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1 Kap.

Qm Hönsskötsel i allmiinhet.
hafwa ett knaftftt lefwebröd uch alltid wara »tan pen-

ningar är bäde härdt och — den är,
beklaglisst nog, allniänt känd, Gcnum att ordna wärt ar-
betc med tunnn wi duck fiinin medel, hwilta rädda
oso frän tillfällig drist och nöd och tanske bidracza till att
wi tnnna göra befftaringar för kommande tider. En inkomft
kalla, fom den finsta tnnnnan ännn ej nnlitat i nnmnwärd
grad, är hönsftötfeln,

„Hönsfkötfel egnar siss bätt för kwinnur och barn",
fälwr en erfaren hunsstötarc, Dcttn uttalande fkola wi
taga fasta pä. Den finsta allinugekwinnan har i manaa
delar af wärt land frän urininnestider Hällit höns, Eämäl
i hemman, som i turp och uackstngor, äro höns och ägg en
känd och wärderad wara. Ett är dock fäkert, att uehällnin-
gen af deuna hönsstötfel warit blott en femtedel af
hwad den tnnnat uch bordt lunra. Det will fäga, da
man fätt en mark, hade man bordt fä fem mark; dä
nimi fätt hundra mark, hade man bordt fä femhnndra
mark.

Men wet dn, tära wän, hwad andra erfarit och hioil
ken erfarenhet äfwen den, fom nedskrifnnt dessa rader, har
gjort? Jo, att höns betala sig >oäl, 5, ja ända
till 10 mark inbrinqar hwarje höna per är: och detta ren
inkomft, fednn alla koftnader för mat och slutfel blifwit
afdragna. En omtänkfam kwinna, hwilken har sm egen
ftnga, kan säledes till den inkomft hun annars har, lägga
inkomsten frän 50 höns, hwilta hon bör hinna stöta, och



sälunda göra sig en biinkomsNaf minst 25N mart om äret.
Men da mäste ucksä hönsen skutas med kärlek och um-
tllnke och enligt de räd jag här gifwer,

Will du deremut sköta dina 2 eller 50 höns pä det
gamla wanliga sättet, mä du gerua göra det, Men skyll
ocksä dig sjelf, dä du gär miste um deu winst jag lofwat.
Det kau gä dig sä sum det gätt mängen herrgärdsegare,
hwilkeu bygt sturartade och kustsamma hönshns, köpt dyrbara
racehöns, inen lemuat wärdeu om hunsen i ukuuuiga och
wärdslusa tjeuarinnurs händer: eudast furluster och
förtretligheter har kömmit egareu till del, i stället för winst
och tillfredsställelse. En af dessa misslyckade huusskötare,
hwilteu anlade en hönsgärd pä 500 höns, upphörde inycket
snart med alltsamman: och om han i den dag sum är hör
talas om höns, sä blir han rittigt und!

Icke är hönsskötseln nägut perlstickeri. Men uog före-
kommer härwid ätstilliga fall, dä mau mäste wara fullt ut
lita warsam och omtänksam som wid den finaste sömnad,
uin man nemligen wäntar sig god winst,

Dä wi börja, lät oss börja läugsnmt och försig-
tigt. Alla anläggningskustnader stola un göra lullina, Mr
hönsen skula wi göra det trefligt uch gudt.

3 Kap.

Om rufning och kycklingars uppfödande.

Men hurn stall du fa dig höns, rittigt guda höns,
som wärpa tidigt, redcm M julen uch under wintermä-
naderna, dä äggen äro dyra? Det är att märkä att det
är säwäl billigare, som mera inbringande att halla endast
en race. För det narwarande anses Leghorn racen sum
den basta wärpracen. Leghurn hönsen äta icke sä niycket
sum Plymouth Rock hönsen, hwilka nog äfwen äro goda
om de jkötlls omsorgsfullt och om man will hafwa goda
stakthöns. Hamburger raceu är den »uackraste, wärper
lika bra som Leghorn, men äggen äro mindre.



!Htt fäger jag: köp aldrig kycklingar ej Heller afwelo-
höno de twä första ären, ty de kunna wara däliga och äro
fom fädann dyra, oin du ock fär dem utan bestuär och för
nägra penni stycket. Köft i stället 4 stycken fäkallade bond-
hönv sä billigt dn kan, kanste för 80 penni stycket, fädanasom icke aro äldre än 3 är och fom rnfiua <„ligga") ti-
digt d, n>, s, redan i Mars och början af April, De aro
just sädana du till eu norjan behöfwer, Haftua de uhpra,
hwilket ofta häiwer, stryker du Petroleum cmellan fjädrarna,
utan att dock gnida och ntan att bestryta luiden eller fkinnet,
Längt förr än höuurna stula ligga pä de för dcni bestämda
äggen, mäste de wara fria frän uhyra, Frän början
fkall hönssiötfeln börjas, sälcdes med rufningen,

