
skygge dag\ HÅ avløyserlag med Toralv Hellestø 

 

jeg var med onkelen min på noe som heter skyggedag, det er en dag du 

er med en du kjenner eller er i slekt med å jobbe i en hel dag. jeg 

valgte onkel og ver med å jobbe som avløyser for jeg har lyst til å bli 

avløyser selv :) 

vi sto opp kl kvart over 5 og det var hardt men jeg klarte det uten å 

nøle :) så spiste vi også reiste vi. vi var der i 6 tida og da 

begynnte vi å gi kraftfor og der etter møke hoss kyrene. før vi 

begynte å melke skyllte vi annlegget med lunket vann, også tok vi å 

bar med oss melkemakinene ut i fjoset og hang di på rett plass. når vi 

skulle melke så måtte vi henge dem der det sto start, og forsette på 

på faste båser med hver maskin pga kyr med lavt celletall melkes først 

og, og dem med høgest celletall melkes til slutt. det var litt stress, 

men jeg lærte meg det til slutt. men for det meste gikk jeg og vasket 

spenane på kyrene, det var like vanskelig det og, for onkel sa at du 

må vaske foreksempel 6 aust men jeg måtte telle for å finne fram. så 

va det å gi kyrene mat , foringen foregikk med en forutlegger, som jeg 

kjørte  til den andre delen av fjoset. Når jeg kjørte den tilbake så 

trykket onkel på en knapp, så gikk maskinen på og jeg kjørte den 

forsiktigt fram til en hver ku og foret ut en haug til hver ku. etter 

vi var ferdig og melke så vasket vi maskinene og vi gjore følgene: 

først skyllte vi maskinene og melke annlegget med lonket vann, vi tok 

en vamp for å ta ut resten av spylle vannet, så tok vi såpe å varmt 

vann og vakset maskinene og annlegget. 

etter vi hadde vert hos kyrene så gikk vi til grisen først de små men 

også ble dem større og større å jeg trodde jeg skulle få panikk når 

onkel sa at jeg skulle måke hoss de største de hadde. de var kjempe 

skumle og ville spise meg opp. men da onkle kom med mat til dem va det 

som om de skulle løpe meg ned. han foret med fortralle som var bare og 

svive med og da datt maten ut. når vi var ferdig med 

det byttet vi 

klær og sko og kjørte hjem. da vi kom hjem sovnet 

både jeg og onkel på 

sofaen, og tante sa at vi våknet på samtidigt. vi tok 

grisene først på 

kvelden for viss vi hadde tatt kyrene først så ble vi så 

seint 

ferdige. 
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