Leirdalen og Tun�ergdalen.
Av Inger Marie Leirdal.
(Kjelder: Lu�raboka og Lars & Brita.)

Forord.
Emnet er valt avdi eg har �or interesſe for utviklinga i mi eiga heimbygd
gjennom tidene. Under arbeidet vart eg betre kjend med �adnamn, ſærleg i
Tun�ergdalen. Eg ſer det ogſå ſom ein verdi å få �riva ned namn på teigar,
�ølar og liknande. Desſe namna har vore ny�a i mange menne�ealdrar. Men
derſom dei ikkje vert �rivne ned, vil mange av dei verta gløymde når dei eldre
menne�a vert borte.
Når Tun�ergdalen vert neddemd, fell namna ut av bruk der framme.
Men dei er likevel verdt å ta vare på, ſom eit minne om den tida naturen låg
urørd og tiltrekkande i Tun�ergdalen.

Leirdalen.
Leirdalen er ein �dedal til Jo�edalen. Han ligg ca. 300 meter over havet
og ligg nær breen. De�e er dalen prega av, både når det gjeld natur og
vok�erliv. Både i nord og ve� reiſer �ella ſeg høgt over dalbotnen. I ſør er
�ellet �akt og �ogkledd heilt til toppen. Både i nord og ve� har �ell�dene
�oggrenſe eit godt �ykke nede i �ell�da. I tidlegare tider låg Jo�edalsbreen
nedover �ellet i nord og ve�, men no er breen berre ſynleg på toppen av �ellet
i ve�, framanfor He� (nordve�). Det er to �elltoppar ſom reiſer ſeg høgt over
dei andre. A�jørnſ�ell eller No�, ſom vi ſeier, ligg i ſørve� og er 1610 meter
over havet. Det er �nt terreng i området, og det er ſåleis �i�ig brukt �i‐
terreng. Om ſommaren er det heller ikkje uvanleg å møta folk i �ellet her. He�
ligg i ve� og er 1597 meter over havet. De�e er òg eit e�ertrakta �iterreng i

på�ehelga. He� er kjennemerket på Leirdalen. Fjellet er ogſå tydeleg ſynleg
frå Gaupne, ſom ligg vel 1 mil unna.
Gjennom Leirdalen renn Leirdøla eller Leira ſom ho hei�e tidlegare. Ho
renn ut frå Tun�ergdalsvatnet. Elva går i �ore ſvingar ſom har arbeidd ſeg
opp gjennom tidene. Ho deler dalen i to, men det er buſetjing berre på den
eine �da. Nedanfor elveoſet er ein �n foſs ſom heiter Huldrehusfosſen. Nokre
hundre meter nedanfor er ein annan foſs, Fjell�ølsfosſen, ſom ein ſer frå Leir‐
dalen.

Korleis dalen har få� namnet Leirdalen?
Det fyr�e namnet på Leirdalen var Øydegarden. Det var truleg fordi
dei ſom kom hit, kom til ein folketom �ad. Men namnet Øydegarden tyder òg
på at det har vore ein aud gard her då det kom inn�y�arar. De�e er uklart.
E�er det ein veit vart Øydegarden privatgods til ein fut frå Flahamar i
Lu�er. Det varte ikkje lenge før dalen �i�e namn. Elva ſom renn gjennom
dalen hei�e Leira på den tida. De�e namnet hadde truleg kome av at ho førte
med ſeg ſå mykje leire frå Tun�ergdalen. Ho har òg gjeve dalen namn og
Leirdalen har vore namnet heile tida e�erpå.

Årſaker til til�y�inga.
Grunnen til at folk kom til Leirdalen, var truleg mangel på jord på heim‐
�aden. Det var òg mange ſom kjøpte opp jord på den tida og ſom hadde leig‐
lendingar. Leirdalen låg bra nær og hadde god jord.