Frän en wälkänd hönsgärd köper du afwelsägg af
Leghorn race, 12 för hwarje ligghöna, Täledes 48 stycken
ägg för 4 hönor, Tu bör aldrig lagga mer än 12 ägg
under hwarje höua, Stulle det inträffn ntt alla dina 4
hönor famtidigt wilja ligga redan i flutct af Mars, fa
har lyckan warit dig bewägen. Ty mins detta: tidiga
kycklingar äru hönsgärdens guldgrufwa: IN tidiga kycklingar,
tläckta i April, äru niera wärda än 50 tläckta i luni, Och
kycklingar, foin äru kläckta efter den 15 luli dnga blott
till stakt,

Lägg äggen under hönorna um af to ne n, och anteckna
uti din almanack när du lagt dem, Anwänd till nästcn ren-
gjorda ftrummingsfjerdingar, dem du till hälften fyller med
sturen halin och rent höaffall pä halmen, Placera fjerdin-
garna med ägg och hönor pä ett fredadt ställe nti ladu-
gärden eller i det hönshus du redan eger, eller i din egen
stnga. Dn mäste läta ligghönonm en gäng dagligen komina
upp för att äta och dricka; wilja de ut i det fria, böra de
icke hindras, Wilja de icke fjelfmant äterwända till sinä
nästen, lyftas de dit; och tredskas de, lägger du eu kura,
eller ett brädstycke öfwer fjerdingen. Se till att ligghö-
nonm äro fredade för rättor.

Sedän hönan legat 21 dygn, begyimer kläckningen
natteil emot det 22 dygnet; följande dag (den 22 dagem
kan du warfamt med handen borttaga alla äggsial ur buet;
men du bör läta hönan ligga med fina ungar uch de ännn
ukläckta äggen till den derftä följande 23 dagen pä förmid
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dllgen, «En npp uch nedwcind turg pä fferdingen är ora
att anwända till natten, fä längc tläckningeu inarnr,»

Men pä den 2,'i dngen mäste hunan mcd sinä tycklin'
gar lyftao ur buet ftä golfwet uch hela familjcn mata?,
Nn tanner den sig rittigt nmtfriss, Helst tagco litet fin
sturct uch i futmjöll uppblutt hioetebrud. Kycklingarua gif
wer du framdeleo fina lurngryn i en entum gjurd fyrlantig
läda med läga listcr «litnandc en sturläda» fum bör halla?'
ytterst ren, Gryn gifwes litet, blott s a my efet de
äta för gängen,

Rent och godt driclswatten mäste staudigt fiuuas,
Wänd en taffctuvo upp och ned pä en assict uch fyll «5

sietten med watten, fä har du det gansta äiidaniäloeuligt,
Kycklingarna inilja nemligen, om de kuuna tumma dertill,
gerna trampa i drickswattnet uch urena det dä,

Stummad fötmjult licke bläfur!» gifwes lyckliugarua
pä samma fätt fuin »vnttnet, ätminstune dä dc blifwit 2
weckor gainla,

Utfodringcn eller matuingcu dör ste pä bestämda tider:
ftukost tl, <i pä morgonen, middng tl, 11 uch wällowaro
kl. 4 eller före folnedgängen och furr än tycklingarna dlifiua
fomniga,

Till frutust anwändes: hwetetli, hafre uch turnmjul
samt tott putatis, lila delar af hluarje, Detta allt fannnan-
knädas med lillfaw af litet warmt >oatten till eu fcunman-
hällande massa, men wällingattig fär den icte wara,

Till middagsmäl gifwes t, ez'. öfwerblifwen mat
frän köket, som med tillsats af hafremjöl tillredes fä fom
frukostmälet.

Omwerliug i mat tycka lmru om, omwerliug i mat
tycka äfweu tyeklingarna om,

K orn gryn gifwes tycklingarna fä ofta de unsta tili
mellanmäl uch cifwen till twällsward.

Da tycklingarna blifwit öfwer en wecka gamla, mäste
de 2 ä 3 gänger i weckan hafwa litet tött eller trus
sade räa ben,

Sa snart kycklingarna blifwit fä gainla att de tumia
äta hwete, gifwer mau litet deraf pä förmiddageu i stället
for gryn, och när .de kunna äta torn och hnfre,
gifwec' deraf alla nftnar, unttoerlande ena aftonen



toru, dm andra hafre, sä myctct dc äta, Gryn gifwes
numera icke.

