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REVIRMARKERING: Som det sømmer seg to fornemme griser, har Peppa Grynt og Lars Willman dørskilt på gjerdet. Den som tror at farmor

Irene har malt skiltet, har helt rett. Les mer om henne og skiltene rundt på Morgenstierne-eiendommen i Øyene fra torsdag 29. april eller på nett.

INGEN LETTVEKTER: De to

grisene på Holtekjær gård veier
mellom 30 og 35 kilo. En voksen
minigris kan veie mellom 40 og
60 kilo og kan komme opp mot
100 kilo. Det er fortsatt godt under
vekten på en vanlig girs, som kan
veie et sted mellom 200 og 250 kilo.
Minigrisene er altså ikke et kjæledyr
man bærer rundt på armen. Noen tror
at minigrisene er en egen rase. Det
stemmer ikke. Det er griser som er
avlet ned i størrelse på samme måte
som man regulerer størrelsen på
hunder.

Svinaktig hyggelig på
Holtekjær gård!
Det ble mye griseprat da Øyene besøkte familien på Holtekjær gård på Tjøme.
tekst: sven otto rømcke

M

en så har også familien her brukt
koronatiden til å virkeliggjøre en ti
år gammel drøm. For halvannet år
siden kom to nesten nyfødte canadiske hengebuksvin inn døren. De
fikk bare være inne en uke. Da fikk
familien bekreftet at minigriser ikke bør bo innomhus.
Det blir for mye svineri. Skjønt det ble ikke det svineriet
leseren trolig ser for seg. Fra første dag luktet de to grisungene seg frem til kassen med kattesand. Og der gjorde de alle de nødvendige tingene. Det var mer velting av
mat- og vannskåler og manglende evne til å holde seg
oppreist på glatte gulv, som var utslagsgivende.

Griser bør være ute og sammen
Det bekreftet den første av de to grunnreglene familien hadde fått med seg da grisene ble kjøpt. Griser bør
være ute. Og de bør være to griser sammen. Dyrene er
nemlig svært sosiale. De to på Holtekjær går stort sett
sammen som par, og så er de også bror og søster. Derfor var det ekstra viktig at hannen ble kastrert.
De gode vanene fra kattesanden tok grisungene med
seg ut til den romslige grisebingen. Alle nødvendige
ærender blir gjennomført på samme sted, og aldri i
nærheten av mat og drikke. Når det faste stedet begynner å bli fullt, flytter grisene de nødvendige aktivitetene til et annet avtrede.
Inne i grisehuset holder de det tørt og ordentlig. Om

det ikke er tørt nok, henter de mer tørr halm ute. Øyene så hvordan en av dem fylte kjeften med halm og bar
den inn i grisehuset.

Barna fant på navnene
For familien på Holtekjær er de to grisene nesten blitt
familiemedlemmer. Derfor har de også fått ordentlige
navn. Lars Willman er oppkalt etter Lars Herman og
nesten fetteren William. Peppa Grynt har fått navnet
sitt av Johanna og kusinene Mari og Lucy. Johanna ville egentlig at den skulle hete bare Grynt, slik at den
kunne uttale navnet sitt. Så fant de tre på Peppa i tillegg. Og når vi først er inne på navn; fruen til Holtekjær
gård heter Ina Estensen Solli, mens bonden heter Ole
Henrik von Munthe af Morgenstierne. Johanna og Lars
Herman har også det etternavnet.
Om valget av gris forteller Ina:
– Jeg er allergisk mot pels. Derfor ville jeg ha et allergivennlig dyr, som gris. Grisen er dessuten intelligent
og sosial og ser morsom ut. Og så spiser den alt den blir
gitt. Hyggelig er det også at de gir lyd fra seg.
Det med lyd kan Øyenes utsendte bekrefte. Han
opplevde at grisene så rett på ham og snakket intenst.
Han fikk ikke tak i hva de forsøkte å formidle, men han
følte at de likte ham svinaktig godt!

Liker å lete etter maten
Den gode følelsen forsvinner litt når Ina forteller at
Peppa og Lars Willman er like begeistret for alle som
går forbi. De liker å bli snakket til og svarer gjerne.

– Derfor var det viktig at vi plasserte grisebingen sentralt. Hønene våre står bak et uthus og trives med det.
Mens minigrisene har stor glede av de mange som går
tur på stien som leder vandrere oppom den romslige
grisebingen.
– Du sier at grisene spiser alt dere gir dem. Hva får
de?
– Kraftfor og vitaminer. De får også en del grønnsaker. Ellers liker de å lete etter maten, og da er det greit å
bruke gulrot og eple.
– Hvor gammel blir en minigris?
– Som en hund. Cirka 15 år, sier svinepasseren Ina,
som forsikrer at de to hyggelige svinene i hvert fall ikke
skal spises.

Si gjerne hei til minigrisene!
I tillegg til høner og to griser, har Holtekjær gård for tiden tre kuer, én okse og to kalver. De er av rasen Herford, som er den roligste av kjøttferasene.
Ina Estensen Solli og Ole Henrik von Munthe af Morgenstierne er begge lærere i full stilling.
Derfor har de forpaktet bort områdene med fôrgress
til Renate Ottesen på Skauen gård. Til gjengjeld får de
fôr til kyrne sine.
Holtekjær gård er på 600 mål inn- og utmark. Gården
har vært i familien Morgenstiernes eie siden 1932.
Familien liker at fastboende og feriegjester vandrer
på de merkede stiene på eiendommen. Og ser gjerne at
de stikker oppom og sier hei til minigrisene. Det synes
Peppa Grynt og Lars Willman er svinaktig hyggelig.
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MUNTERT KAOS: Det er en utfordring å fotografere mennesker og minigriser sammen. Mens menneskene forsøke å følge fotografens anvisninger, farer grisene av prinsipp i alle
retninger. Her har vi klart å fange hovedpersonene, Peppa Grynt og Lars Willman, i samme bilde som matmor Ina Estensen Solli, samt Johanna og Lars Herman.
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