Tun�ergdalen.
Tun�ergdalen er ein �eire mil lang dal ſom ligg framanfor Leirdalen.
Det går �i og kløvjeveg fram til Tun�ergdalen. Vegen frå Leirdalen går over
Øy�elsmyra, fram over Bakſelabakken, over Nau�myrane og fram til Store‐
vatnet. Her deler vegen ſeg i to.
Terrenget i Tun�ergdalen er �a�, og det
er bra�e �ell på begge �der. Over dei lange
�atene i dalen renn �eire elvar ſom kjem frå
Tun�ergdalsbreen, den �ør�e brearm til
Jo�edalsbreen. Tun�ergdalsbreen ligg frem�
i Tun�ergdalen. Ned� i Tun�ergdalen ligg
Tun�ergdalsvatnet. Det er delt i to med ein
ſmal hals imellom. Nedanfor halſen kalla�
vatnet Storevatnet og framanfor Ve�evatnet.
Ve�evatnet vert �engt av ein høgning i land�aptet ſom heiter Øyahaugen.
Framanfor denne haugen ligg det lange �atar. Der vart det drive �å�onn om

ſomrane for ca. 40 år �dan. No ligg berre løene og dei ſmå hy�ene ſom onne‐
folket budde i, a�. Flatene er delte i mange teigar av elvane. Desſe har kvar
�� namn frå den tida det vart drive jordbruk her.
Lengre framme i dalen vart det drive to ſetrar tidlegare. Den eine ligg
nede på �atane og heiter Tun�erghaugen. Den andre ligg oppe i �ell�da, ve�
for breen. Denne ſetra heiter Tverradalen og ligg ved enden av ein �dedal til
Tun�ergdalen. Denne dalen er tydeleg graven ut av breen. Det ligg mange
morener her, og �ellet er heilt blank�ipt. Frå Tverradalen går det to elvar
ned i Tun�ergdalen. Dei kan vera nokſå �ore ſomme tider på året, og har
ſåleis vore til �or hindring for folket på ſetra der oppe.
Det går veg framover Tun�ergdalen frå Nau�et. Han følgjer Store‐
vatnet langs Vasſurane, men krysſar dalen lengre framme. Når folket drog
med dyr framover, tok dei o�a� den vegen. Men når dei rei�e åleine, tok dei
båt frå Nau�et til Øyahaugen. Det var le�are å gå derifrå.
Storevatnet er 36 meter djupt på det djupa�e. Det er uklårt, fordi
elvane fører med ſeg leire frå Tun�ergdalen og blandar i vatnet. Men Ve�e‐
vatnet er klårt og �nt. Det ligg framanfor utlaupet til elvane og unngår all
leira. Ve�evatnet er �nt ��evatn, og om ſommaren kan det verta ��a �n
�ellaure her. Når det er varmt ver og det lir utpå ſommaren, er det �nt å
bada i Ve�evatnet.
Om ſommaren er det vanlegvis mykje folk her, med båtar og ��eut�yr.
Det er ei �n form for av�apping. Her er fredeleg, og det �n� ikkje ein
motorbåt enno ſom bryt �illa. Ingen har vilja ha� motorbåt her framme.

Skog og jord.
Dei vanlega�e treſortane er bjørk, åre, raun og oſp. Desſe tre�aga �n� i
alle �ell�der i Leirdalen. Men berre �ell�da i ſør er dekka med lauv�og heilt
opp.
Bar�og er det mindre av. Det �n� ein del på den �ell�da der vegen
kjem opp til Leirdalen, i au�. Der er både eine og gran, men for det me�e er

det fure. Oppe i Leirdalen er det no utplanta granfelt mange �ader. I
Tun�ergdalen �nn� ikkje bar�og, med unnatak av nokre einerunnar. E�er at
�ølſdri�a �u�a i Tun�ergdalen, har det i vegen frå Øyahaugen og framover
vokſe te� med vier. Heile �atene frå Ve�evatnet og framover er te�vokſe med
vier og det er ſåleis van�eleg å ta ſeg framover dalen for ukjende folk. Jorda i
Tun�ergdalen er mykje av �lt og grande. I Leirdalen er det god dyrkingsjord,
og det er her dei be�e forutſetningar for jordbruket er.