Kycklingarna burn redan frän förtta dnqcn da de köm-
mit ur boet fä med modren dassliqcn wnra ute under
wactert wäder, Pläft tnla dc, men rc,q» och fukt är

Mnj vöra tycklingarna hcla daqcn, um
det ej ressimr, wara ute för att lära lrassa och
äta gräs, Koin for all dcl ihäss denna sats:

ftä tyctlinqarnas uftpfödandc och wärd, frän
det de lemua ftalet, beror hönossärdeno framtid,
Pä det muderhunan icke mä tumma ät tyckliuc>arnas mat,
bör en häck, sadan luldcn ntwisar, förfärdiqac', Hit sättes
tncklingaruav mat och dc lära sig snart att ini dit for att
sota siq födn.

Alla tupptycklingar fäljas sa snart de blifwit 4 eller
6 >ueckor gamla, utom en, den största, den wackraste och
täckaste af den äldsta tullen, Den behaller dn för egen
rätuina, Tidigast betnla de sig bäst, ända till 1 mart
stycket,'

Hönstycklingar säljer du för intet vriö i werlden; ty
dc. äro wid ser weckors älder wärdli 3 mart stycket, om de
aro tläctta i April och olifwit wäluppfödda. De
wärpa i oltober, da äggen betalas med twä marttjuget,
Har du nu 20 stycken höustyckliugar, sa tan du wara nöjd,

rittigt nöjd.



3 Kap.
Qm grönfoder och «tfodring.

Beträffande höst- och wintcrbehufwen, bör du minuac'
att samla desfa om fommaren. Du har sjclf fctt huru
och tycklingar, stora uch fmä, hela fummarcn äta gräs med
med största flit, Gräs och grönt skola de äfwen hafiua
nnder hösten och wintern frän den 1 Nuwember till
medlet af April, Märt nu hwad jag säger! Näfslor
wäia omkring din sluga, Star dem tidigt och sä ofta de
äter nuira uftp, Torka dem och tag dem i godt förwar,
Sainia dessutom allt hnmd famlns ta» af wärande tlöfivcr
och förfar dermed pä famma sätt, Pä höwinden och foder
ladans golf finnes uändligt mycket hörosk (hufiö, höagnar
och söndersmnladt hö), Tag noga wara pä detta huaffall,
Har du frodigt wärande hwetc- eller rägbrädd, plockar
du deraf under hösten dagligen dock fä att du icke upp-
rncker rutterna och tlipper med en far brädden fä fin du
kan, ju finare desto bättre. Af den fknrna brädden lägger
du for 20 höns twä dnttiga näfwar i ett ämbar, öfwergju-
ter fatsen med tokhett watten, täcker detta nied en porstinc'
tallrit och blandar härtill efter en half timme en tillfats
af hwetetli, hafremföl och kornkli, totta uch föndertramade
putäter, Denna blandning, fom icke bör wara wällingaktig,
är bepröfwnd fom fynnerligen begnrlig för hönsen till fn:-
kostmäl, och de wärpa, deraf öfwer förwäntan,

Men nässlorna och klöfwerhöet! Hwad stall dn göra
med dem? Ttär dem fina och anwänd dem precis pa

fom räg- eller hwetebrädden, Och
höaffallet, foin du famlat frän höwinden uch ladugolfwet,
hur stall du bara dig ät dermed? Du fällar det fritt frän
längre strän och och cmwänder det pr c-
cis pH famma fätt som du anwänder den sturna bräd-
den och klöfwern, Hönsen wärpa af ofwanfagda blandning,
fom gifwes till frutustmäl och fum kallas grönfoder bland-
ningar, otroligt wäl.

Gifwer du icke grönfoder under hösten och wintern ät
dina höns, fä är dn en djurplägare, fom defsntom gär miste
om en gud winst.



Kom ihäg Kajsa, Wargs „om mau sä
hafwa kan", uch försök att fä hönsmatcn sä omwärlande
som möjliqt, Housen äta för resten allt hwad du sjelf äter,
Men de äta äfwen det du wid din mältid kasserat,

stall bulta alla djur- uch fistbeu söuder med eu hainmare
till mii,st eu kaffeböuas storlek. lönderkranmdc potäter äta
hönsen synnerligen begärligt, meii deraf bör gifwas spar-
saiut, ty de blifwa af potäter för feta uch wärpa mindre,
Under wärpningstiden bura de alls icke fä potäter. Meu
potäter pästäs wara wärinande. Du kan derför, dä det
blir sä kallt att det riktigt „fmäller i knutarne", gifwa diua
höns duktigt putäter, sä frysa de stackars kräkcu icke, oin uck
deras bouiug tannes kall,

Till middagsmäl gifwer du samina rätt, som till fru-
iosteu. Kasta, sedän de ätit middagsmälet tl, 12, äfweu
nägra näflvar hafreaguar pä gulfwet, meu ställ mattärlen
pä wärplädan.

