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ERFARING: Per Obrestad dreiv garden i 51 år, og har mykje kunnskap som han deler med Lotte Obrestad. Ho tykkjer det er kjekt å ha selskap i fjøset.

Budeie
på deltid
Når bonden er borte, steller
Lotte Obrestad (20) i fjøset.

KJEKT: Lotte Obrestad likar godt å vere avløysa

AVLØYSAR
JOFRID Å. LAWRENCE | tekst og foto
jofrid@jbl.no

BRONNHUSET: Lotte
Obrestad gjer reint mjølkemaskinane. Ho liker ansvaret
som kjem med jobben som
avløysar.

Vekkerklokka durar litt irriterande. Klokka er 05.30 torsdag
morgon. Lotte hoppar ut av
senga, litt motvillig. Det er på
tide å komme seg i fjøset. Ho
trekkjer det lange blonde håret
tilbake i ein hestehale, slenger på
seg joggebukse og genser, før det
ber ut i bilen.
Kroppen er framleis doven av
søvn. Kulda bit henne varsamt
i kinna. Eit kvitt pudder kviler
over landskapet på Obrestad. I eit
lite skogholt av gran ligg garden
til Jan Eivind Nærland, men bonden sjølv har ikkje vore heime
på mange dagar no. Det er Lotte
Obrestad som er gardsstyrar når
bonden dreg på sydenferie. 14
kyr ventar på budeia med mjølkemaskinen.

Sauen Rosa
– Rosa kom her, roper ein sped

barnestemme.
Ein sau kjem travande på
tynne føter i fullt firsprang. Lotte
er åtte år. Ho er stor jente med
eigen sau. Den ullkledde skapningen lystrar bare Lotte. Sauen
kjem ikkje dersom nokon andre
lokkar. Rosa kjenner sin eigar.
Namnet har ho fått etter eigaren
sin favorittfarge.

Kjærleik
Lotte er framme på garden. Arbeidet startar klokka 06:00. Det er
viktig å vere på tida når fulle jur
ventar. Utanfor fjøset sit to kattar
og ventar på sin daglege mjølketår. I fjøset er det varmt, og dyra
rautar matmor velkommen.
Kraftfôret kan ikkje komme fort
nok. Lange tunger slenger i seg
forretten. Hovudretten er silofôr.
Så er alt klart for å sveive i
gang mjølkeanlegget. Lotte ber
ut på vaskebøtte og maskiner.
Pumpa fyller rommet med ein
jamn dur, mjølka går frå maskin,
gjennom røyr til den stålfarga
tanken i bronnhuset.
– Så lenge eg kan hugse har
eg elska dyr og barn, seier Lotte.
Smilet lurer i munnviken.
Ho har seg ein naturleg pause
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ar. Ho elsker alle dyr, og byrja som avløysar for seks år sidan.

mellom skifting av mjølkemaskiner, men flytter heile tida blikket
frå ku til ku. Det er viktig å følge
godt med slik at kua ikkje står
lenge med maskinen når juret er
tomt.
– Det har ikkje noko å seie kva
dyr det er. Eg er sjølv frå gard.
Heime har me hatt sauer og
kopplam, griser, hestar, hund,
kanin og kattar. Eg er like glad i
dei alle saman, seier Lotte.
I tillegg til å vere avløysar arbeider 20-åringen i Vibereiret barnehage på Nærbø.

Arbeidsjern
– Eg har vore avløysar i seks år no.
Det er ikkje hardt, eg tykker det
er avslappande å gå i fjøset, seier
Lotte.
Ho er stille ei lita stund før ho
føyer til at, jo det er litt hardt å
stå opp så tidleg. Samstundes er
det viktig for henne å gjere noko.
– Eg liker å gjere noko. Eg liker
aktivitet. På garden heime finn
eg alltid noko å gjere, og så speler
eg handball, seier avløysaren.
Heime har ho to hestar, Fjordingar, og set stor pris på ein
ridetur i ny og ne. Det er vel
berre å slå fast at Lotte passar i ka-

