Om Tun�ergdalen.
Av Johanne Leirdal.

Trekk�olen.

E�er at det var �u� på �ølsdri� (1933) i Haugen dyrka Ole J. Leirdal
ca. 1 mål der framme og ſådde til med grasfrø. Det vart gild avling i �eire
år framover. De�e var vel den eina�e “nylenda” i Tun�ergdalen.
Men me kan berre tenke oſs korleis det kunne ſe� ut om heile dalen
hadde vorte drenert og dyrka. Me kan �å og likna a�åt Veita�rondi.
Likavel, det var Tun�ergdalen �ik ſom han var, ſom var berginga for
leirdølene i gamal tid og fram til dei fekk dyrka meir og meir her heime.
I den tida må�e ein gå på med berre nevane og handreid�ap for å få
rudt ein åkerteig. Korn og poteter må�e til for å berge livet for ſeg og �ne.
Slå�en — det vart å ſno ſeg rundt �einane med ljå og �gd.
Men i Tun�ergdalen var det
onnorleis. Der kunne ein breie ſeg og �å med
ein ljå ſom var min� ei kvart lenger enn
vanleg. Deſs meir for dei klarde berge i
Tun�ergdalen, deſs �eire dyr kunne fora�
over vinteren.
Ikkje berre i �ati �o dei, men i �redene
ogſo. Som før ſagt — e�er kvart det vart
dyrka meir heime — dabba det av med
�å�en der framme. Si�e ſomrane det vart
onna, var e�er at dei egentleg �u�a, men det
vart ſo liten avling heime at det var godt å
�nna nokre gode vintralaſs i Tun�ergdalen.
Gudrun og Ragnvald var vi�nok dei ��e.
Det var i 1954. Dei gjekk då heima� kvar
kveld. Slik var det ikkje medan “gamlekarane” �yrde.
I �øla�reppa må�e det pakka� nok mat for heile veka. Det var graut‐

mjøl, �e�, ſmør, o�, bygggryn, havregryn, erter, ka�, ſukker og ſalt. Ein kasſe
med �atbrød og ikkje å gløyme vetekollen. Vete er innkokt myſe, ſom vart
brukt atåt grauten, til grautemne og blanda med vatn til tyr�edrikka.
Kvar brukar hadde �ne teigar med
løe og ei lita hy�e. Hy�ene var ſmå,
gjerne berre 2,5 x 2,5m. Ein ovn med et
kokehol, eit lite bord hekta fa� til
veggen. Sengeplasſen vart markert med
ein �okk �ik at det var ſom ein binge der
dei hadde li� høyru� til bol og noko til
overbreid�e. Der �ulle alle få na�ekvila (4-5 �k.). Som Margit ſeier: «Me
låg amfø�es, plent ſom griſene.» Men ſo ſnart det vart turt høy i ei løe vart
det berginga. Då kunne det overna�e 12-14 �ykker i ſame løa.
Teigane i Tun�ergdalen var Bu�rea, Øyahaugen, Monſahans‐
grandane, Storegrandane, Råtaløteigen og Tjødnene på ve��da av �orelva;
Vas�ølen, Vas�ølsli, Holegrandane, Bjørkedo�myri, Løkafari, Tun�erg og
Tun�erghaugen på au��da.
Slå�onna i Tun�ergdalen var ſpe�ell
på grunn av alt vatnet. I ſøylene �o dei ein
�åre fram og ſo ein a�ende �ik at den �åren
kom ſaman med den før�e. So var det for
kvinfolka å rake det ſaman og føre det mot
turrbredden, få det “på land” og breie det.
E�er 2-3 dagar med godver og �ell var det
ſom regel turt. Verre var det om det vart
berre ru�ver, for denne �orri var me� uråd å
få til å henge i hes. Dei hadde ogſå den
årvisſe �aumen å ta omſyn til.
Løene vart ſom regel for ſmå, �ik at det
e�er kvart vart mange høy�akkar kring i
dalen. De�e vart mange vintralaſs.
Å få Tun�ergdalshøyet heim i Leirdalen var ei ſåge for ſeg. Det må�e
vere god is på vatnet og elvane, det var ein betingelſe. Høyet der framme
var ikkje ſo kra�ig ſom heimehøyet, difor var det om og gjera å få det heim
tidleg på vinteren, �ik at ein fekk bruke li� av kvar ſort.
Utanom �å�en vart Tun�ergdalen ogſo ny�a til beite. Alle kalvar vart
�eppte på Holegrandane, og dei gjekk ogſo på Vas�ølen og kringom. Ukſane
vart loſa over �oreelva og �epte på Storegrandane.
Og ſo var det he�ane. Det var mange ſom leigde beite åt he�ane �ne i
Tun�ergdalen. Frå Sogndal, Haf�o, Vigdal, Jo�edal og Leirmo. Godſ‐
eigar Knagenhjelm leigde beite åt 10-12 he�ar kvar ſumar i mange, mange år.
Han hadde ogſo “gjetar” ſom ſåg e�er dei �eire gonger i veka. Alle Leirdals‐
he�ane ſom var ledige gjekk ogſo �ølvſagt der framme. Tilſaman vart de�e
mange. Ein ſumar var det over 80 �ykke på beite i Tun�ergdalen.

Av de�e for�år me at Tun�ergdalen var verdfull for Leirdalen.
Det eina�e ein hadde å halda vedlike var grindi i Vasſurdi og kloppi
over Vas�øl�øken.
Pengane for beiteleiga vart i nokre år på �u�en ſe� inn på bankbok.
Dei vart ny�a til å få telefon her til dalen.
***
Artikkelen er gjeve a� med løyve frå forfa�aren.

