Queen Silvia
en ras skapad av Martin Silverudd.
En kort presentation av rasen och dess ursprung
Queen Silvia är en ras som togs fram av genetikern Martin Silverudd mellan 1968-1976.
1976 ansågs rasen vara klar och han döpte den då till Queen Silvia eftersom det stundade
kungabröllop i Sverige. Innan dess hade rasen arbetsnamnet Rixon.
För att ta fram denna ras använde han sig av 50% Rhode Island Red av en småväxt
högproduktiv värplinje och 50% Vit Leghorn av modern hybridtyp.
Resultatet blev en vacker ras som fanns i sex färger:
-Guld
-Silver
-Silverblå
-Guldblå
-Guld barred
-Silver barred
Ett ytterligare syfte var att rasen skulle vara till hjälp för små hönserier som sakta började
bli utkonkurrerade av större hönserier, som börjat använda sig av värphybrider.
Rasen skulle vara produktiv, vara vacker och lägga fina ljust bruna ägg med mörkbruna
fräknar på.
Rasen har inte heller någon ruvlust vilket gör dem till produktiva värphöns.
Idag är denna ras under återskapande av Kulturhönsföreningen på grund av att
uppfödare gjort en inkorsning med en QS Guldhöna för att ta fram den färgvarianten
som då var utdöd. Det visade sig att just den hönan en korsning mellan QS silver och

Brun Leghorn. Tyvärr resulterade korsningen i kombination med okunskap hos denne
uppfödare och våra uppfödare under några år efter detta, i att den genetiska koden
förändrades vilket även förändrade rasens karakteristiska drag. När föreningen gick till
botten med saken bestämdes att sätta Queen Silvia i ett projekt, för att återställa den
genetiska koden och åter kunna stambokföra Queen Silvia i sitt origanalskick.
Under detta projekt med att återställa den genetiska koden så säljs inga avelsägg eller
avelsdjur till någon utanför projektet. De säljs heller inte som renrasiga eftersom rasen
som ovan nämnt inte har det karakteristiska utseendet längre.
Men deppa inte. Om du fallit för denna ras och tror att du inte kan få tag i den! Vill du
vara med och hjälpa till att återskapa rasen är du mer än välkommen att hjälpa till!
Det som krävs av dig som vill vara med:
-Att du har möjlighet att kläcka i maskin eller med hjälp av ruvhönor.
-Att du har möjlighet att separera dina QS från andra raser under avelssäsong om du har
mer än en ras eller färger av QS.
-Följer föreningens direktiv på vad vi söker i deras utseende. (Se specificering av detta i
eget kapitel.)
-Att du på ett seriöst sätt bedriver din avel.
Alla kan vi ha en höna eller tupp på vift ibland hur noga vi än är.
Men då är det ytterst viktigt att vi alla tar vårt ansvar och låter det gå minst tre veckor
sedan den dag de var på vift, innan äggen används för att kläckas. Detta för att undvika
att vi får in fler gener, som gör att rasen avviker från sitt ursprungliga yttre.
-Att du helst tillämpar fingertest samt gärna för statistik över äggläggningen. Detta för
att vi ska få upp produktionen och få ett tydligare mått på hur rasens äggläggning ser ut
idag och hur deras produktionsstatus är. Så att vi på sikt kan rikta aveln mot
produktivitet igen.
-Att du inte säljer vidare avelsägg och djur utanför projektet. Och hänvisar intresserade
nya medlemmar som vill hjälpa till i projektet att kontakta koordinator först.
Men utökandet av medlemmar i projektet uppmuntras så detta steg är inte något
komplicerat.
- Att du är betalande medlem i Svenska Kulturhönsföreningen
Vi har även en egen Facebookgrupp för dom som är med i projektet. Där kan du få
hjälp och råd från andra som är med.
Vi ska nu starta försök att få tillbaka QS barred med hjälp av inkorsning av Norska
Jaerhöns som Martin Silverudd tros ha använt för att ta fram dem från början. Vi jobbar
ocksåmed den blå varianten i silver och guld
En egenskap som QS barred har som inte övriga QS har är att de ska vara könsvisande
som daggamla kycklingar.
Uppdateringar om hur det går med dessa två varianter av QS kommer att uppdateras när
mer info finns.
Temperament:
QS är en livlig ras.
De sprätter glatt omkring och är väldigt aktiva.
En ständigt jakt på godsaker gör dom till goda fodersökare så när bete och insekter finns
tillgängligt är de väldigt små i maten. De är snabba och smidiga vilket gör att dem i ena
sekunden kan vara på en sida av gården, men i nästa ögonblick ligga och solbada i andra
änden. Deras nyfikenhet bjuder garanterat på underhållning när dem glatt ränner

omkring. Man behöver inte heller vara ett dugg förvånad om man har alla hack i häl när
man gräver i trädgårdslandet. Eller när man utför någon form av hönshussysslor. Då är
risken stor att någon vill vara med och kolla allt du gör.
De är väldigt hemtrogna så de kommer glatt in på kvällen för att sätta sig till ro. Som
många andra raser kan dom behöva lite hjälp med att komma underfund med detta
under sin uppväxt, för att rutinen ska hålla i sig.
Ju mer sällskaps tid du lägger ner på dina QS desto mer sociala blir dem, precis som med
andra hönsraser. Något som kan vara lite klurigt med QS är att de kan vara något
svårflirtade att få att värpa i sina reden. Det kan vara värt att experimentera lite med vad
de uppskattar, så att man slipper hitta ägg lite varstans. Något som verkar vara en
vinnare är oftast ett väl dolt rede som erbjuder lugn och ro. Gärna lite mörkare skrymsle
brukar uppskattas.
Ägg och färg på äggen:
QS-ägg kan klassas som medelstora med en vikt som hos en fullvuxen höna ligger på ca
50-58g Färgen kan variera från enfärgade ljusbeige till mörkare bruna. Ibland är de
prydda med mörkt bruna fräknar. Ibland större fläckar.
Detta kommer i ett senare stadie vara något aveln kommer inriktas mot för att få tillbaka
äggens ursprungliga utseende. Men först måste utseendet på kycklingarnas dun och
vuxna fjäderdräkt komma tillbaka till sitt rätta jag.
Queen Silvia är mycket goda värpare men tyvärr kan vi idag inte redogöra för antal ägg
per år och höna. Efterhand som fler dokumenterar värpresultaten kommer exaktare
förväntad värpning kunna redovisas.
För vidare information och kontakt besök hemsidan.
www.kulturhonsforeningen.se
Eller för kontakt med koordinator
queen.silvia.silver@kulturhons.se

