
Bjørnejakt i Leirdalen -56. 

Av Sverre Leirdal. 

  Det var den 24-5-56.  Eg tok ein tur fram til Storhaugknubben ſo me kalla ve�e
Storhaugknubben for å �å um eg ſåg ſpor e�er bjørnen.  Det er ca. 2 km frå Leirdalen. 
Det var ſeint om kvelden, og ſpor var å �å.  Bjørnen hadde kome ned �armarkene, ned
til Tun�ergdalsvatnet og vidare framover Tun�ergdalen.  Eg gjekk no heima� ſo fort
eg kunde og fekk kontakt med Georg Fosſøy på telefon.  Han kontakta ſo dei andre på
laget,  ſom var  Anders  Aaſen,  Kri�en  Aaſen,  Lars  Fåberg,  Lars  Kronen og Olav
Baggetun.  I Leirdalen var det Johannes Leirdal, Kri�en Leirdal, Kri�o�er Leirdal,
Øy�ein Leirdal og meg.  Det var jaktlaget. 
  Me ſamla� ſo i Leirdalen den 25-5-56 tila om morgonen.  Me rei�e fram Tun�‐
�ergdalen, gjekk på høgre �da av dalen ſe� frå Leirdalen.  Bjørnen gjekk på ven�re �da
av dalen. 
  Me vart enige om at me �ulde gå til Tun�erg, cirka 8—9 km frå Leirdalen.  Det
trudde me at bjørnen òg hadde gjort; og det var akkurat det han gjorde.  Han hadde
rei� upp i �ogen på Tun�erg. 
  Kva �ulde me ſo gjera? Det hadde gå� ſnø�re på både �der av Tun�erg.  So me
vart enige om at 2 mann �ulde gå upp på ſnø�redene,  ein på fram�da og ein på
heim�da for å �å um bjørnen hadde rei� heimover eller framover.  Då det ikkje var ſpor
å �å, var me �kre på at bjørnen var i �ogen på Tun�erg.  Me vart ſo enig om at me
må�e ſetja 3 mann på heim�da av Tun�erg og 2 mann på fram�da, og ein mann �o
a� nedi �ata for å �å om bjørnen muligens rømde til �els.  Me var ſoleis 5 mann ſom
gjekk heilt øver� i �ogen og byrja å jaga.  Dei huga og �reik og bråka ſo valdſamt at
bjørnen trekte nedover mot �ata.  Men han følde �ogen langt ned; men ſo kom han
ſmygande ut frå �ogen og mot ei ur, ikkje ſo ſvært langt frå den ſom ſat på po� aller
neder�.  Men bjørnen ſnudde igjen og inn i �ogen a�.  Anders Aaſen ſom ſat neder�
�aut på bjørnen, men bjørnen var då komen i �ogkanten, og han vart ſo vidt råka i
ryggen.  Av�anden frå der Anders ſat og til bjørnen var ikkje 500 meter ſom �år henta
frå «Sogn og Fjordane» 1956; kan�je ein 0 for mykje. 
  Men då fekk bjørnen fart på ſeg, fòr inn i �ogen og ned i �ati og tvers over
Tun�ergdalen i ein voldſam fart.  Bjørnen kan ſpringa fort.  Då var det mange ſom
�aut på han, men av�anden var lang og farten �or, ſo bjørnen vart ikkje råka av �ota. 