Till lwällsward gifwer du förc skmuuiugeu och fenast
tl. 5 helsäd sä mycket de äta: ena dagen hwete, andra da-
gen toru och tredje dagen hafre, Duck wärpa de bäst
af hwete,

Krossadt murbruk är för höns, som börja wärpa,
syuuerligeu begärligt. De skula fä deraf um husten och
winteru sä mycket de wilja förtära dagligeu. Annu bättre
nu murbruk är gips. Köp fräu jernbodeu pulweriferad
gips 5 kilo kusta 75 penni och gör deraf för hwarje
gäng af omkriug kilo eu flytaude deg med tillsats af
watten; bred degen till ett tunnt lager (1 cm.) pä bräder,
hwilta du betäckt med tiduingspapper; bryt sönder gipset
sedau det torkat (efter ett dygn) till smä bitar om en bönas
sturlek. Gif deraf ät hönsen dagligen sä mycket de för gän-
gen äta, men aldrig sä mycket att de ledsnci derwid.

Äggfkal, som blifwit torkade i en warm bak-
ugn krosfas och gifwas hönsen efter räd och lägenhet.

Men hönsen äta äfwen kött, Du täuker mähanda
att deu som föreslär detta icke är rätt klok. jag af
mitt obetydliga töttförräd börja steka och st'äsa ät hönsen!"
säger du. Meu wänta litet, sä far du höra hwad härtill
tan fwaras! Tag wara pä allt; detta är härwidlag
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hnfwndresseln, fum dock tywnrr oftast försummai''.
Dli har om höslcn diu stakt, Hlvad gur du med mjclten,
»led bladmagen, med den förssälnda irfivcrn. med de önvcr
blifna tarniarna uch mcra dylikt? Du kastar burt nllt
detta uch later kringströfluande hundnr ucl> kattur släpa dct
till stugs. Me» dina höns wngrar du gifwa just dct, fum
de sä gärna nta, Taq dcrfur lvara pa allt köttaffall
wid din slnkt, kuka dct, Mr det i sniä styckcn uch mf dcraf
at Housen i muraunfudrct. Du kan äfmen insalta dct för
ivinterbehof uch kuka dcraf en eller twä ssänsser i lueckan ät
dina huns, seda» du ett dygn derförinnan nrlakat det,
«utt befurdrar wärpningen i hög qrad, Ässgen blifiua
dcraf fmaklissa, Hönsen blifwa icke för feta cis tött,

Zknmmad fötmjulk zstfioer du hönscn efter räd och
läqcnhct, nfwenfum surmiulk, dock icke dnglissen, bläfur
aldrig,

matkärl anwnndcr du icke träkärl, ty de äru
swära att halla reua, 3)ch um de icke hällao ntfött renn,
lmma 0c blifwa lisifarliga sir hunfen, Wanliga mjult
bunkar af jernbleck, sirsedda med örun, aro de bästa, ?n
dehöfivcr cll för inaten, eu för dricksluattnet uch eu för
lnjölten. De kusta 50 eller 60 pcuui stycket uch äru lätta
att handtcra samt lätt rengjorda, Meu du mäste till alla
tre bunkarue läta göra af trä ett trekanticst handtass, hwars
öfra kaut göres uägot hwass, Detta handtag nindes nied
deu hwaSsa kauten uppät tlvärs öfluer bunkeil med äudarne
fllst i lmnkens örou, Handtaget, funi bör mara uugefär -'>

centim, eller 2 tum pä hwarje kaut, gifiuer buuteu stadga,
den handteras derigenum beqwämt uch hönfen kuuua icke
trafsa i maten, ej Heller kumia de stjelpa ouuken,

llti watteubuilkeu häller dli stäudisst eu sernbit, t, ex.
eu gainmal häststo, Om winteru böra hönseu fä sununar-
ljumt watten, icke kallt.

4 Kap.
Hönshuset.

Meu hlvar stall du halla dillll höus? Din ladugärds-
- um du eger en sadan, är för hönfen eil lämplig



wistelfeort, om den är rymlicz och
och träng, liur du for houfen bygga e» cgen bouinq pa
ett torrt ställe inwid fähufet, mcd framsidau wettande ät sö-
der. Men du mäste billigt. Ett billigt huushus
aulägsser du pn fuljande sätt. Af cu nuus tjocka spantade,
meu uhyflade, bräder läter du t>yssc,a pa (alldeles
fom mau nuförtidcu dyqqer foderlador» eu liteu oygssuad.

