
  Me �arta i Myri, elder Blokkeberg, ſom garden eigentleg heiter.  Namnet kjem av

Blokkeberghaugen.  At garden til dagleg blir kalla Myri, �ulda� at det fyrr dyrkingi

låg ei �or myr her, ſo de�e namnet er altſo mykje eldre en garden.  Vegen ute�er mot

elvi  er  av «nyare» dato;  han er  rundt 150 år gamall.    Gamlevegen gjekk  me�  re�

gjenom der eld�e �ova �end no, og ute�er det ſom no er dyrka marker.  Det er le� å �å

når ein �end heimfyr løken, ein ſer at vegen tek ein ſving til vin�re når han kjem ut til

tunet, medan han fyrr gjekk me�a beint.

  So kom me til den fyr�e av dei tvo bruerne i Leirdalen, Strengjabrui.  Ho gjekk

yver elvi utanfor Myri og burt i  Grindodn.    Der burte låg ei  liti  løa tilhøyrande

Andersgarden.  Brui var ei hengjebru av vaier og ne�ing, med tvo plankerekkjor ſom

ein gjekk på.  Det ſvaia fælt, og artigt var det.  De�e var no elles ikkje vena�e �aden i

Leirdalen, då han vart brukt ſom bosplaſs.  Det vart tømt bos nede�er �råningen heilt

burt til brui.  Ein ſa at ein køyrde boſet «på elvi».  Ein ſpanande �ad for ungarne. 

Seinare vart boſet dekka til med �einar.

  Strengjabrui var ſvært ſo komfortabel no då, mot då ho var ny.  Det var gamle-

Anders ſom bygde henne, og ho be�od då berre av tri vaierar ſom var ſpende jam�des

yver elvi.  Og ſo ſe�e han ſeg på ei �øl og drog ſeg yver med henderne!

  Li� lenger ute, i Jellbakken (tyder bakke med �rinn vok�er), var det ikkje dyrka på

ned�da; på felleſen.  Der var haugar og kollar, grov grus og �ein, bu�or og tre, og

ørſmåe vatn.  Her var det vanlegvis jonſokfeiringi gjekk fyre ſeg.  Det var ein koſeleg og

lun �ad, med elvi bruſande forbi nedanfyr.  Der låg re�arne av eit ſvært tre; det prøvde

me å brenna upp kvart år, men det var utruleg ſeigliva.  På upp�da var det laga til

dam, der ungarne var og bada re� ſom det var.  Det hende ungarne byrja bada



li� for tidleg på året òg, og då var ikkje foreldri alltid heilt gode då dei kom og henta

deim heima�.  (Det gnei�ra i augo på fa'ren då han kom, var det ei ſom ſagde.)  Damen

låg �nt til, men det var eit problem at grovi ſom forſynte han med vatn ſumetider hadde

lite vaſsføring.

  På vin�re �da var gjerde til Raſmushaugen, med hy�e og ei �or løe.  Dere�er

gjerde til Andersgarden.  På den halvparten ſom var utmark; brukt til beite for kyrne,

�od det eit lite �aurahus og ei løe.  Løa var bygd på tu�i til ſelet ſom fyrr �od her, og

ſom no var �u� burt på Fjell�ødlen.  Gamlebrui gjekk i � tid yver elvi her, og ein ſåg

tu�erne e�er �eire ſel og re�arne av den �ore muren ſom fyrr gjekk rundt heile gjerde. 

Den muren ſåg me ogſo på høgre �da der gjerde til Erik-Larsgarden låg, med ei �or løe

midt på.  Heilt yver� låg ſelet og den neddo�ne �øſen.  Ne� utanfyr låg ſelet til Per‐

garden, og re�arne av �øſen.  På upp�da var der inngjerda utmark; ny�a til beite.  Dei

bygde på de�e bel hy�e, og reiv ſelet.  Uppyver herifrå gjekk vegen upp til Holten og

vidare til �ells.  Når ein kom ned a� med bei� her, fylgde ein vegen på upp�da av

gjerdingen ut til grindi.  Nedpå gjerde hadde dei ei �or løe, ſom låg a�med ein ſvær

�ein.  På ned�da av vegen låg gjerde til Hauglund, med hy�e og �or løe.  Løa hadde

opprinneleg vore løedelen til �øſen på Sølfe�haugen.  Nedmed elvi her hadde dei tri

kvednhu� �ende.  Dei (og ein �akta gris) rei�e i elvi i 1926.

