshus i ordning, fuyggt,

ljust och wcirmt och befoltadt med 20 unghönor, 1 tupp och
4 mammor. I ottober börja dina unghöns att wärpa.
Tag noga märte pä, när de börja och antcckna i din alma-
nack tiden när Stina, Lina, Minä o. s. w. bcgynte samt
anteckna äfwen äggens antal för dagen. Den som wärpt



15 ägg till julen och dereftei 120 ägg till följande jul är
«n god höna. Den som under sammu tid (1 är) wärpt
160 ägg, är en utmärkt god warpersta; men den som
wärpt 200 är den utmärttaste af dem alla. Kom ihäg
att du gifwer hönsen ritligt med grönfoder hela wintern
igenom, da wärpa de bra.

Sä tomma wi in i April och dina gamla hönsmam-
mor gifwll tecken att de wilja „ligga". Nu tillräder jag
att töpa 4 kullar rufägg frän samma hönsgärd, der du löpte
för ett är sedän, och att läta dina gamla hönor ligga. Af
dessll kullar skall du behälla alla hönkycklingar för egen
räkning. Tupparne säljer du tidigt. Du skötcr och wär»
dar allt wal under fommaren, säsom du gjorde senaste som-
mar. Kllnskc ännu bättre!

Sä kommer andra hösten. Nu mäste du faija eller
stagta för eget behof dina 4 hönsmammor, dem som du
först köptc till ligghönor. Tuppcn mäste ocksä bort. Men
ny tupp bör du icke taga af dina egna, utan du bör köpa
en fädan frän en annan hönsgärd, men icke frän den
der du köpte dina rufägg. Nu först lan du af ägg ef-
ter de hönor, fom äro af första ärets lläctning taga
i April afwelsllgg sä myckct du behagar.

Sä randas tredje hösten. Nu förestär äter fäljning
af höns, eller siagtning. Ty alla af det förfta ärets
tläckning mäste owiltorligt bort, med undantag af 4, som
wisat sig wilja ligga tidigt. Gör du icke detta, sä gär det
snart tillbaka med din hönsskötsel, ty alla 2 ärs gamla
höns mäste bort. Tuppen behäller du, men ombyter tupp
hwartannat är frän olika hönsgärdar.

I början af tredje hösten har du sälunda, (sedän du
stagtat undan de äldre) en tredjedel, som äro 1 är
gamla, och en tredjedel, som aro är gamla samt de fyra
ligghönorna, som äro är gamla. Pä detta sätt an-
ordnar du urwalet för siagt hwarje höst, men försummar

1,1
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llldrig att uppföda kycklingllr. Seuare an i Maj bör du
llldrig taga sädanll.

Försäljning af slagtkycllingar lönar sig bra pä
orter, frän hwilka mun mcd liitthet tan sälja dem i stadcn.
Men tidigll skola de wara, annars bar det sig icke, Afwels-
ägg och llfwelsdjur betala sig ocksä bra, med i den handeln
bör mun säsom i all Händel wara ytterst samwetsgrann.
Fackmannllkunskap i hönsllfweln förutsättes säsom wilkor
för Händel med afwelsägg och afwelsdjur. Ärlighet och
redbarhet aio de enda rätta medlen för en god Händel och
medföra alltid den bästa winst.

Sälj llldrig ägg, hwilka du sunnit uti ett näste, som
hönan sjelf wlllt ute, ty deri kuuna finnas gamla ägg.

Hönsgardcn och hönsafweln, ägg- och kycklingshandel
komma inom en snar framtid att blifwa lika allmanna som
mejcrierna nu äro. Lär dig dcrföre i god tid att sköta
höns säsom de böra skötas. Du angrar icke dctta.
Men befatta dig icke med denna näring om du saknar lust
derför eller om du icke will sköta och warda dem säsom här
ofwan blifwit anwislldt.

Hönsgärdens hustafl»
tan sllmmanfattlls uti följande punkter.

Hönsen böra behandlas mcd karlck och wänlighet.
Hönscn böra fä ljus och wärme samt godt utrymme.
Hönsen böra afwcn om wintcrn fä tillrackligt grön-

foder.
Hönsen böra stcindigt hafwa tillgäng pä rent och godt

drickswatten. grof sand, aska, krossadt murbruk
eller pulweriserad gips.