tegorien, arbeidsjern. Likevel kan
det verte for mykje óg for henne.
– Eg var avløysar på to gardar
samstundes, og arbeidde kvar
helg frå april fram til nyttårsskiftet. Det vart litt mykje når eg jobbar i barnehagen i vekene, innrømmer 20-åringen.
No steller ho fjøset hjå Jan Eivind Nærland kvar tredje helg,
og tykker det er passe. Så kan to
trø til litt ekstra innimellom dersom det trengst. I vinterferien er
ho fyrst i fjøset om morgonen
frå klokka 06.00 - 08.00. Så er det
ein rask dusj før det ber avgarde
til barnehagen, der jobbar ho frå
08.30 - 16.00. Klokka 16.30 er Lotte
tilbake i fjøset for å ta kveldsstellet.

Hjelparen
Lotte er aldri heilt åleine i fjøset,
Per Obrestad kjem alltid innom
med ei hjelpande hand. Han
dreiv garden frå 1959 fram til for
halvanna år sidan. Då selde han
garden til sin tidlegare avløysar.
Per Obrestad bur framleis på garden, og kjem alltid ein tur ut i
fjøset.
– Du, eg har gitt dei kalvane,
seier Per til Lotte.
Ein eldre mann, med kro-

kete rygg og kjappe steg, kjem
luntande nedetter gangen.
– Det er kjekt å ha selskap av
Per. Han kjem alltid ut og slår av
ein prat. Eg kan alltid spørje han
dersom eg lurer på noko, seier
Lotte.
Det er óg den tidlegare gardsstyraren som gjev kalvane middagsmjølk når Lotte er på jobb i barnehagen.
– Nei, det er no ikkje så mykje
hjelp i meg. Eg ser mest på, seier
Per.
Så travar han avgarde
for å lukke opp stengsla for
kyrne slik at dei kan trekje seg til
bake i båsen sin. Siste ku har fått
tømma juret sitt.
– Eg har så og seie vore i fjøset
heile livet, seier Per.
Han har hatt fleire avløysarar opp gjennom åra, og Lotte er
den fjerde jenta som er avløysar
på garden. Per Obrestad tykkjer
ikkje det er nokon skilnad på gutar og jenter som arbeidsfolk.

Framtida
Så er det berre å vaske maskiner
og mjølkeanlegg, fôre kalvar,
fordele siloen i fôrgangen, måke
og strø for dyra, som manglar.

Det går i høgt tempo. Lotte går i
rask gange med ei stor bøtte med
mjølk i kvar hand.
– Per plar å seie at eg er sterkare enn han, seier Lotte. Ho smiler kjapt.
Kalvane slurpar høglydt når
mjølka kjem i bøtta. Tilbake i
bronnhuset sug maskinane inn
varmt vatn, og vert reine.
– Eg har ansvaret for at dyra
får den maten og det stellet dei
skal ha, og liker ansvaret, seier
Lotte.
Ho smiler medan ho heller
opp melk til kalvane, men Lotte
er ikkje perfekt.
– Det var ein gong eg gløymde
å skru på tanken, og me måtte
kaste mange liter med mjølk,
seier ho.
Alt er klart. Eit lett trykk på ein
knapp, og mjølkeanlegget teier.
– Eg anbefaler ungdommar
å vere avløysar dersom dei liker
dyr. Sjølv kunne eg aldri stått bak
ein disk, eg må vere i aktivitet,
seier Lotte.
Lotte svinger seg inn i bilen.
Små born ventar på at ho skal ta
dei i mot i barnehagen. No skal
ho snart sende avgarde søknaden til skule, og planen er å flytte

GOD AVLØYSAR:
Per Obrestad har vore bonde
i 51 år. Slik bør ein avløysar
vere etter hans meining:
■ Passe sitt arbeid.
■ Ikkje slarve.
■ Komme på tida.

NÆRBØ:
■ Lotte Obrestad høyrar inn
under Nærbø Avløysarlag.
■ I 2010 jobba 366 avløysarar her, av desse var 112
jenter og 254 gutar.

til Kristiansand. Då vert det nok
ikkje så mykje tid til å gå i fjøset,
men ho planlegg å steppe inn når
ho kjem heim på ferie.