  Når me ſo kom ut til avkøyr�erne på gjerdi til Pergarden og Hauglund, vart det

li� løgje.  For der gjekk me vidare i tri-�re meter breid utmark, med �einar, tre og

ulende, der vegen ſvinga ſeg fram frå eine kanten til hin.  Og på båe �dor var der dyrka

marker.  Til endes på den kom me til grindi.  Og no var det me kom ut i naturen. 

Øy�elsmyri låg framfyr oſs, med tjukke gran�ogen uppanfyr, og elvi i ein vid boge

rundt nedom.  Her �od den andre brui; ei �o� gamall trebru, nokſo lang, ho �od på

mange �okkar i elvi.  Det var grind i båe endar.  Ein følte ærefrykt kvar gong ein gjekk

yver; det var ein �o� kon�ruk�on.  Vegen burt til brui gjekk på ſvabergi.  På burt�da

låg ſelet til Andersgarden, dei hadde òg ei� frammi Storhaug, og millom desſe låg

Hauglund ��; det hadde �råtak.  Alle tri hadde �øs under.

  Yver Øy�elsmyri gjekk vegen meir eller minder ſynleg, her kunde ein bli blaut på

føterne um ein ikkje pasſa ſeg.  Vegen delte ſeg fyrr me kom til granerne.  Kløvjevegen

gjekk på ned�da, og heilt ut på elve�råningen eit �ykke.  Der var det li� �ummelt; elvi

fråda forbi re� nedanfyr, og vegen heldt på å raſa ut.

  Yv�evegen gjekk re�  upp i  granerne;  der vart det brå�  myrkt og my�i�,  alle

ljodar vart dempa.  Me høyrde knapt at me gjekk; vegen var dekka av eit tjukt lagt med

barnålor.  Bra� uppyver gjekk det, millom mòſe og lyng, til me kom upp på høgdi, der

vegen gjekk trongt og krokut fram millom tre og �einar.  Li� lenger framme gjekk det ein

�ikkveg ned til kløvjevegen; på �rå heime�er.  Det var enno ein veg her lenger uppe,

men han vart hel� berre brukt av bei�i. 

  E�er å ha runda ein ſving og gå� gjenum �ogen eit lite �ykke, opna Tunsberg‐

dalen ſeg framfyr oſs.    Lyngkledd og ſmåkupert,  og me�  ikkje  eit  eina�e tre.    Fine

moltemyrar var der kvar ein ſåg.



  Her gjekk vegarne ſaman a�, og ſo dukka vatnet upp, ſpegelblankt og vakkert, det

var reint ſom me vart bergtekne.  Fjell�dorne og grøverne ſpegla ſeg ſo vent, bruſet frå

elvi  vart  veikare og veikare bakum oſs,  og ſnart  var det  heilt  �ilt.    Me ana berre

Bu�rea i det �erne, ei humle i lyngen, ein fugl, våre eigne �eg.  Alt var ſo �ilt og

fredeleg.  Vegen gjekk �undom uppå, �undom djupt nedi.  Der det var vorte for djupt,

var det byrja på ny veg på kanten a�med.



  Me gjekk forbi “Kvile�einen”, ein �at �ein ſom låg høveleg til i vegakanten, og

fram til ei grov ſom hadde laga eit djupt fâr nedyver.  Der ho rann ut i vatnet, var det

ei vik inne�er.  Der pleidde Anderſarne å ha båten �n.  E�erſom dei ikkje hadde nau�,

hadde gamle-Anders ha� for vane at han rodde fram Storelvi og lagra båten under ein

hidler um veteren.

