Ein manndomsprøve i ung alder
— ei na� med dramatikk i Tverradalen.
Av Erik Leirdal.

Eld�e Erik-Larsgardſelet.

Ein �ik på�and kan vel vera ei le� overdriving, men �kkert er det at eg
på det aktuelle tidſpunktet opplevde det �ik. Og det eg vil fortelja hende på
�ell�ølen vår i Tverradalen ſommaren 1943. På nabogarden (Innigarden/‐
Pergarden) fekk me nye naboar hau�en 1942, Torborg og Edvard, Johanna og
Kri�en. På føreſommaren i 1943 hadde dei berre ei ku og ei kvige, og ſåleis
kunne det ikkje forſvara� å binda eit vakſe arbeidſdugleg menne�e til �ell�ølen
denne ſommaren. Men mor kunne heller ikkje vera på �ølen åleine, difor blei
det avgjort at eg �ulle vera “as��ent”, og hjelpa henne på ymſe vis. Eg var
då 13 år gamal.
Ein ſøndagkveld, truleg i �u�en av juli, eit par timar e�er at far hadde
teke på heimvegen med mellom anna o� og ſmør i kløvi, ſe�e det inn med
�riregn og vind, og bu�apen ſøkte ned til ſela. Mor, ſom hadde ei ſerleg
kjen�e for dyra �ne tarv, var ikkje ſein med å gjennomføra planen �n: Alle
dyra �ulle under tak i �øsane under ſelhuſa. Men e�er kvart hadde det vorte
ſeine kvelden, og den eina�e ly�jelda me hadde var ein 6-linjers lampe. For å
kunna orientera oſs, og få binda alle kyrne, må�e lampa �økkja� inne i ſelet,
glaſet avkjøla�, pakka� inn i papir og eit klede, og gøyma� under “utapåtrøya”
kvar gong me famla oſs fram mellom ſela. Såleis oppdaga me at den eine kua
var �uk, og avgjorde på �åande foten å �y�a henne over i det ledige
“Innigardſ�øset”. Kvar 30 til 45 minu�, må�e me utføra proſedyra med
lampeglaſet, og �å om kua. I tre– halv�retida på morgonkvi�en blei me visſe

på at det føre�od ein kalvka�ing. Det var og e�erkvart ſåpaſs ly� at me til
naud kunne greia oſs utan lampe.
Men her byrja det verkelege mareri�et. E�er ei dryg tid, kom eit par
bein tilſyne, ſom ſnart overtydde oſs om at kalven kom med “bak føre”. Men
om eg drog beina noko ut, ſeig dei like fort inna�. Slik heldt eg på ei �und,
kan�je ein halv time, og ¾ av beina var nå ſynlege. Men mor ſom alltid følte
�erkt med dyra, hadde nå få� verkeleg “vondt for bringa”, og ſat heile tida på
�øskrakken og lei ſaman med kua. Eg for�od at nå må�e noko dra�i� ſnart
ſetja� i verk. Eg henta “børatoget” mi�, �y�e kua ſå at ho �od pasſe langt
frå �olpen midt i �øſet, fa�gjorde togendane om kalvebeina, og med �ø�e mot
�olpen tok eg toget om “enden” og byrja for�ktig, men be�emt å trekke. Men
med halvparten av låra ſynlege, �oppa det opp.
Me drø�a til�anden, og var eng�elege for livet til kua. Eg var overtydd
om at det må�e vera ſom ein ballong på inn�da ſom blei presſa ſaman når eg
drog i toget, og �ik ſe� kunne det heile forklara�. Eg be�emde meg nå for å
bruka �ørre makt, tok ſpennetak mot �olpen, og medan kua “belja” �erkt, fekk eg
gradvis meire å �å av kalven. Ein blåſvart poſe på eine låret kom tilſyne, blei
fylt med ve�e, fyr� ſakte, ſå e�er kvart fortare, og ſnart låg kalven på
jordgolvet. Den omtala poſen var ornlag 35 cm. i diameter, og 3 – 4 cm.
“høg”. Kalven var daud, og kua ſannſynleg på veg til å bli forgi�a.
Me var li� i uvisſe om det kunne vera tale om ſmi�ſam kalvka�ning, men
heldt det for me� ſannſynleg at kua hadde vore ute for ei ulukke. Men me
torde ikkje �eppa henne ut ſaman med dei andre, og �ik �arta ei arbeidſſam og
tidkrevjande forſanking. Me hadde ein �jemd �gd ſom eg �ipte på ei ſvahelle
ved ſelet, og ein bryne�ubb på 3 – 4 cm. Kua var ume�eleg, og ak�onſradien
for å �nna gras og raunekvi�ar blei lenger og lenger. Om det blei i min�e
laget med for, pasſa eg vel på at ho fekk alt vatnet ho ville ha.
At mor og eg frei�a å få oſs eit par timar kvile e�er na�evaket, er
�ølvſagt. Men dagens dont må�e i alle høve gjera�, ſå då me “kvelda”, var
me dugeleg trøy�e og “oppgjevne”.
Far kom på torſdag, men han ville ringja dyrlegen fyr�, og ſåleis må�e
eg fora kua heilt til laurdag kveld. Då hadde "as��enten", ſå be� han kunne,
ſy� for kua i 5 og eit halvt døger, rekna frå då fødſelhjelpa var av�u�a. Eg
var både glad og temmeleg �olt, me� fordi hendinga hadde få� eit heldig
utfall, men ogſå fordi mor gav meg ſvært god a�e�. Det er innlyſande at mor
og far var ſvært glade for at kua, å �å til, var redda utan mein. Her må ein
ha i minne at under krigen var det leveringſpliktige kvotar på både ſmør og
kjøt, ſå tap av ei vak� ku ville nærma� vore ein kata�rofe.
Stølſdri�a i Tverradalen tok �u� omlag midt på femtitalet. Men det
knyter ſeg mange minne, og ſpennande hi�oriar til tida då �øling var ein
naudſynt bonus for gardſdri�a. Tverradalen låg i gangtid omlag tre timar frå
heimegardane, og med �eire elvar ſom hinder, ſå deltaking i ymſe oppgåver
heime kom ikkje på tale. Dei ſom fekk vera budeie på ein �ik �øl, fekk, på troſs
av arbeidsſame dagar, tid til naudſynt kvile og ro, og �ik ru�a ſeg for ein ny
vinter på heimegarden.
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