suin är fyra nieter <7 ali» lang och tre meter (5 ali» bred.
Hujdeu: framndau mot föder 2,«8 meter (3'/, alu) och,oat'
wäggen 1,?8 meter (3 aln>. Tatet göres duodclt och
wattentätt mcd ett mellauruni af 7,4 ceutimeter (3 tum,>
Mellaurummet fylles med stureu halm, Golfwet göres af
mycket tätt scmimaufogade bräder, utau spriugur, ty drag är
farligt, Föuster med luckur, fom stäugas till natten om nuu-
tern, eu stor wentil och dörr, göraö fädana rituingen utwifar.
Nar uu wiutern kommer, stall detta lilla hus göras uat-
tomligt för töldeu. Du fäster diq icke wid utseeudet, ty ut-
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seeudet bedraqer ofta, utau du will' hafwa ditt huuohus
warmt till wiutcrii. nu huuolmseto alla yttte wäq
gar och sidur mcd ett 4 tums tjuckt laqer af länghalm,
uppifrän ncdät, sä ntt halinen kummer att ligga tätt intill
nmagarne. Slä sedän ribbor länos nnissqarna iifwer hal-
me», sä att halmcn sä härdt tillpackau su», mösligt sluter
sig till wä,qssc,i,

Nu l,ar du ett »uarint, ljust uch rymlisst höns-
lni o. Mc» när dct rittigt „tniper i näsan" um ivintern
uch wattnet fryser i hunscns dryckeskärl, dä mäste du till
dageu uppwärma hönohuset med taklnmpa. Om uatten
frysa hönsen ej.

I detta lilla hus, sum egentligen är hwad utryinuiet
beträffar laqum sturt för 30 höns, kau du halla t, u. m,
50 höns, sä hafwa de det tillräcklicst warmt undcr unutern,
blutt du intttnger deuna regel: hwad su m brister i ut
r!,mmc, skall crsättas genom ljus, wärme och rcn-
lighet, I hönshns, om de ock aro ljusa, stora och warma
som palats, ivaiitrifwas hönsen, blifnm sjuka. fulla af ohyra
«ch upphöra att wärpa, um man försnmmnr att halla
hunohnsct rcnt uch snygt.

5 Kap.
Om strö och hönsgödsel.

Men ett hönshus kan du icke hälla rent och snygt
med mindre du frän uärmaste stad förser dig med torf-
mull (icke turfströ), Pä landet kan man med latthet
fkaffa siq utmärkt strö gratis. Samla uuder den war-
muste tiden pä fommaren stenmossa med den mull som fo>
ster loid den, uch förwara den i ladan, Pä nnntern är det
wältummet för hönsen. En bal torfmnll kustar 2 mark,
90 p:ni och förstär för ett helt är. Deraf tager du minst
twä gäuger i weckan stän Nowember till Mas umkring 10
—ls liter i en kura,. Du häller turfmullen midt pä golf-
wet i en hög, sedän du efter frukostmälet flyttat alla mat-
«ch drtickestärl pä taket af wärplädau, Sedau lä-
ter du höuseu sjelfwa stöta om utbredniugeu af torfnmllen
pä golfwet. Te trafsa uch bada sig af hjertans grund hari.
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Hwarjc murgon „krattar" du med en käpp hela torf
ninll lagrct, hluarigenuin gödfeln vlandas mcd »nillcn ucl>
dcn mntande luktcn förswinner fullkomligt, (in sadan torf-
mullblandning kallas hönopudrett och bctalas af en jord-
-I>rukarc, soin >vill taga »oara pä „guldct" nied 25 niart
efter 50 höns per är, Mcd dina 2 mark ssO penni, foni
du ladc nt för torfinullen, har du sälunda wunnit: renlig-
het och friss lnft i hönshuset, helsa och trcfnad för
dina höns och dessntum 25 mark i kantani, Wackert sa!

"Aminstonc trc gängcr oin ärct borttagcr dn pudrctten
frän golfwet: i i December «förc >ul> och i slutet
nf Mars. Under tidcn frän April till Oktobcr krattar du
dageligcn och da kan du äf>oen niinfka litct med torfmnllen,
Förfuinma dock ej att tillsätta deraf tina gängcr i weckcm,
Pudretteu, suin tagcs ur hunshuset, funonras i eu hög uti
ett lider och skyddas för >väta, Hivnrsc murjun rcngöres
gödsclöänkeu och gödscln tillivaratagcs gcuast.

O Kap.
Qm hönshusets inredning.