  Vegen  fortſe�e  framyver,  og  ſo  dukka  nau�i  upp.    Fyr�  felleſnau�et  til

Rasmushaugen og Hauglund; det var i �ein og tre, med halvru�a bylgjeblekk uppå. 

Inni hadde dei kvar �n båt.  Og ſo nau�et til Blokkeberg; det var minder, i �ein og tre,

med torvtak.    Båten var måla i  mange gilde fargar.    Båtarne var av tre,  og vart

rodde.  På de�e bèl vart òg nau�et til Erik-Larsgarden uppſe�.  Det var av tre, med

�a� bylgjeblekktak, og �od millom dei tvo andre.  Me tykte kan�je ikkje det var ſo

vakkert å �å på.

  Det blir fortalt at ein gong millom 1915-20 vart alle nau�i ſopa langt upp på

Nau�myri av ei ſvær �odbylgje.  Det var på ſeinve�eren, då det gjekk ei ſvær ſnø�rede

på hi �da av vatnet.  Ho gjekk gjenum iſen, og laga ei �odbylgje ſom braut ſeg upp a�

på hit�da.



  Vidare framyver kom me forbi �ne moltemyrar, og no byrja det å ſmalna av. 

Framfyr oſs låg Vaſsurdi, ei ſvær, ſvart urd, ſom nådde upp ne�en heile �upbra�e �ell‐

�da.  Urdi gjekk re� i vatnet.  Svære �einblokkor �akk upp or vaſs�ata ute�er.  Der var

ein mur med re�arne av ei grind i, fyrr vegen byrja vri ſeg millom �einarne gjenom

urdi.  Her var det trol�!  Det var helder ikkje fri� for at me keik uppyver for å �å um

det kom eit ſvært bei� dundrande!  Men urdi var bra trygg; ho hadde nok få� frå ſeg

det me�e.  Det ſåg me på at ho var ſo myrk.

  Det gjekk upp, det gjekk ned, inn og ut, millom �einar �ore ſom hus, og ſo låg �ata

framfyr oſs.  Der �akk det upp ein �or, �at �ein, med plaſs til mange upp-å.  Storelvi

�aut stilt forbi inni kjørri eit �ykke burtanfyr.



  Vidare upp på Vaſs�ølen, ein ſvær åsrygg, ſom hadde �n like på andre �da av

dalen; heiter Øyahaugen.  Ne� ſom Vaſsurdi hev Langurdi på hi �da av �ellet.

  Her opna Tunsbergdalen ſeg framfyr oſs i heile �n breidde, det var ſom me må�e

ſnu hovudet a� og fram for å få med alt.  Heilt �a� ſo langt auga nådde bein�rakt

frame�er fyrr dalen ſvinga mot vin�re; elvi ſom bukta ſeg heime�er, ei mengd med løkar;

lyng,  bu�er,  myrar,  gras�e�or;  og ſo �ilt,  ſo �ilt.    Nedpå �ati  ſåg me noko løgje;

re�arne av ei togbane med trekk�ol ſom hadde gange yver �orelvi!  Her nede hadde det

ogſo fyrr vore ei klopp yver �deelvi ſom rann te� innåt Vaſs�ølen. 



  Men no kom me oſs ikkje lenger her.  Me rei�e ned a� til nau�i, drog ut båten og

byrja ro utyver det �ore vatnet.  Nau�i vart mindre og mindre bak oſs; �ugen frå

Bu�rea auka e�er kvart ſom me kom nærare.  Her ſe�e me garn, og ka�a �einar for å

�ræma ��en i fella.  Og �� vart det; �ore �ne aurar.  Vidare framyver, lyden av

årarne let høgt då det elles var �ilt rundt.  Det ſåg ut ſom me �ulde ro oſs på land,

men ſo gleid båten gjenum ei ſmale vik, og Vetlevatnet opna ſeg framfyr oſs.  Ne�en

trill rundt, med bra�e �ell�da upp til vin�re, Øyahaugen framanfyr, og te� �og og

kjørr mot elvi på høgre �da.  Me kunde �å aurarne hoppa og ſpre�a e�er �ugor og my.

