Eit innblikk i �iidre�en dei før�e e�erkrigsåra.

Hardhauſane frå Leirdalen.
Av Terje Ha�e Joranger.

– “Me laga treningsbakkar i Leirdalen. Elles laga me bakkar i alle �ell,
til og med høgt oppe i Solſete over 800 meter over havet. Me bar �ia på
ryggen, og lagde bakkar i �ell�da. Som regel hoppa me ein 33-34 meter i
bakkane.”
Dei ſom fortel de�e er Johannes, Kri�en og Sverre — alle med Leirdal
til e�ernamn. Desſe karane frå grenda Leirdalen byrja på ſame tid å tevle i
hopp og langrenn for Jo�edal Skilag i lags– og krinsmei�er�ap dei før�e
åra e�er krigen. Denne artikkelen handlar om leirdølene, og forteljinga deira
vil vere med på å gje oſs eit innblikk i korleis det var å drive idre� i bygdene
våre for 50 år �dan.

Gode �itilhøve i Leirdalen.
Grenda Leirdalen ligg høgt og fri� til i om lag 375 meters høgd, og ligg
i eit �dedalføre ve� for Jo�edøla om lag 11 kilometer nordve� for
admini�ra�ons�aden Gaupne. Gjennom mange genera�onar har leirdølene
ha� eit �ølvbergingshu�ald der dei �ølve lagde me� mogeleg av det dei
trong. Skia brukte dei i mange ſamanhengar, frå ſnarefang� til å hente
lauvrauk om vinteren. Alt arbeidet ute og inne gjorde leirdølene hardføre, og
�yrke i lag med �ibruk la tilhøve godt til re�e for at det vaks fram gode
�iløparar i grenda. Tilhøva i dalen oppunder Såta og i nærleiken av Tun�‐

�ergdalsbreen gav i tillegg gode tilhøve for gode og �abile ſnøvintrar med ſnø‐
føre frå ſeinhau�es til langt utpå våren.
I grenda Leirdalen bur det i dag �eire karar ſom var aktivt med ſom
�iløparar dei før�e åra e�er krigen. Johannes Leirdal (f. 1924), Kri�en
Leirdal (f. 1922) og Sverre Leirdal (f. 1920) var ſaman med Kri�o�er Leirdal (f.
1921, d. 2000) med i lagſ– og krinſrenn frå 1946 og fram til byrjingi på 1950talet. Kri�en deltok i hoppkonkurranſar, dei andre tre i både hopp og
langrenn. Alle tre var langt framme i klasſene �ne, og alle vart premierte.
Johannes fekk premie i alle renna han deltok i, med berre ei� unnatak.
Dei gode trening�ilhøva for �i kom godt med i ſamband med bjørnejakta
i dalen på byrjinga av 1950-talet. Ein �agbjørn tyranniſerte på den tida
ſaueeigarane mellom Haf�o, Veita�rond, Gaupne og Leirdalen. E�er �eire
frei�nader på å ta bjørnen vart han felt av Sverre Leirdal e�er ein ſpanande
jakt i Tun�ergdalen i mai 1956. Det var den ��e bjørnen ſom til no er vorten
felt i Sogn og Fjordane.
Korleis reagerte eit �ikt miljø på at �eire av unggutane trena med noko
ſå “uny�ig” ſom å gå på �i på fritida? Reak�onane var delte. Dei tre karane
ſeier dei ikkje kunne trene ſå folk ſåg det, men dei trena ein del i måne�inet om
kvelden. Fleire av dei eldre var likevel interesſerte. Mellom anna hadde
Edvard P. Leirdal, far til Kri�en, delteke på �irenn på Au�landet. Han
hadde rei� frå bygda i 1916 og kjøpte ſeg gard�ruk på Au�re Toten, men kom
a� med familien i 1941 for å ta over heimebruket i Leirdalen e�er foreldra
�ne. Der tevla og Kri�en åra før han vart kon�rmert i 1937.
Ungdomane i Leirdalen laga � eiga langrenn�øype ſom gjekk frå tunet og
inn til Øy�øl�akken og vidare til Kviteſand og Bu�reda til Øyahaugen. Der
ſnudde løypa, og gjekk heima� om Vår�ølen. Dei brukte denne løypa då dei
byrja med merkjeſrenn e�er krigen, og målte då opp løypa med ſnor. Som
regel var rennet på 10 kilometer, 5 kilometer fram til Øyahaugen og 5 a�ende.
Det ��e merkjeſrennet gjekk i ſamband med eit lagſrenn i 1991. Same året vart
Bjønnarennet halde i Leirdalen ſom følgje av ſnømangel inne ved
Nigard�reen. Merkjeſrenna var for folk i alle aldrar, men det var ſpe�elt
moro for dei av den eldre genera�onen ſom tidlegare hadde vore aktive hugſar
dei.

