
Komfort. Hönorna behöver 
ett rejält hönshus som håller 
ett par plusgrader på vintern 
så att vattnet inte fryser. 

Produktiv. I snitt värper en 
kochinhöna ett ägg per dag 
under äggsäsongen.

Ett bra team. Janne, föreningen Eggets ordförande, och Moa (t h) hjälps åt att sköta om kochinhönsen som har blivit gårdens kelgrisar.

Skaffa cityhöns
-tänk på detta

[Förankra idén ordentligt bland grannarna. 
[Sök tillstånd av Miljöförvaltningen. 

[Två, tre personer måste ha huvudansvar för hönorna.
[Läs på innan. Hönor har ett språk som det kan ta en 

livstid att förstå. De har också starka nedärvda instinkter.
[De ska ha hönshus som är isolerat och håller minst ett 

par plusgrader på vintern så att vattnet inte fryser.  
[Hönorna ska ha ett speciellt fullfoder. Inte hushållsav-
fall. Men gärna broccoli, majs eller en morot. Snäckskal 

ger dem behövlig kalk. 
[För att slippa kvalster ska hönorna kunna ”sandbada”.

Föreningen Egget 
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M
oa tror knappt sina ögon när 
hon öppnar luckan till värp-
avdelningen på hönshuset. 
Där, bland de brunsvarta 
ruvande hönsen, ser hon en 
liten röd näbb tränga ut ur 

skalet på ett av de sex äggen. Sekunden ef-
ter spricker ägget och en liten pipande gul 
dunboll ser dagens ljus. Snabbt ringer Moa 
till några av grannbarnen och det dröjer 
inte länge innan en fl ock av uppspelta och 
nyfi kna barn har samlats runt hönshuset för 
att få en glimt av nykomlingen. 

Det är Moa som sköter om hönorna på 
Piskans gård på Södermalm i Stockholm till-
sammans med kompisarna Klara och Petra 
– och Janne, som är ordförande i gårdsfören-
ingen Egget.

– Vi fyller på foder och vatten och byter ut 
halm och sågspån, berättar Moa. 

Hönorna har nu bott på gården i ett och 
ett halvt år. De kom i slutet av hösten och 
blev mottagna med buller och bång. På väl-
komst- och dopkalaset kom 50 personer och 
kvarterets gemensamhetslokal fylldes till 
bristningsgränsen. 

Idén att ha hönor på gården växte fram steg-
vis. Ett tag funderade några av de boende på 

att sätta upp ett växthus. Det fanns redan 
många trädgårds- och odlingsintresserade 
i husen. 

Sommartid är Piskans gård en prun-
kande oas. 

– Men i ett växthus fi nns bara plats för 
ett fåtal odlare, medan hönorna skänker 
glädje åt alla. Inte minst dagisbarnen och 

tonåringarna, som älskar de små lurviga kra-
baterna, säger Janne. 

När föreningen väl hade bestämt sig följde 
en tid av förberedelser och studier. Man bjöd 
in en stadsuppfödare av hönor och prata-
de med Svenska fjäderfäföreningen om en 
lämplig art. 

Valet föll på dvärgkochin, en liten stabil 
höna. 

– Det är en perfekt cityhöna som inte låter 
jaga upp sig av livliga barn eller högljutt stor-

stadslarm, säger Janne.
Därmed inte sagt att de är mesiga. Hönor-

na i Piskan har jagat i väg katter och har till 
och med pickat på ”Astrids hund”.

Dvärgkochiner fanns redan under 1300-ta-
let vid det kinesiska hovet. Men det var 
först i mitten av 1800-talet som de charmiga 
djuren satte sina lurviga fötter på europeisk 
mark. Det var då den engelske ambassadören 
i Kina blev så förtjust i hönorna att han förde 
med sig några stycken för att visa upp i sitt 
hemland. Och de gjorde snabbt succé i det 
viktorianska England med sin smak för fl ärd 
och krås. 

Innan hönorna fl yttade in på Piskans 
gård krävdes tillstånd från Miljöförvalt-
ningen. Hönor i stan räknas nämligen som 
”halvprofessionell djurhållning”. 

Som tur var tog ärendet bara två veckor 
att handlägga när det stod klart att det inte 
skulle fi nnas en högljudd tupp i hönsgården. 
En avgift på 1 200 kronor – sedan var allt 
klappat och klart. 

Föreningen Egget fi ck 45 000 kronor ur 
hyresvärden Svenska Bostäders boinfl ytan-
depott för sitt hönsprojekt. Potten är öron-
märkt för hyresgäster som vill göra något för 
att förbättra trivseln och gemenskapen på 
sin gård. Den största delen av bidraget gick 
till inköp av fågelhus, men även dopkalas och 
föreläsningar rymdes i summan. 

Varje söndag är det hönsutspring i samband 
med att Moa och kompisarna städar buren 
och fyller på med foder. Då samlas de boende 
för att umgås med varandra och hönorna, 
som får springa fritt på gården. Vid utspring-
et bjuder Janne på nybakat bröd. Vill det 
sig väl blir det också sockerkaka bakad på 
hönsens ägg. Under äggsäsongen – april till 
oktober – värper hönorna i snitt ett ägg var 
om dagen.  

– Ska� ar man hönor får man vara be-
redd att umgås. Vänner och släkt, mormor 
och morfar, skolkompisar – alla vill trä� a 
hönorna. Hönshuset har blivit en naturlig 
mötesplats, säger Janne. 

Tuppen som är pappa till kycklingarna 
föddes på Piskans gård för ett år sedan. Strax 
efter födseln fi ck han fl ytta ut på landet. Men 
för lite drygt 20 dagar sedan kallades han in 
för att betäcka gårdens höns. 

Innan vi lämnar gården har den lilla ul-
liga dunbollen fått sällskap av ytterligare tre 
svarta syskon.  

  ”Vänner och släkt 
– alla vill trä a 
             hönsen.”

Krackel, Spektakel, Kusina, Snövit och Ebba Grön. 
Det handlar om fem kramgoa hönor med attityd 
och egen stil. Sedan de fl yttade in i kvarteret Piskan 
vid Maria Prästgårdsgata på Södermalm har 
trivselfaktorn och gemenskapen fått sig ett rejält lyft. 
Text: Lars Bergström   Foto: Jonas Adner

Cityhönor
gör succé
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