Dyreliv og fugleliv.
I tidlegare tider var det eit yrande fugleliv. I �ellet i Leirdalen og i
Tun�ergdalen var det mengder av rype. Det fan� og ein god del orrfugl.
Ørna kunne ein �å av og til, men det var likevel heller �eldan. Av ſmåfugl‐
artar fan� ei mengd. De�e gjaldt både �y�fuglar og fuglar ſom var her heile
året. Kråke og �jor har vore vanlege fuglar like til no. Men fuglelivet har
endra ſeg mykje gjennom åra. Ryper �n� me� ikkje lengre. Det ſame gjeld for
orrfuglen. Det er heller ikkje ſå mange ſmåfugleartar, og av dei ſom er a� er
det fåare i talet. Svale, erle, tra�, �are og gråſporv er dei vanlega�e artane
av ſmåfuglar.
Det vart drive mykje jakt på fuglane før, ſærleg ryper. Gutane dreiv
de�e ſom ſport, og dei kunne fanga eller �yta mange ryper i løpet av vinteren.
Men dét er neppe nokon grunn til at rypa er ne�en forſvunnen.
Dei vanlega�e dyreartane var hjort, rev, hare, ikorn, mårka� og
røyſeka�. Bjørnen gjekk her i mange år. Den ��e vart �oten i 1956 av Sverre
Leirdal. Bjørnen hadde då gjort ſå �or �ade på ſaueavlingane, at ſaue‐
eigarane fann det ſom den eina�e utveg å �yta han. Hjorten triv� godt i
Tun�ergdalen, nærare be�emt i Bjørkedo�en. Men han fér og andre �ader
og av og til kan vi �å han nede på enga.
Det vart drive mykje harefang� og røyſeka�fang� tidlegare, men det er
�u� på no.
Reven er vel det vanlega�e villdyret. Han fer og tu�ar, og dei ſer ſpor
e�er han mange �ader heilt ned til huſa om vinteren. Det gjeld �ølvſagt
derſom det er utlagd åtl til han, noko ſom ikkje er uvanleg enno.

Kontakt med nabobygdene.
På grunn av dårleg veg og ſeine framkom�middel var det heller liten
kontakt med nabobygdene. Den eina�e form for kontakt var handelen. All
handel føregjekk på Røneid. Dei ſa dei �ulle til �øſs. Dei køyrde med he� og
må�e reiſa tidleg om morgonen. Varene dei hadde med var ſmør, ved, poteter
og liknande. Smøret leverte dei ſalta i fyr�ninga. Då trong dei ikkje til
Gaupne ſå o�e. Seinare leverte dei uſalta ſmør og då vart det vanleg med ein
tur til “�øſs” kvar veke. For varene by�e dei til ſeg ka�, ſukker, gryn og
�rup. På turen til Gaupne var dei alltid innom Øyagjerd�ova, ſom ligg på
Øyagjerdet ved hovudvegen til Jo�edalen. Stova vart driven av Brita Øya‐

gjerdet ſom dei kalla henne. Ho hei�e Brita Leirmo. I Øyagjerd�ova kjøpte
dei ka� ſom dei hadde til ni�a �.
Rundt juletider kom det alltid hallingar på beſøk til Leirdalen. Dei
kjøpte ſauer hos gardbrukarane. Sauene �ulle ala� opp i bygda til jonſok.
Då kom hallingane a� og rei�e med heile ſaue�okkane. Dei kom berre til
Bjønſøy når dei �ulle henta ſauene. E�er gamal vane førte gardbrukarane
alle dyr ſom �ulle ut av bygda, til Bjønſøy. Bjønſøy ligg ogſå ved hovud‐
vegen til Jo�edalen.