Jo�edal Skilag.
Leirdalskarane var medlemmer i Jo�edal Skilag, eit lag ſom og hadde
medlemmer frå Vigdalen og Alſmo. Tilhøva låg til re�e for det. Sjølv om
desſe grendene formelt låg i Gaupneſokni, var av�anden til Gaupne om lag
like lang eller lenger enn til grendene i Jo�edalen. I Jo�edal Skilag førte
dei gode ſnøvintrane til �or aktivitet i �iøvingar ſom langrenn og hopp. De�e
var då og noko leirdølene ſe�e pris på. Dei trena ſom regel hopp i
Fosſøybakken, men �adene der dei la langrenn�reninga kunne variere meir.
Det hendte dei la denne treninga til både Krundalen, Fosſøyane, Kreken og
Leirdalen.
Ein gong hadde Jo�edal Skilag trening�eir framme ved hotellet ei heil

veke, mimrar Johannes, Kri�en og Sverre. Kloke hovud i laget hadde kome
på ideen om å kringka�e mellomtidene over telefon, og hadde lagt inn ei
telefonlinje i ungdom�uſet. Høgtalaranlegget var tilkobla telefonlinja �ik at
publikum �ulle få del i det ſom �jedde. Johannes i Dalen refererte tidene, og
kom på ſame tid med karakteri�ikkar av løparane ſom folk ſyne� var moroſame.
Frå Vigdalen hugſa dei idre�ſfolk ſom Martinus Bøen; Ingel Vigdal og
Konrad Vigdal. I Jo�edalen hugſar dei ſpe�elt gode utøvarar frå
Gardſgrendi med Kåre Gard�aug, Kåre Nedrelid og ſeinare Lars Halveg.
Dei to med førenamnet Kåre vart kalla “Kårekarane”. Johannes Leirdal
hadde ſærleg mange tø�e duellar med Kåre Gard�aug. Andre gode �ifolk var
Leonard Ka�et og Kåre Vigdal. Hans Eſpe frå Jo�edal var ein god hoppar,
men tevla for eit idre��ag i Høyanger �dan han arbeidde på aluminiumſverket
der. Han omkom ſeinare under ombygjinga av Årdal Verk.
Jo�edal Skilag gjekk ſeinare inn under Jo�edal ldro��ag, og vart den
me� aktive gruppa der. Forutan �i dreiv laget på den tida og med friidre�
ein kort periode e�er krigen. Friidre� dreiv dei med på He�evoll. Dei før�e
åra e�er krigen tevla dei m.a. innanfor di�plinane 100, 400 og 1500 meter,
lengde– og høgdehopp og tre�eg. Fotballbane hadde dei elles på Elvøy. Om
me ſamanliknar med naboen i ſør, Gaupne Idre��ag, hadde idre��aget i
Jo�edal ein �ørre aktivitet innan �iſporten enn i Gaupne. Det kom av at
Jo�edal hadde meir �abile ſnøvintrar enn Gaupne ſom låg te� ved �orden.
Elles var det aktive �ilag i både Haf�o, Lu�er og Fortun.
Leirdalskarane deltok i renn ſom vart haldne mange �ader. Dei hugſar
dei var med på renn i Årdal, på Haf�o, på Mollandſmarki, i dalsdalen og på
Jøng i Lu�er, på Lereim�ølen i Sogndal, i Høyanger og i Fjærland.

Eit mangfald av idre��ag.
Gaupne hadde eit godt fotballag, ſærleg i åra før krigen, minne�
Johannes, Kri�en og Sverre. Dei hugſar at Thomas Haglund, Anders
Stegegjerdet, Edvard Strand og Lilleſvang�u-brørne med førenanma Knut og
Anders var med på fotballaget. Eit år vart dei jamvel krinſmei�ar. Det fan�
jamvel eige �ilag på Røneid på den tida. Traſs i at det kunne vere mangel på
ſnø i dalbotnen fan� det ein del gode hopparar i dei to �ilaga på 1940-talet.
Jakob Molland, Lars Stegegjerdet, Sigurd og Erik Haugen, Bernhard og
Anders Øvrebø og Anders Nybø. Thomas Haglund var og �ihoppar. Før
krigen hadde dei �irenn på Jargolane ve� og opp for Engjadalen der det låg
meir ſnø.
På Indre Haf�o var det eige idre��ag då krigen �u�a. Både Torvald,
Per og Øy�ein Sviggum, Tomas Feet, Karl Morken og Torvald Morken
deltok i tevlingar på �i på den tida, minne� leirdalskarane. Dei hugſar dei
var med på eit krinſrenn ſom Indre Haf�o Idre��ag �od for. Det tok til ved
ungdom�uſet Ljoſvang, og gjekk derifrå over på Morka�da og vidare til
Øyna. Dei ſnudde på Heggmyrane, og gjekk a�ende på nord�da av dalselvi
ned til Lambhaug og mål ved ungdom�uſet. Som regel gjekk ein løypegjeng i
førevegen for å brøyte løypene. Dei kunne gå i tre ſpor e�er kvarandre for at

