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Til familie og venner! Her er snapshots
fra september 2017. Nu med
sidenummermænd! Hvornår har du sidst spist øllebrød?

Ariane, Vibe og jeg var
kørt til møllen for at
købe mel. Møllen var
næsten blæst for mel,
da de havde fået flere
bestillinger end de
kunne klare. Nå, Vibe
og jeg ville komme en
anden dag, når de igen
havde mel i 5 kg poser.

På hjemvejen kørte vi
ind ved Ekkodalen, der
havde Vibe og Birrit
engang i sommers spist
tarteletter med en
diameter på 16 cm.
Tarteletten lavet af
150 tynde lag, er bagt i
Aakirkeby hos den
økologiske bager. På
Cafe Genlyd fylder de
tarteletten med høns
og asparges.

Men det, der var
mærkeligt, det var at
Ariane og jeg ville
slutte af med kaffe og
dessert, så foreslog
servitricen ØLLEBRØD.
Vibe tog ostelagkage.

Kokken kom og
spurgte, hvad vi mente
om øllebrød, og vi
måtte ærligt sige, at
det var overraskende
godt. Servitricen sagde,
at det spiste hun skam
hver morgen!

Rita måtte blive hjemme, det var ikke et vejr til at jage en
hund ud i. det var under stormen d. 13/9.

Ariane
med mel

Jeg spiste min øllebrød op!

Mega tartelet. Der er en
bornholmer, som har spist 3 stk.
En jyde hørte om den rekord og
spiste 4.



Besøg hos naboen, Sille og Jesper
Da vi kom til øen i 2009, lavede de 10.000
grise årligt på Krusegård. Så truede slagterriet
Danish Crown i Rønne med at lukke, hvis de
ikke fik 50.000 flere grise om året. Krusegård
udvidede produktionen til det 26.000

19/9 var der åbent hus. Gæsterne skal have
tætsluttende dragter på.

Bællierne kæler med nyfødt. Produktionen
klares af Jesper samt 4 mænd/kvinder.

Der er løbeafdeling, drægtighedsstald, farestald,
smågrisestald, slagtesvinestald.

Fixering ca. 4 uger til smågrisene kan
fravænnes. Grise, der købes under navnet
"Bornholmergris", fixeres 3 dage, økogrisen
slet ikke. Øko og frilandsgris: Omkring hver
tredje smågris omkommer, fordi moderen
lægger sig på dem.

Smågrisestald

Farestalden
Der er 700 søer

Drægtighedsstald

I drægtighedsstalden er alle søer
opstaldet i løsdriftssystemer (lovkrav).
Elektronisk fodring med automater.

Ornen her løber på løbegangene. Duften får
søerne i rette stemning til insemineringen.

80% af elektriciteten til de mange varme
lamper kommer fra gårdens egne vindmøller



Der 220 hektar jord til Krusegård. På
markerne dyrkes korn til grisene.

Ungerne synes det er sjovt at
begrave hinanden i kornet.

Den gamle Ferguson traktor bruges
til at rive gårdspladsen.

Vi forlader Krusegård, Vibe har kager i hånden, vi er
ikke fanatiske, når vi slanker os.

Besøg hos Hallegaard
Dronningen besøgte slagteren på
Hallegaard sidst i august. Slagteren
leverer også til Prinsen, når han er på
jagt i de kongelige skove.

Danish Crown slagteriet i Rønne,
slagter kun svin. Jyden slagter Jørgen
Christensen har derfor bygget et
slagtehus til andre dyr.

19/9 der er stadig masser af
blomster på begge sider af
Knarregårdsvej, skønt syn!



Slagter Jørgen Christensen
Da slagteren aflagde visit på kongeskibet,
stillede han i blå skjorte og røde seler. Da jeg
spurgte ham, hvordan det var gået, sagde han:
"Det var ikke populært alle vegne". Mens vi
snakkede med ham, fik Vibe stukket 4 flotte
lammekorteletter til side, hun var bange for, at
nogle ville købe dem, inden hun var færdig med
kaffen og kagen og jeg med min Hotdog.

Det er ikke til at lave bøf
stroganoff af supermarkedkød.
Det skal hænge modne i et
kølerum. De, som sælger
vacumpakket kød, pakket lige
efter slætningen, påstår det er
lige så mørt, men det mangler
jeg at opleve! Desuden jo
længere kødet hænger, jo
mindre vand indeholder det.

4 får måtte lade livet den dag. Skindene hænger til tørre
og indvoldene ligger klar til dyrlægens kontrol.

Vibe ødelage
illusionen om
Elefantordenen ved
at spørge om den.
Ak, den kom ikke
fra dronningen,
men fra en
spøgefuld nabo!

Nye australorps høns
Vores IsaBrown, den sidste overlevende efter duehøgenes besøg, er slidt op og lægger
ikke flere æg. Vi havde købt tørsaltet bacon på Hallegaard, og nu manglede vi nogle æg
til en æggekage. TIlfældigt kom vi forbi hønseopdrætter Lars Svendsen, som opdrætter
Australlorpe og Wyandotter. De, der ikke er pæne, skiller han sig af med. Vi fik 1 hane
med en for stor kam, 3 høns med forskellige fejl, bl. a. en med for lille hoved. Lars mente
dog ikke, at vi fik æggekage foreløbig, der ville nok gå 14 dage før hønnikerne ville være
gamle nok til æglægning. Da Isa er dobbelt så stor som de andre høns, fik de hurtigt
ordnet hakkeordenen!

Når der ikke anvendes kemikalier, er
temperaturen kritisk ved rygningen
af pølserne. Ovndørene er lavet af de
samme smede i Nexø, som lavede
nye understel til de gamle sporvogne.

Høns hos Lars



Besøg
Bent og Else Jensen, som jeg købte B&O fjernsyn af i 1978, da jeg boede ved Horsens,
kom på besøg. De havde forretning i 40 år fra 1959 til 1999.

Bent og Else havde solgt mange af de
apparater, som er på Teknisk Museum her
i Rutsker. Genkendelses glæde!

Her spiser Bent, Else og jeg saltstegte sild
med sennep, bløde løg, rødbeder og
Svaneke øl. Vibe får fiskefrikadeller.

Vibe måtte gå foran bilen, for at jage
fårene væk.

Det er den 24.
september: Den
ene efter den anden
af unge mennesker
tog den 300 meder
lange wire ned i
Opalsøen. De lander
i vandet og fiskes
op af en gummibåd.
Vender de forkert
ved landingen,
flyver badebukserne
af, men det sker
kun for begyndere!
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