Gardane og huſdyra.
Leirdalen vart delt i tre hovudgardar ſom vi høyrer om alt i 1612. Det
var Pergarden, Larsgarden og Andersgarden. Gardane �i�e o�e eigar den
fyr�e tida. Det var òg på denne tid at namnet Øydegard vart endra til
Leirdalen, e�er elva Leira.
På 1700-talet er nokre huſmannſplasſar nemde. Hola vart huſmannſplaſs
under Larsgarden, og Sølfe�haugen, Raſmu�augen og Johan�augen under
Andersgarden. Seinare vert Gruvlebakken huſmannſplaſs under Anders‐
garden òg. Alle desſe plasſane vart kjøpte og drivne ſom �ølv�endige gard�‐
�ruk.
På alle gardar var det he�ar, og he�en vart brukt både ſommar og
vinter. Om ſommaren vart han brukt i onna, og han gjorde ſåleis arbeidet
le�are for onnafolket. Til dyrking var han og ny�ig. Om vinteren må�e
høyet frakta� frå alle ſmåløene rundt omkring. De�e vart rekna for �nt arbeid
både for folket og he�ane. O�a� var det vinterføre og �n ſnøveg, og på denne
tida av året var det heller ikkje ſå travelt for gardbrukarane.
Dei vanlege huſdyra var ku, ſau, gris og høns. Tidlegare var det geiter
på gardane og, men ingen hadde ſærleg mange. Utpå våren vart ſauene �eppte
til �ells. Kyrne fekk koma på vår�ølen, ſom låg langt nede i dalen, og ſnøen
gjekk difor tidleg der. Seinare på ſommaren bar det på �ell�ølen. Her var
budeine ſaman med dyra heile ſommaren. Det gjaldt å ha dyra ute lenge, for
det var lite med fór. Då dei buførte heim a� frå �ell�ølen, var dei på
vår�ølen a�.

For og forſanking.
I Leirdalen vart høyet �å� og he�a, og turrhøy var ſåleis vanleg fòr om
vinteren. Då �å�onna var over i Leirdalen, drog gardbrukarane og familiane
deira til Tun�ergdalen. Graſet vart ſeinare utvokſe her, og det pas�e bra.
Det var o�e vå� gras med leire i, for elvane gjekk over og reduſerte verdien i
det med all leira ſom vart liggjande a�. Onna i Tun�ergdalen var den
ſeiga�e og alle grua ſeg til ho.
E�er at høyet var kome i løene i Tun�ergdalen, bar det på lauving.
Lauv var godt fòr, og dyra fekk mykje lauv om vinteren. Det vart lauva ſærleg
mykje bjørk, åre og raun. Oſpelauv var heller ikkje uvanleg. Bjørk og åre vart

lauva ſå tidleg på e�erſommaren ſom mogeleg. Til lauving brukte dei ſnel.
Lauvkjervane vart ſe�e til tørk og dere�er lagra i �ore lauvrauk. Dei vart
køyrde heim på gardane utpå vinteren, når ſnøen og veret gjorde det mogeleg.
E�er at lauvet var oppete vart kvi�ane (troſet) brote ſaman til tro�untar og
brukt til ved.

Bærſanking.
Kvar hau� var alle mannfolka på bærſanking. Dei hadde dei eld�e
borna med ſeg. Grunnen til at det var mannfolka ſom ſanka bær, var at konene
og dei yng�e borna var på �ølen. Det var hel� blåbær og ty�ebær dei ſanka.
Det var mykje bær og dei kunne plukka i tønnevis. Bæra frakta dei til Gaupne
og ſelde dei på butikken. Det var viktig å få tak i mykje bær, for desſe gav ei
lita ek�raintekt til hu�ydane. Bærteigane låg ikkje langt unna, og det var
felleſeige, ſå alle plukka på ſame �adene. Bæra gjekk til butikken, det var
�eldan dei tok av noko til bruk for ſeg �ølve. Dei tykte ikkje at dei hadde råd
til det. Derſom dei tok av li�, vart det i tilfelle laga ſylte ſom dei brukte i
julehelga og andre høgtider, og det var hel� når dei hadde gje�er at dei tok
fram ſyltetøyet.