løparane i tevlinga �ulle få betre �avfe�e.

Stor deltaking i lokale renn e�erkrigſåra.
Det var �or deltaking i hopp og langrenn i åra re� e�er krigen. Det var
no lovleg å arrangere mei�er�ap i eit fri� land, og det ſmi�a over på talet på
deltakarar. Johannes hugſar m.a. at det deltok over 100 �iløparar i krinſmei�er�apen i Årdal i 1947. Då var det med heile 40 perſonar i klasſen hans.
Krinſmei�er�apen gjekk under namnet "Sognarennet", og gjekk på omgang i
ſognabygdene. Det var bygdene frå Høyanger og Vik og innover ſom deltok i
tevlingane. Den før�e vinteren e�er freden vart det halde i Fjærland.
Fjærlendingane var gode �iløparar, og dominerte �ort i �i og hoppſporet åra
e�er krigen, minne� Johannes Leirdal. Han hugſar Magnus Mundal var god
på Sognarennet i 1946.
Krinſrenna var på den tida oppdelt i tre klasſar, klasſe A, B og C. Dei
tre be�e i kvar klasſe gjekk opp til ne�e.
I 1950 vart "Sognarennet" halde i Jo�edal, og det markerte eit
høgdepunkt for �iping av �irenn i den indre delen av Sogn e�er krigen.
Bygda hadde ſatſa mykje på eit �ikt arrangement, og det deltok då og mange
perſonar i dei ymſe klasſene. Mellom anna deltok mange frå Høyanger og
Årdal, to �ader ſom fekk mange inn�y�arar frå andre �ader i landet i
ſamband med indu�rirei�nga. Mange framande namn var heilt i topp�iktet,
men det var �ærlendingane ſom gjorde reint bord i ſeniorklasſen det året.
Anders Øygard vann 17 km langrenn, Odd Mundal vann 30 kilometeren,
medan Magnus Mundal vann den kombinerte øvinga og Tor Mundal �gra i
ſpe�alhopprennet.

Skiut�yret vart betre e�erkvart.
Det var van�eleg å få tak i �iut�yr under krigen, men �tua�onen betra
ſeg re� e�er krigen då produk�onen av �iut�yr tok ſeg opp a�. Dei tre
leirdalskarane minne� at dei av og til brukte �avar ſom dei hadde laga til av
eit tre. Trinſene, eller kringlene ſom dei kalla det, ba� dei fa� til tre�aven.
Tre�avar var ikkje ſå �erkt ſom kjøpe�avane, og det var tyngre å bruke.
Langrenn�i av typen Ø�by var me� brukte, hugſar karane. Denne
�itypa var mjuk. Dei ny�a likeinſ bindingar av merket Ro�efella. Hopparane
brukte mykje �imerka Mad�us og Toppen, hugſar Kri�en. Han meinar dei
brukte bindingar av merket Huitfeldt før krigen. Stramminga var på �da, og
lærreimene var fe�a i bøylar framme på �ia. Ei reim gjekk over vri�a, ei
anna over tåa. Seinare kom Kandaharbindingen med vaier og �ør rundt
hælen og �ramming framme.
Kri�en hugſar hopparane ny�a Rekord til ſmurning, men ſeinare fekk dei
hand om hopplakk. Dei ſom dreiv med langrenn hadde ſmurning av merket
Ø�bye eller Bra�lie. Smurningen var oppdelt i Mix og Medium, den før�e
for kald, turr ſnø og den andre for kram, mildare ſnø.

