Den �umle Leirdøla.
Av Per Birger Lomheim.

Per Birger Lomheim er avdeling�ngeniør hjå Statens vegveſen, og er veg‐
veſenet �n muſeum�ontakt, det vil ſeie å ha anſvar for verneverdige vegar og
bruer og vegrelaterte kulturminner i Sogn og Fjordane.

Eg vil i denne julehel�nga fokuſere på ein del av den hi�ori�e ſamferd�a
gjennom Jo�edalen. Den eina�e kommunen og pre�egjeldet i Sogn ſom ikkje
grenſar til �øen. Det var berre eit ſamband og det var over �ell, gjennom
tronge juv og over elvar. Stiane og vegane var det ſo ſom ſo med, men dei
vart e�erkvart utbetra og bygde i pakt med utviklinga. Jo�edalen har lange
tradi�onar ſom ferd�eåre over Handſpiki til Sjåk, og over Jo�edalsbreen til
Oldedalen, Lodalen og Opp�ryn. Den aukande ferd�a gjennom Jo�edalen
tvinga fram ein betre veg. Det vart e�er kvart bygd vegar og bruer. De�e
�apte vi�onar om utvikling og voner i vonløyſa. Men vegar og bruer hadde
eit u�kkert liv. I de�e tø�e land�apet �od naturkre�ene i kø for å ſprengja
bort både vegar og bruer. Plutſeleg var livſnerva borte.

Gamlevegen over Leirdøla?
Dei gamle vegane gjennom Jo�edalen er i dag hi�ori�e kulturminner.
Her �nn vi dei eld�e køyrevegane på nord�da av Sogne�orden, og dei er
bygde e�er det fran�e prin�pp: Re�e linjer og murte vegkantar før 1850, og
ſeinare ombygde vegar e�er Chausſeperioden 1850 — 1912. Gamlevegen over
Haukåſen er fanta�i�. Men kvar går gamlevegen over Leirdøla? Det har vi
inga ſpor e�er. Det er eit my�erium ſom eg vil prøva å gje eit lite ſvar på.
Då eg oppdaga eit gamalt krokikart over Leirmo, fann eg ut at vegen hadde
gå� ein annan �ad enn det eg hadde tenkt meg. Terrenget ved Leirmo/Leir‐
døla er forandra mange gonger og på mange måtar opp gjennom tidene.

Flaum 6. augu� 1900.
Trebruene over Leirdøla var ſvake, lite robu�e for den �umle Leirdals‐
elva. Flaumane gjekk o�e, og repara�onane av �adane var meir eller mindre
årviſs. Det var ein �ørre �aum i 1889 ſom �ada trebrua. Åra 1896/97 vart
det utført ein �ørre hovudrepara�on på brua. Denne brua �od lenger nede
enn dagens bru over Leirdøla.
Så kom den �ore �aumen den 6. augu� 1900. Elva voks på eit par timar
til ein uſedvanleg �orleik. Elva braut ſeg ny� leie, �ar ſeg gjennom hovud‐
vegen nedanfor brua, over det gamle elveløp og øydelagde vegen i ein lengde
av 300 meter. E�er de�e vart den gamle brua �åande på turt land utan
�ade. Men Jo�edalen var av�engd og utan ſamband. Det vart �raks oppført
ei proviſori� bru over det nye elveløpet og med til�øytande vegar til ein
ko�nad av kr. 588,36.

Plan om jarnbru 1901.
Seinare utarbeidde amt�ngeniøren ein plan med over�ag for permanent
bru over det nye elveløpet med til�øytande vegarbeid. For�aget hadde ein
ko�nad på kr. 12.000,- ſom amt�ngeniøren ville føra ſom vedlikehald. Fylke�‐
�inget bud�e�erte kr. 9.000,- i 1901, men alt i 1902 løyvde dei kr 5.700,- til eit
ny� brupro�ekt. E�er ein grundig undersøking av forholda ved det nye elve‐
løpet har vegdirektøren ſaman med fylkeſveg�yret funne det re�a� no å ikkje
bygga ei dyr jarnbru, men �y�a den gamle trebrua til den nye bru�aden.
Men arbeidet vart ikkje �u�førd, for i augu� 1903 kom det ein ny �aum ſom
tok den proviſori�e brua med til�øytande vegar. Amt�ngeniøren må�e vur‐
dera pro�ektet grundigare.

Kvelving�ru år 1906.
Flaumen i 1903 raſerte den proviſori�e brua og dei til�øytande nybygde

