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Huseby. Fjärderfäutställ-
ningen i Huseby är ett fast 
inslag i brukets kalender 
sedan ett flertal år tillba-
ka. Det drar utställare och 
besökare från så långt 
norrut som Värmland och 
räknas som en av Sveriges 
största.

I helgen visade det sig 
tydligt då mängder med 
folk tryckte sig utmed väg-
gar och mellan hönsburar. 

– 600 besökare är vad vi 
brukar ha, ett 30-tal utstäl-

lare på det och så över 312 
djur. Vi har haft några rik-
tiga toppen år den senaste 
tiden, men nu börjar det 
gå tillbaka till det normala 
igen och det är nästan bra, 
säger Dennis Lööv, ord-
förande hos arrangörerna 
Svenska Fjärderfäklub-
ben.

Han säger att det har varit 
något av ett mode att ha 
höns hemma de senaste 
åren och att hysterin har 

märkts av även på deras 
utställningar.

– Varje år har jag tänkt 
att nu kan inte besöksanta-
let öka mer, och sen har det 
gjort det ändå. Men nu när 
det går neråt lite betyder 
det att det är mer seriöst 
folk som blir kvar och det 
är positivt.

Exakt hur många olika 
raser av hönor, gäss och 
änder det fanns på plats 
inne i den gamla Snickeri-
fabriken säger Dennis 

Lööv att han inte vet, men 
många är det. En av dem är 
ett antal brahmor som He-
len Tagesson från Vislanda 
hade med för att ställa ut.

– Jag är uppväxt med hö-
nor. De är väldigt trevliga, 
det är ju sällskapsdjur och 
alla har sin egen personlig-
het. Just brahman är för-
visso stor, men de är lugna 
och lätta att göra tama, sä-
ger hon.

Ställa ut gör hon bara i 
Huseby och då är det mest 

för att tävla mer än något 
annat, framförallt då mot 
svärfar.

– Förra året fick jag rätt 
bra poäng på en tupp, men 
i år var de inte riktigt fär-
digutvecklade. Men nu vet 
jag vilka jag ska spara och 
avla på framåt i alla fall.

sylwia Persson och Calis-
sa Carlberg var inte där för 
att ställa ut några djur. De 
hade rest från Karlskrona 
för att se över vilka raser 
som kan vara aktuella för 
dem när de ska utöka sitt 
hönsbestånd. 

– Vi har två egna höns 
hemma, säger Calissa Carl-
berg.

– Ja, och vi vill väl ha lite 
fler höns men har inte be-
stämt oss för någon ras än 
och tittar runt för att se om 
vi hittar något vi fastnar 
för, fyller mamma Sylwia 
Persson i.

Calissa hittade snabbt 
sin favorit, Helen Tages-
sons brahmor.

– Men jag vill ta hem alla 
som är här inne, säger hon.

Någon mamma Sylwia 
inte lät lika upphetsad 
över.

– Nej, jag tror vi hoppar 
över det, säger hon och 
skrattar.

Oskar Tinggren
oskar.tinggren@smp.se

 0472-231 91

Calissa Carlberg, i famnen på mamma Sylwia Persson, är på 
jakt efter sin nästa favorithöna.

Det fanns hönor, ankor och gäss i alla möjliga former och stor-
lekar att titta på.

Dennis Lööv var väldigt nöjd med fjäderfäutställningen på 
Huseby Bruk.

●● Det fanns ingen gräns på kacklandet i Huseby i helgen då en av 
Sveriges största fjäderfäutställningar hittade dit. Där trängdes 
runt 300 höns med dubbelt så många besökare.

Helen Tagessons brahmor drog till sig mycket uppmärksamhet i utställningslokalen.

Bruket blev till hönsgård