Stølar og �ølſdri�.
Tidleg om våren drog konene og dei yng�e borna på �ølen med kyrne.
Dei buførte, ſom vi ſeier. Alle kjelar, bø�er, �ampar og y�ekollar vart frakta
på �ølen. Her vart kyrne mjølka. Mjølka vart y�a, og myſa kokt. Kokt myſe
vart kalla væta. Ho brukte dei til graut og annan mat i �aden for mjølk.
Smøret vart kinna på �ølen. Saupet ſom dei fekk vart ogſå brukt til drykk.
Det vart laga både bruno� og kvito� på �ølen, men den vanlega�e var
gamalo�en. Når vi tenkjer på �øl�ivet no, føre�iller vi oſs kan�je at rømme
og hellekaker var kvardag�o�, noko ſom langt frå var tilfelle.
I ſela kunne det vera ſvært koſeleg. Fyr� kom ein inn i eit �ot. Der var
det kokering og der vart o�en kokt. Så kom ein inn i ſelet. Det vanlege
inventar var to-tre �amlar, nokre �olar og eit bord. Senga var o�e kort og
brei. Separatoren var plasſert inne i ſelet. Ei enkel �øl utgjorde hylla i ſelet.
Innanfor �ølve “�ova” var det òg ei lita bu. Der var kinna plasſert.
Veggene hadde mange hyller kvar, for o�ane vart lagra i denne bua. Bak
døra eller på ein eller annan vegg hang mange rei�aper ſom dei brukte når dei
y�a eller kinna.
Fjøſet var anten i kjellaren, eller det var påbygt ved �da av ſelet. Ingen
hadde �øſet i ein bygning for ſeg. Støl�ivet varte like til ſeptember månad,
eller kan�je enno lengre derſom veret tillet det om hau�en.

Ned�e og Øv�e Troa.

I Ned�e Troa var det to ſel. Det eine høyrde til Raſmu�augen. Det
andre høyrde til Hauglund. I Øv�e Troa var det ogſå to ſel. Eit var under
Larsgarden og eit høyrde til Pergarden. Båe desſe �ølane var vår�ølar og
ſåleis i dri� tidleg om våren og ſeint på hau�en. Det var konene på gardane
ſom var på �ølane, men det hende at dei eld�e døtrene tok ſeg av �ølſdri�a ſå
nær gardane. Dyra gjekk ſaman på felle�eite.

Fjell�ølen.
På Fjell�ølen var det eit ſel ſom høyrde til Andersgarden. Korleis
denne �ølen har få� namnet er uvis� �dan han vart brukt ſom vår�øl når dei
andre hadde bu�apane �ne i Øv�e og Ned�e Troa. Stølen vart driven berre
kort tid. Storhaug hadde vore vår�ølen til Andersgarden. E�er ut�i�inga
vart det bygd eit ny� ſel på Fjell�ølen, fordi Ned�e Troa hadde vorte
eigedom til Andersgarden.
For å koma til Fjell�ølen må ein over elva og det vart bygd bru til
Fjell�ølen. Brua har o�e vore i dårleg �and og ho har falle ned to gonger.
Men ingen har omkome, �ølv om det har vore både folk og dyr på brua når
ho har falle ned. No �al brua riva� for godt, og er�a�a� med ny.

Skaret.
Skaret ligg langt oppe i �ell�da og vart ny�a til �ell�øl. Her var �eire
ſel, eit tilhøyrde Andersgarden og eit tilhøyrde Leirmo, ein gard ſom ligg ved
hovudvegen til Jo�edal.

