Nye Leirmo Bru ferdig.
Av Odd H. Handeland.

Ny «Leirmo Bru», den �erde i manns minne.

Endeleg får ein tru dei har få� ſeg ei bru over Leirdøla om held ein
�øyt. Ein får vona at «Brimkjelen» ikkje får is-propp i holet, �ik at den vert
oppdemt, då kan det kan�je ſpørja� e�er både bruer og demningar — I 1896
var det �aum i Leirdøla, ein �aum ſom var li� merkeleg — det var nemleg
ikkje �ik �aum i andre elvar i nærleiken. Så oppdaga dei «Brimkjelen» — ein
giganti� bredemt inn�ø i ein �dedal til Tun�ergdalen. I 1900 fekk ein ſå
�or�aum a�. Ei 100 år gamal bru for �n kos —.
Året 1926 kom Leirdøla med �n tredjeſats, då for gamle kvelvingsbrua
ved Leirmo. Det var ei prektig bru, murt på kun�ferdig vis — av grå�ein.
På de�e tidspunktet var volumet Brimkjelen rekna til omlag 25—30
millionar m³ — altſå reint uhorveleg med vatn, ſom vart oppdemt.
E�er den ��e �or�aumen, då �ølve Jo�edalselva vart oppdemt, grunna
a� Leirdøla førde med ſeg ſå mykje �ein og morene ut i elvefaret til «mor �»,
fekk både ein og hin merka det — det fortel� at Alſmo-gardane vart halvt ſe�
under vatn — og �ølvſagt Leirmo fekk øydelagt mykje av bøane �ne.
Denne nye Leirmo bru — er den 4. i manns minne. Den 3. �år ennå, og
vert brukt inntil nyebrua vert køyreklar.
Det er ei �o� og god bru �atskra�verka har ſe� opp her. Den er laga av
ſåkalla ſpennebetongs-bjelkar, og det prin�ppet går i kortheit ut på at i kvar
bjelke (for�alings-forma) vert det oppſpendt ein del wire ſom �al halda eit

ſpenn på omlag 10-20 tonn — alt e�erſom. Så vert desſe �erkte wirane
�øypt inn — og ein har få� ein ſpentibetong bjelke.
Desſe bjelkane pleier å vera var�ildle å arbeida med, då dei kan gå ſund
om ein ikkje handterar dei re�.

Endefundament — Leirmo Bru.

Firma Gjerme og Hårklau på Voſs er det ſom har montert brua. Dei
gjorde ein god jobb med å frakta dei koloſale bjelkane til brua — dei min�e
veg 15 tonn, dei �ør�e 27 tonn!
Tilſaman er Leirmo Bru på 57 meter, og er ei moderne bru, bygd e�er
alle kun�ens reglar. Det er H. Eeg-Henrikſen ſom har ha� hovudentrepriſen
på bygget, med �atskra�verka ſom byggherre.
Anleggsleiar for denne brua har vore Fridtfof Mjønes, Eeg-Henrikſen.
Det er verkeleg ei �asbru dei har få� over Leirdøla nå — ein får berre vona
at Brimkjelen held ſeg i ro.
Ferdigbetong til fundament og dekke, er levert av Vigdal Betong.
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