vegane. På grunn av de�e og frykta for nye �aumar må�e ein bygga elve‐
forbygging i ein lengde av 350—400 meter på kvar �de av elva ovanfor brua.
De�e var ikkje �kkert nok og priſen ville verta vanvi�ig �or. Det vart ſå
planlagt ny bru ſå langt oppe i elva at ein �ulle vera trygg for einkvar bre‐
�aum.
Den nye bru�aden hadde �ell på begge �der og det vart planlagt ei
�einkvelvbru med 16 meters ſpennvidde. Kvelvet �ulle desſutan legga� ſå høgt
at det kom over alle anta�e �or�aumar.
Ko�nad�alkyle: Ny bru med til�øytande vegar kr. 11.500,- + uny�a
midlar ſom er diſponible kr. 1.700,-.
Planen vart lagt fram for vegdirektøren ſom ved �riv datert 18. deſember
1903 gav po�tiv tilbakemelding. Saka vart handſama i Lu�er kommune�yre
22. mars 1904. Dei var ikkje like oppmuntrande for framdri�a. Kommune‐
�yret ville utſe�a bygging av ny bru, og dei ville ikkje ta på ſeg utgi�er til
grunn og gjerde på den nye veg�rekningen over Leirmo. Lu�er kommune ville
ikkje betala for grunn og gjerde då vegen berre hadde interesſe for Jo�edalen.
( PS: — hadde Røneid bru inverknad her!!) Men amtet var av anna
meining. Som motſegn vart det kravd at naudſynt elveforbygging må�e
hovudſakleg vedlikehalda� av kommunen då det ogſå vernar om jord‐
eigedommane.
Tilrådinga frå kommune�yret gjorde ſaka van�eleg. Pro�ektet må�e ut‐
ſetja� anten ein valde det eine eller det andre alternativ. Linjeſpørſmålet var
ikkje avklara, heller ikkje grunnſpørſmålet. De�e må�e vera i orden før Stor‐
tinget kunne gje løyving. Desſutan må�e amtet ri�kera å få ein del utgi�er til
vedlikehald av den midlertidige brua, ſom ogſå kunne bli ramponert av
eventuelle �aumar.
Planen om ny kvelving�ru vart fremja på ny� av amt�ngeniøren ved
�riv av 30. mars 1904. Pro�ektet vart godkjent av vegdirektøren og det fekk
til�utnad av amt�inget med 1/4. Ko�nadſover�aget lydde på kr. 13.700,– og
det �od a� kr. 1.700,– av gamal tildeling. Stortinget gav inn�illing på kr.
12.000,– for termin 1905—06 med klauſul om grunn og gjerde. Derſom de�e
ikkje kom i orden, ville pengane alternativt gå til veganlegget Bergheim —
Reed i Breim. Det høyrer med til hi�oria at Lu�er kommune�yre gav
garanti.
År 1906 �od ny Leirdøla kvelving�ru ferdig med køyrebreidd 2,5 meter.
Den �ulle �å til evig tid. Jo�edølene hadde få� ei �kker bru forbi det
umogelege. Ei bru for framtida og utvikling og ei bru for fridom til å koma
og gå �kkert over.

Ny �aum 10. — 14. augu� 1926.
Ved bre�aumen i augu� 1926 vart �ore delar av hovudvegen mellom
Gjertøy og Alſmo �ada og den mektige Leirdøla bru vart bortriven.
Jo�edalselva vart oppdemt og �ore delar av vegen mellom Leirdøla og Alſmo

vart ſe� under vatn. Det vart �raks oppførd ei ſolid, proviſori� bru på den
gamle bru�aden og dei gamle framkom�vegar vart ſe� i �and for fylket �
rekning. Ko�nadſover�aget for delplanane I høve omlegging var: 300 meter
ved Gjertøy for 23.000,-, 920 meter ved Leirmo + provoſori� bru for kr.
46.500,- og heving av vegen mellom Leirdøla og Alſmo i høve opprein�ing av
elva for kr. 95.000,- mot ¼ di�rikt�il�ot.

Stålfagverk�ru 1934.
Det ſynte ſeg ſnart at det var naudſynt å få oppført ei ny permanent bru
over Leirdøla. Sumaren 1933 var det a�er ny �aum ſom truga vegen. Den
til�øytande veg til den proviſori�e bru tok til å raſa ut, og det må�e gjera�
�rak�iltak for å redda framkom�en til Jo�edalen. De�e ſe�e fart i bruarbeidet
ſom vart opp�arta hau�en 1933. Over�agſummen på kr. 46.000,– vart
godkjent av Stortinget i 1934 og ny fagverksbru �od ferdig alt ſame året, før
turi�ſeſongen byrja ſumaren 1934.
Denne �ålfagverk�rua �år den dag i dag ſom eit kulturminne om det ſom
�jedde. Den har ei ſpennvidde på 37 meter og 2,8 meter køyrebreidd. Arbeidet
med brua vart utførd av �rma Alfr. Anderſen. Det gamle brukaret e�er
kvelving�rua er idag godt ſynleg på opp�da av �ålfagverk�rua.
Den 21. ſeptember 1935 vart parſellar av veganlegget mellom Gjertøy og
Alſmo avlevert til vedlikehald av di�riktet ſom hovudveg. På denne av‐
leveringſforretninga mø�e aſs. ingeniør Eſe, frå Lu�er kommune, ordførar
Anders Molland, tidlegare ordførar Hermann Pre�egård, lenſmann S. Vike
og Anders T. Molland.
Ko�nadſover�aget på 141.000,– (kr. 95.000 + 46.000,–) ſprakk ikkje. År
1936 var rekne�apen for veganlegget mellom Gjertøy og Alſmo ferdig. Om‐
legging av 4085 meter veg og ny bru over Leirdøla ko�a då tilſaman kr.
140.943,73.
Ein må leggja til at denne gongen fekk garantiſaka for omlegging av
parſellen Gjertøy — Alſmo ſamrøy�es godkjenning i Lu�er kommune�yre den
12. april 1927, og den 2. mai 1927 vart ſaka handſama av fylke�inget på vanleg
måte.

Ny betongbru 1975.
Ny betongbru vart bygd over Leirdøla i 1975 i høve kra�utbygging.
Fagverk�rua av 1934 var ikkje dimen�onert for dei forventa tranſportbehova.
Ein må ſåleis i dag føla ſeg temmeleg privilegert når ein kan �ilta med to
bruer over ei elv ſom har ſe� våre forfedrar utanfor ſamfunnet i lange

periodar.

Sterke må vi bygga bruene våre, ſå e�erkommarane kan vandra
dei e�er oſs.
***
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