Först hafwa wi fitt- eller! 3en
bör wara 85 centini. (1 V 2 aln) frän golfwet, 45 centim,
(3 kwarter) frän norra wäggen och lnngs densamma frän
ena gafweln till den andra. För 20—3<» höns behöfs blott
en hwilupiuue. För 50 höns behöfmas tivennc, lika högt
placerade frän golfwet och 45 centim, (3 kwarter) frän
hwarandra, Hwilupinnarua böra wara ytterst stadiga, helst
flatll. De rundll äro dock lättare att rengöra, Begagna
aldrig flere hnnlopinnar än hwad oehufiuet werkligen päkal-
lar, Allt stall hällas rent och snyggt, Sitt- eller hwilo-
pinnen stall ufta skrapas med en tnif och oestrykas med
Petroleum, Under hivilupinnen mwringas, 60 cent. frän
golfwet, en gödselbänt af bräder, fä bred att ickc gödfeln un-
der natten faller pä golfwet,

Sä hafwa wi wärplädan, fom uäst sitt- eller hwilo-
piuneu är deu wigtigaste möbeln, Hela wärplädan är 2
meter (3 aln) läng. Nredden pä bottnen och taket är
60 centimeter (1 aln>, deruti inberäknad äfwen bredden pä
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golfwet och tatet Pä den s, k, „spat!NMi>a,cn". Hujden är
45 centim, (3 kwarter», Ladan är a,enom mettanwäggar
delnd uti 8 stilda lika stora bon cllcr nästen, Dessa näncn,
som blifwa nägot aflänga, nro 22 centim, l 9 tnm) breda mot
tlaffcn och ,!7 centim, (15 tnm> länga. Ett 10 u 12 centim.

«4 ä 5 tmn) längt brnde, som stiljer nästena,frän fpatser-
gängen, spitas som batwägg eniot lädans botten, pä det
hoet och ägget uti nästet icke stall falla i fpatsergängen,

Spatsergängen är 22 centim. (9 tum) bred och dess
golf och tak är fortscittning af lädans golf och tak. Lädans
framsida utgöres af en klaff, fom hälles sluten, meil öpp-
nas da äggen borttagas, och som med nedra kanten är fä-
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stad »oid lädan medelst gängjcrn af jcrn cllcr lädcr, «las
fen stänges nied en liten hatc nf jern.

Värplädan placeras med nwt hönohn
sets endcra gafivcl pä 4 stadini 45 centim, «18 tnm! hugn
tlooiar, 2 under hwardera ända, Dessa tluc'sar
böra wara stadigt och partnls föreimde mcd starta ribbur,
sä att lädan icke faller, Uti spatsergängen tuima nn hönsen
tumma bäde fräu hugra uch ivcnstra sidan uch frän spatser
gnngcn uti det näste dc onsta,

Pä lädano tat tan ställao c,i uunte mcd mut och en
med wlltten, furntum de mat- uch dryckcolärl, suin stä pä
gulfwet, sä gräla ucl< släss hunscn litct miudrc, Wanligt-
wis wälja dä de uuga huuscu att ätn pä lädtakct och de
äldre pä gulfinet,

Wärplädan mäsic under »värptidcu inwändigt su-
pns rcu en gäng i mänaden uch furses nied nytt strö
llti de stilda afdelningarna, Hwarje sommar stall den in-
wändigt tnnittas mcd tarbul- eller taltwatten, Hwarje
dag stall wärplädans tat styfflas rent,

Boägg mäste finnns ett i hinarje afdelniug af wärp-
lädan, Men buäggen kan man göra sjelf. Nti en gam-
nml taffetupp dlaudao pulweriserad gips, sä mycket funi
erfordrns fur ett agg i fender, och watteu till en den,, hwil-
ten ined häuderna hastigt furmao till ett ägg, Men flint
stall »iän nmra, t>> anuars stelnar massan. Ett med wat-
ten fnldt sat bur finnas i hari duppao händerna
allt einellanät uuder det man ältar eller furmar massan
till lithet med ett wauligt ägg, Sist jemnac' yta
med en tnif, hnnirefter det fär turta,

Buäggen mäste strapas renn sä ofta de swartna,
Widare mäsle i hiinshnset finnas en läda med gruf

sand l 5 litcr fur gängen), hwilten tummes i weckan
sä snart hiinsen derur plucknt de grllfsta turnen, Tedau pä-
fylles lädan änyu.

En annan läda fylld ined asta bur äfloen finnas,
pä det hunsen deruti stola fä bada sig sä ofta de wilja.

En lytta med gasoljelampa säwida dn är
wan att »varsamt handtera gasulja bör frän tlockan 0
pä murgunen nnder den mörta ärstiden hällas tänd uti
hönöhuset tills det blir dager, Denna lytta dör ivarn pla-
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cerad pä en wägg eller uti ett Horn nägot öfwer gulfwet,
men icke för närä takct, sä att hela gulfytau blir i:pplyst.
Gasoljelampan är den minst farliga, blott den paf ylle s
wid dnger aldrig wid eldsljus. Litafä bör dn tillse
att hönshnfet pä eftcrmiddagen är upplyft till tl, 4^6.