I byrjinga konkurrerte leirdølene med tunge �i. Johannes Leirdal hugſar
han gjekk på 2,25 meter lange hi�ory�i under eit renn på Mollandſmarki.
Sverre Leirdal fekk låne �i av Samuel Vigdal, og minne� han kjøpte det ſame
merkjet ſeinare. Seinare fekk brørne hand om ſpe�al�i. Det var den
dåverande formannen i Jo�edal Skilag, Harald Fosſøy, ſom �a�a Johannes
og Sverre �i. Han var til god hjelp, då det var van�eleg å få tak i �i på den
tida. Sverre og Kri�o�er Leirdal var dei før�e frå Leirdalen ſom var med på
renn i Jo�edal, og ny�a då kjøpe�i i hi�ory med kandaharbindingar. Kri�en
Leirdal har framleis dei gamle hopp�ia i heil hi�ory liggjande på garden.
Den ne�e genera�onen på garden, ſonen Anders, fekk ny�e dei ei tid medan
han var yngre.

Kommunika�onane.
Det var o�e tungvint å ta ſeg fram frå Leirdalen og fram til treningſfelta
i Jo�edalen. Bil fan� det ikkje i grenda på 1940-talet. Karane ok difor ned
bakkane på kjelke eller dei tok ſykkelen fa� med �ia mellom beina ned til hovuddalføret. Derifrå tok dei beina fa� fram til Jo�edalen. Ein gong dei �ulle
trene framme i Sperløyane var det ſvært kaldt, minne� dei. Då dei kom fram
til Alſmo må�e dei ringe e�er la�ebil. Det var då Arvin Tvedt ſom henta dei
og køyrde dei til �aden dei �ulle trene.
Dei gongene dei �ulle vera med i �itevlingar i bygder ſom låg langt
vekke må�e dei ſom regel reiſe ein eller �eire dagar i førevegen. Til Årdal
må�e dei reiſe dagen før. Båten tok dei frå Hotlebryggja i Gaupne til
Årdalstangen. Då dei deltok i krinſmei�er�apen i Fjærland i 1946 tok det og
lang tid med båt. På vegen a�ende kom dei i land med båten i Sogndal, og
fekk �yſs med buſs inn til Gaupne. Elles fekk dei �yſs med �uſetaren til
rutebil�åføren, Håkon Elvekrok, då dei �ulle på renn ſom var langt vekke.
Dei var ikkje redde for å gå langt, desſe karane. Johannes kan hugſe han
gjekk aleine fram til Leirdalen e�er eit hopprenn i Blombakken på
Mollandſmarki. Då var det om lag 20 minuſgrader og �nt måne�in, minne�
han. Dei andre leirdølene overna�a hos Bertha Sviggum i Mari�øra.

Ven�ap og miljø talte me�.
Til �u� fekk dei tre karane ſpørſmål om kva dei i e�ertid �t a� med av
perſonleg verdi e�er tevlingane dei var med på i ein kvardag ſom var prega av
mykje arbeid og �it. Det var kameratane ſom eg fekk ſom talde me�, meinte
Johannes. Han heldt fram: — Eg fekk gode kameratar, og det var eit godt
miljø kring oſs. Ven�apet betydde mykje. For å få eit godt miljø i eit
idre��ag er det viktig å ſamarbeide og ikkje bli fornærma om ein opplever tap
av og til. Det er berre å halde fram, meinte han.
Leirdalskarane har opplevd ei tid der kommunika�onane ikkje var ſå
utbygde ſom dei var i dag og der dei må�e gå lange av�andar for å vera med
på �irenn. Dei minne� tunge og lange �itypar med �avar ſom det hendte dei

�ølve laga av tre. Dei har opplevd ei tid der treninga var eigentreriing og der
dei trena i tillegg til harde arbeidſøkter på garden. Men dei opplevde ogſå ei
tid med godt miljø og kamerat�ap, med mykje moro ute i den frie naturen. I
dag vert born og ungdom i idre��aga frakta rundt i bilar eller busſar frå
heimen til tevlings�aden, gjerne av foreldre ſom er interesſerte i at borna deira
får oppfølging heimanfrå. Dei deltek ſom regel med le� �iut�yr i glaſ�ber, og
med ein trenar ſom har laga eit eige treningſ-opplegg til borna.
Slik kan me oppſummere noko av utviklinga ſom har �jedd innanfor
ſporten �dan Johannes, Kri�en, Kri�o�er og Sverre Leirdal konkurrerte for
over 50 år �dan. I dag lever me i ei tid der me føler at tida ſuſar av garde og
der me vert bombardert av ulike typar påverknad frå TV, radio,
mobiltelefonar og interne�. I ei �ik ra�t �i�ande tid vil det vere ein �anſe
for at fortid og tradi�onar vil vere tema ſom ikkje vert omtala, i ver�e fall
gløymde. Såleis er det ein fare for at me vert hi�orielauſe. Difor kan det
vere ſunt at me av og til �oppar opp og tenkjer på kva desſe karane opplevde i
ei tid utan dei moderne hjelpemidla ſom me har i dag.
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