Hönsen böra hafwa det snygt och rent.
Hönscn böra dageligen bercdas tillfällc att „krafsa

och plocta". Anwänd torfmull och hafreagnar.
Hönsen böra matas pä bestämda tider: klockan 6, 11

och 4.



Helsad gifwes blott till aftnarne och litet hwete till
middagen.

Fisk och tött och krossade ben bcfodra wärpningen
likasom grönfordret.

Hönscn böra hafwa omwcrling i föda.
Hönscn böra aldrig matas uteslutande med hel-

säd.
Tidigll kycklingar äio honsgardens guld-

grufwa.
Kycklingarna böra fä grönfoder och matas ofta och

rundligt.
Kycklingarna allas för regn och wäta.
Kycklingarna böra fä njuta af frihetcn.
Lär Kina barn alt wärda och stota höns, fä har du

en god hjelp af dem och barnen hafwa en god sysselsätt-
ning. Barnen lära sedän andra hwad du lart dem.
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Höllsstötseln stär i wärt land, nagra fä trakter undan-
tagna, pH m mycket läg ständpunlt. I det lilla Danmart,
hwarifrän för nägra är sedän utsördes ägg för endast nägra tusen
mart, har man med fä stor ifwer arbetat pä hönsftötfelns för-
battrandc, att inkomsterna af till utlandet fända ägg nu stiga till
7 miljoncr kronor eller 10 milj, finsta marl (wärdet af det antal
ägg landet fjälft förbrutar stiger till famma fumma), Defsutom
utförcs mycket hönskött och fjäder äfwenfom gäfs, ankor, kalkoner
uch annat fjädeifä. hönsftötfelns fnabba utweckling hai förwänat
mängen, fom i början betwiflade defs framgäng fom näringsgren
och nationalekonomifta wärde. I Swerge, hwarest hönsftötfeln
i allnlänhet ännu är mycket pä eftertalken, hnr man noga följt
danfkarnes outtröttliga arbete, och förföt äro redan gjoida till
denna näringsgrens förbättrande.

Om hönsftötfelns framgäng i Finland fä wi ett begrepp,
dä wi här nedan nämna hwillet antal ägg mellan ären 1888—
1892 utfördes till Ryfslcmd.

är 1888 ntftrdes .... 104,170 st.
„ 1889 „

.... 387,353
„

„ 1890 „ ....
160,545

„

„ 1891 „
.... 742,888 „

„ 1892 „
....294,500 „

I nicdeltal har altfä under desfa fem är ärligen till Ryfs-
land fcindts 362,000 st. ägg, hwilkas föryttring efter 1 mt. 50
pmi tjoget stulle utgöra endast 25,350 mt. Under famma tid
infördes frän Ryfsland och andra liinder följande antal ägg:



är 1888 infördes.... 7,848,46ft st.
„ 1889 8,721,248

„

„ 1890 6,369,479
„

„ 1891 7,233,217 „

„ 1892 „
.... 7,729,35:! „

Under de omnämnda aren infördes faledes 7,580,351 st.
ägg ärligen, hwilket efter 1 mk. 50 pmi tjoget slulle utgöra
568,526 mt. Stillnaden mellan inkomster och utgifter är altfa
543,176 mk, hwilten summa det fattiga Finland fulunda för-
fkjuter ät frammande land, i stället för att gcnom hönsflötfelns
uppdrifwande tunna winna lila stora summor af utlänningarnc.

Rysfarne hafwn med ifwer egnat sig at hönsfkötfel. För
till utrikes ort, färfkildt till Ensslnnd, utförda ägss fns ärligen 18
miljoner rubel eller 45 milj. finfta mark. I S:t Petersburg,
Rigll, Mofkwa, Kiew och Kafan finnes f. t. hönsfkötfelföreningar,
hwilka förföta utbreda ändamulscnliga räd om hönsftötfeln och
arbeta pa denna näringsgrens framätfkridande.

För närwarande finnes färftild orfat för Finland att bc-
fordra hönsftötfeln, cmedan Australien pä fenaie tider börjat täfla
med ofs pä Englands fmörmarknader. Denna taflan tommer
otwifwelaktigt att nedfänka fmörprifen, hwarför finnnrne i tid börn
fe sig om efter nha inkomstkällor.

H«lftnZfor«, Finstll uyc!«,, I^^j.