7 Kap.
Wärpningen.

Näwäl, nn har du ditt höushus i orduing, fnygt,
ljust och warint, uch bcfolkadt med 20 uughöuor, 1 tupp
och 4 mammor, I ottuber börja dina unghönc' att wärpa.
Lägg märke till, när de börja och antcckna i din alnianack
tiden när Stina, Linn, Minä o, s, w, begynte, famt an-
teckna äswen äggens antal för dagen. Den höna, fum loärpt
15 ägg till julen och dcrefter 120 ägg till fölfande ful, är
en god höna, Den höna, fum nnder famma tid (l är>
wärpt 1(>0 ägg, är en utmärkt god wärperfka; men den
höna, fom wärftt 200 ägg, är den utmärktafte af dem
alla, Kom ihng, att d» gifwer hönsen rikligt med grön-
foder hela wintern igenom, dä wärpa de bra, Pä >oin-
tern uch wärwintern fä hönfen ofta den uwanan ntt de
börja äta sinä ägg. Äggätandet fmittar, och fnart göra
alla hönurna det, Den höna, fom furft Pätraffas ätande
ägg, siiljcs genast fran de andra hönurnn, hälles afstiljd
och fättes att wärpa i en öfwertäckt korg, Flitig rörelfe
och „kraffande", wistelfe i frist luft, äfwen om wintern
minst en timme, wnnigt murbruk, grönfoder och omwerlande
föda chafre, turn och hwete) äro botemedel mot denna fkadliga
mana hönfen.

8 Kap.
Qm minstandet och förnyandet af hönsgärden.

Sä komma wi in i April och dina gamla hönsmam-
inor gifwa tecken ntt de wilja „ligga", Nn tillräder jag
att köpa 4 knllar afluelsägg frän famma hönsgärd, der dn
topte för ett är fedcm, och att läta dina gamla hönor ligga.
Af desfa kullar stall du behälla alla höntycklingar för egen
räkning, Tupparne fäljer du tidigt. Du sköter och wärdar
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allt wäl undcr sonimarc», säsom du ojordc senane
Kanste änuu bättre!

Ka konnncr audra hösteu, ')cn mästc du salsa cllcr
slllktci för cget behof diua 4 hönömanimur, dem du förn
köpte till ligghönur. Tnppen mästc ocksä bort, Men un
tupp bör du icke taan af diua egna, utau du bör köpa cu
sadan frän en auuan hönsnärd, mc» icke frän dcn, der
du köpte diua afwcloäag, först kau du nf ci
ter de höuor, soin äro af förfta ärets kläckuing,
tagll i April afivclsägg ia mycket du behagar,

Sä raudas tredjc höstcn, i>iu förestär äter fälsniiui cller
slakt af höni?, Ty alla höns af det sörsta ärets
tläckning mästc onnlkurligt aflägs»av, mcd uudautag af
4, soin wifat siss Nuljn ligffa tidigt, b>ör du icke detta, fä
gär det snart tillbaka med din huusstötsel, tn alla 2 l<, ärc>
gamla höns mäste bort, Tuppe» bchäller du, men ombyter
tripp hwartanuat är frän olika hönsgärdar.

I börsan nf trcdje hösten har du sälunda (sedau du
siaktat uudan de äldre Housen) en tredjedel, som äro 1 är
gamla, och en tredscdcl, soin äro är gamla samt de fyra
ligghunurna, som äru 2 2 är gamla, Pä detta sätt au-
ordnar du urwalet för slakt hwarje hust, meu förfumma aldrig
ntt uppföda kycklingar, 3cnare äu i Mas bör du aldrig
taga fädaua.

9 Kap.
Qm förfäljning af hönsgärdens produtter.

Försäljning af slakthyckliugar lönar sig bra pa
orter, fräu hwilka mau >ued lätthet kau sälja dem i stndeu,
Meu tidiga stola de wara, annars bär det sig icke. Afwcls-
ägg och afwelsdjlir bctala sig ocksä bra, meu i den handelu
bör mau säsum i all haudel wara yttcrsl famwetsgranu,
Fackumuuakuuskap i höusafweln förutsättes säsum unltor
för haudel med afwelsägg och afioelsdsur, Arlighct oä>
redbarhet äro de enda rätta medlen för cu god Händel och
medföra alltid den bästa winst.

3älj aldrig ägg, hwilka du fuuuit uti ett uäste, som
höimu sfelf Walt ute, tn deri kuuna sinnas gamla ägg,

Hönsgärden och huusafweln, ägg- och tycklingshandeln
kllmma inum en snar framtid att blifwa lika allmänna.



som mejerierua !N! äro, Lär diss derför i qod tid att skllta
höns iäfom de böra f kota s. Du ickc detta,
Men befatta diq tcke mcd denua näriuss om du fatnar lust
derför, eller om du icke Nnll ssöta och wärda dcm fäfom här
ofwmi blifnnt anwifadt.

kttl^ap.
Hönsgärdens hustafla

kau fammanfattas v»nkter:
böra behandlas med kärlet och wänlighet.