  Bjørnen ſprang ſo heimover ſame veg ſo han for fram.  Bjørnen ſprang ſo langt
me ſåg han, ikkje ru�a heimover dalen ſom �år i «Sogn og Fjordane» frå 1956. 
  Kva �ulde me ſo gjera.  Me vart fort ſamla a� nede ved �ata.  Me vart fort
enige om at nokon må�e reiſa heimover at forta� muleg for kan�je å koma føre bjørnen
lenger heime.  — Ja, me ſo gjorde, me var 3 mann ſo la av gårde ſo fort me kunde; det
var Anders Aaſen, Kri�en Aaſen og meg.  Me gjekk på �i og delvis på føtene, då det
var bart enkelte plasſar heimover.  Då me var komne heimom vatnet, på Nau�myrane
ſom det heite, var bjørnen re� over på andre �da av vatnet.  Han prøvde då å dra til
�els på ein plaſs ſom me kalla Hi�ugmarka.  Det var ſvært bra� der, og ſola hadde tina
bra på ſnøen, ſo han ſokk djupt i ſnøen og plutſeleg ſnudde han heilt om og re� ned
igjen og heim langs vatnet. 
  Me vart  enige  om at  Kri�en Aaſen rei�e  ned til  Oſen der  vatnet  renn ut  i
Leirdøla.    — Ja, han ſo gjorde,  og bjørnen kom ſom me tenkte.    Kri�en �aut,  og
bjørnen da� og låg heilt �ille ei god �und.  Kri�en var då �kker på at han var daud,
og tok ſoleis ut �oti ſom var a� i geværet.  Då han ſåg på bjørnen a� var han i full
fart heimover igjen.  Det vi�e ſeg at han hadde tre� bjørnen i underkje�en, ſo han var
like ſprek.  Eg og Anders Aaſen var komne heim til brua over Leirdøla då me høyrde at
Kri�en �aut.  Det var lang av�and frå Kri�en til bjørnen, kan�je 500 - 600 meter, ſo
det var godt gjort å tre�a. 
  Eg og Anders Aaſen for ſå oppover.  Anders fann ein plaſs oppved Glennene ſom
det heiter.  Eg rei�e lenger heim og noko høgre og ſe�e meg på ein plaſs nær Budeieſva
ſom det heite.  Trøy� og �eten ſom dei andre karane ogſå var.  Då eg hadde ſe� meg,
ſåg  eg  bjørnen  kom på  ein  plaſs  ſom no  heite  ku�ata,  nokre  hundra  meter  lengre
framme.  Men han vart fort burte a� då terrenget var kupert.  Men ſå byrja Anders
Aaſen å �yta.  Då var eg �kker på at Anders �aut bjørnen.  Men eg ſat no der, og
plutſeleg ſåg eg �ogen lea på ſeg.  Det var te� ſmå�og og bjørnen brøy�e ſeg fram, ſo
eg hadde god tid og ſat klar.  Plutſeleg ſåg eg han kom over ei gro, før� kom hovudet til
ſyne og ſå heile bjørnen.  Av�anden var då ca 30 - 40 meter.  Eg �kta ſo godt eg kunde
midt i bry�et, var heldig og fekk full tre�, og bjørnen da�.  So var det å �jota det
�gnalet ſom var avtalt, 3 �ot med jamne mellomrom.  Anders var då ikkje ſein om å
koma upp og me fekk då �å nærare på bjørnen. 
  Bjørnen hadde 4 heile føter då han kom til  meg.    Som det �år i  «Sogn og
Fjordane» vart bjørnen råka av eit �ot i ein fot og drog eine foten e�er ſeg, men det
�emmer ikkje.  Bjørnen hadde �re heile bein då me fekk han heim til Leirdalen.  Det
eina�e me ſåg var ei lita riv i ei av putene under eine framfoten, noko ſom bjørnen
truleg fekk då han rømde heim Tun�ergdalen. 
  Eg og Anders ru�a ſo i møte med re�en av laget, dei trudde oſs ikkje då me ſa at
bjørnen var dau. 
  So var det å få bjørnen heim.  Me må�e dra han nokre hundre meter ned mot
elva og over brua.  Eg hadde ein trekjelke i vår�ølſelet nær der me �aut bjørnen, ſo det
gjekk greit det.  Ein av oſs rei�e heim i Leirdalen og ſpurde Lars Leirdal om han kunde
henta bjørnen for oſs, og det var ikkje nei.  Han kom og me la bjørnen på tre�eden og
kjøyrde den heim i Leirdalen. 
  De�e er akkurat �ik det gjekk for ſeg. 

* * *
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