Nonhaug.
Nonhaug ligg ogſå høgt oppe i �ell�da og vart brukt om ſommaren.
Stølen låg �nt til og hadde ut�kt over Leirdalen, Tun�ergdalen og Vig‐
dalen. Vegen opp til Nonhaug er bra� og han har mange ſæreigne namn,
blant anna Kjerring�eget, Lasſeholet og Ilage.

Tun�erghaug og Tverradalen.
Tun�erghaug og Tverradalen hei�e �ølane i Tun�ergdalen. Desſe vart
òg brukt ſommar�id. Tun�erghaug tilhøyrde Hauglund; Tverradalen
tilhøyrde Larsgarden og Pergarden.

Ut�i�ingar.
E�er yn�je frå ein av gardbrukarane i Leirdalen vart det ut�i�ing i

1946. Mange av dei andre gardbrukarane vart miſnøgde med de�e og i 1947
vart det overut�i�ing. Mykje av jorda hadde vore felleſeige ſom dei brukte til
beite. De�e var ei hindring for dei ſom ville dyrka meir jord. Teigblanding
hadde ogſå gjort gardane tungdrivne. Såleis var ut�i�ing naudſynleg.
Gardane vart ſamla og felle�eita vart delte. De�e kunne vera ure�ferdig
på mange måtar. Når teigane �ulle ſamla� til kvar gard var det uunngåeleg
at ſomme gardar fekk �atlendet, medan andre vart heller bra�e. Men e�er
ut�i�inga i 1947 har det ikkje vore noka endring på gard�ruka. Sølfe�haugen
vart �y� og huſa vart ſe�e opp ved Pergarden og fekk namnet Hauglund.
Elles vart det lite forandring av plasſeringa på huſa.

Leirdalen 1975.
Det har gå� føre seg ei rivande utvikling i Leirdalen dei ��e åra. Alle
�ølane er nedlagde. Dalen har få� bilveg, ſom vart ferdig i 1963. He�en, ſom
hadde vore heilt naudſynleg til tranſport av varer og til dyrkingſarbeid, er by�

ut med bilar og traktorar. Den ��e he�en rei�e frå Leirdalen i 1973.
Gardane er oppdyrka på ny�. Beita er dyrka og gardane er ſåleis
�ørre. Likevel er dei for ſmå til at ein familie kan leva av inntekta. Gard‐
brukarane har arbeid ved �da av garden. De�e er gan�e grei� å �a�a ſeg,
fordi det har ne�opp �arta anlegg i dalen. Tun�ergdalen �al neddemma�, og
arbeidet er alt i gang med å byggja ny veg på andre �da av elva. Vegen vart
me� ferdig hau�en 1974. Det krev� ny bru, og ho er ſnart ferdig. Demningen
�al vera ved elveoſet framanfor Leirdalen. Han �al vera 28 meter høgre enn
vasſ�ata på vatnet er no. Heile Tun�ergdalen vert ſåleis ſe� under vatn.
Berre Tverradalen kjem over vasſ�ata. Kva følgjene av utbygginga vert, er
uvis�. For gardane er det dårlege framtidſut�kter, fordi mykje av beita ſom er
a� blir øydelagde av den nye vegen.
Bygdefolket kan i alle tilfelle gleda ſeg over dei åra ſom er tilbakelagde.
Dei har levd fri� og i godt ſamarbeid med kvarandre. Den nære kontakt med
naturen gjev avkopling og ro om ein yn�jer det. Bygdefolket �n framtidſ‐
draum er at Leirdalen ikkje blir ramma av ſentraliſeriga �ik at dalen vert
frå�y�, men at utviklinga i bygdeſamfunnet må få halda fram i den retning ho
går no.
***
Artikkelen er gjeve a� med løyve frå forfa�aren.