Höuscn böra fä ljus och wärme famt qodt utrymme.
Höusc» böra äfwen om Winter» fä tillrnckligt

gruufoder,
Hönfcn böra stäudigt hafwa tillgäuq väreutochgodt

dricksiwatteu, grof faud, afka, krosfadt murbruk
eller pulwcriferad gipv,

,nönfcu böra hafum det snygt och rent,
Hönfeu böra dagligeu beredas tillfälle att „krafsa

och ftlucka", Anwänd turfmull och hafreagnnr,
»ö»seu böra matas pä bestämda tider: klucka» 0, 11

och 4, Huuseu böra ef för gänsseu fä mera mat, än de
förtära iuom en timme,

Helfäd mfwes blott till aftuarna och litet hwete till
middageu,

Fist, kött och krossnde beu befurdra wärpningen,
likafä qrönfoder.

Hönfen böra hafwa omwerling i föda,
böra aldrig matas uteslutande med

helfnd,
Tidiga kycklingar aro hönsgärdens guld-

grufioa.
böra fä grönfoder och matas ofta och

ruudli gt,
«ycklingarna aktas för regu och wäta,
«ncklinziarua böra fä ujuta af friheteu.
Vär dwll baru att wärda och stöta höns, fä har du

en god hjelp af dem och baruen hafwa en gud fysfelfättmng,
Varnen lära fedan andra hwad du lärt dem.

16



HllNöstötseln stär i wärt land, nägra fä trakter nndan-
tagna, pä en mycket lag ständpunkt. I det lilla Danmart,
hiuarifrän för nägra är sedän utfördes ägg för endast nägra
tufen mart, har nmn med fä stor ifwer arbetat pä hönsstöt-
selns förbättrande, att inlomsterna af till utlandet fända ägg
nu stiga till 7 nnljoner kronor eller 10 milj, finsta mark
lwärdet af det antal ägg landet fjelft förurukar stiger till
famma finnma). Dessutom utföres mycket hönskött uch fjä-
der, äfivcnfom gafs, ankor, talkoner, och annat fjäderfä,
Hönsskötfelns snabba utweckling har förwänat mängen, som
i början betwiflade defs framgäng som näringsgren uch defs
nationalekunllmista wärde, I Swerge, hwarest hönSstötsel»
i allmänhet änuu är inycket ftä efterkälken, har mmi nuga
följt danskarnes outtröttliga arbete, och förföt aro reda»
gjorda till denna naringsgrens förbättrande.

Om hönsstötfelns framgäng i Finland fä wi ett be-
grepp, dä wi här nedan nämna hwillet antal ägg mellan
ären 1888—1892 utfördes till Ryssland.

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

, , , . 387,353 „

„ 1890 „ , . , , 160,545 „

„ 1891 „ , , , , 742,888 „

„ 1892 „ . , . . 294,500 „

I medeltal har altsä under desfa fem är ärligen till
Ryssland säudts 362.000 st. ägg, hwilkao föryttring efter I



mk, 50 PM! tjllget stulle utgöra endllst 25,350 mk, llndcr
samma tid infördes frän Ryssland uch andra länder följande
antal agg:

är 1888 infördes , . , . 7,848,460 st,
„ 1889 „

.... 8,721,248 „

„ 189 N „ 6,369,479 „

„ 1891
„

.... 7,233,21?
„

„ 1892 „
....7,729,353 „

Under de omnämnda ären infördes säledes 7,580,351
st. ägg ärligen, hwilket efter 1 mk, 50 pmi tjoget stulle ilt-
göra 568,526 mk, Skilnaden mellan inkomster uch ntgiftcr
är altfä 543,176 mk,, hwilken snmma det fattiga Finland
sälunda llfstar at ftämmande land, i stället för att genom
hönsstötfelns uppdrifwande kunna winna lika stora fuminor
af ntlänningarne.

Ryssarne hafwa med ifwer egnat sig ät hönsstötsel.
För till utrikes ort, sarstildt till England, utförda ägg fas
ärligen 18 miljoner nibel eller 45 milj. finsta mark. I
S:t Petersburg, Riga, Mostwa, Kiew och Kafan finnes f. t.
hönsstötselföreningar, hwilka försöta utbreda andamälsenliga
rad om hönsskötseln och arbeta pä denna uäriugsgrens
framätstridllnde.

För närwarande finnes färstild orfak för Finland att
befurora hönsstötseln, emedan Australien pä fenare tider
börjnt täfla med ofs pä Englands fmörmarknader. Denna
täflan kommer otwifwelaktigt att nedfänka smurprisen, hwar-
för finuame i tid böra fe sig om efter nna inkomstkällor.

Helsingissä