  Uti med oteren, og ro rundt og rundt.  Fi�arne var mindre, men like gode.  Me

gjekk i land i nedkant av Vetlevatnet og uppyver nokre bakkar under �ell�da, no �ulde

det �eika� aure!  Her var me på gamle tu�or; me ſåg re�arne av ſelet og løa ſom hadde

høyrt til Blokkeberg.

  Og ſo �ulde me framyver Tunsbergdalen.  Me ba� båten godt nedanfyr Øya‐

haugen og byrja gå.  På Øyahaugen var der ein lun leirplaſs millom høge loddre�e

�ellknauſar.  Der �od ei ru�a omnspipe millom �einblokkerne.

  Det var �nt å gå frame�er, ſom å ſpaſera på eit �ovegolv.

  Me gjekk lenger en langt, og kom e�er kvart forbi tri løer, og burtanfyr elvi låg

Tunsberghaugen, med eit ſel gøymt inni �ogen.  Fyrr låg det enno eit ſel der.  Det gjekk

�nt an å vada elvi her, var ho ikkje for �or.



  I gamle dagar �o dei gras kvar ſumar, difor var det mange løer og ſmåe ſel rundt

umkring i dalen. 

  Og ſo hadde me enden på dalen framfyr oſs, med Tverradalen upp til vin�re, og

Tunsbergdalsbreden til høgre.  Ein lang og rimeleg �at bredarm frå Jo�edalsbreden. 

På vin�re  �da eit  �ykke  frampå låg Brimkjedlen,  ein  inneklemd �dedal  med �o�e

istårn.  Ve�erstid var de�e eit ynda turmål. 

  Uppyver mot Tverradalen fekk me �nt utſyn mot bréden, og mot dalen under oſs. 

Vegen gjekk uppyver på vin�re �da av Tverradalselvi.  Ne�en uppe må�e me yver

elvi; me hoppa på �einarne, for kloppi var det berre nokre �okkar a� av.

  Vel uppe kom me fyr� til ſelet i Pergarden, og ſo Erik-Larsgardſelet.  De�e hadde

fyrr høyrt til Blokkeberg.



  Burtanfyr låg det gamle Erik-Larsgardſelet, alldeles neddo�e.

  Me ſe�e oſs og tok ei matykt; det var �nt å �tja og �å nedyver dalen og frame�er

bréden.  Men me fekk likſom ikkje ſèt nok heime�er, for dalen gjorde ein brå ſving og

ku�a utſynet.  Lurte li� på namni, her me ſat uppi det ſom fyrr vart kalla Tværdalen. 

Tunsbergdalen �ulde vera uppa�kalla e�er Tunsberg, eit berg på vin�re �da lenger

nede.  Og breden �ulde ogſo vera uppa�kalla e�er ſame berget,  for hei�e han ikkje

upphaveleg Tunsbergbreden?  Og Tunsbergdalen rekna ein fyrr �arta tra� framanfyr

vatnet, ſom upprinneleg hei�e Leirdalsvatnet?  Eller?

  Her hadde det nok vore mykje liv i gamle dagar, men no var det ſo �ilt, ſo �ilt. 

Det var ſom alt heldt pu�en, og berre venta på at vatnet �ulde koma �gande ſakte

frame�er, for til �u� å fylla heile den vakre Tunsbergdalen med kjøvande, iskaldt bréd‐

vatn...

E�erord.

  ... Og den tid �ulde koma.  Men Tunsbergdalen hev vore gjenom mykje, og �e�

ikkje ſé� �ik ut ſom han gjorde på denne turen alltid.

  Upprinneleg, e�er at iſen hadde trekt ſeg upp i Leirdalen og ſo ne�en fram dit han

er i dag, var vel heile Tunsbergdalen ein �or inn�ø.  Men e�er kvart fylte elvi upp

dalen med masſe, og det vart land lenger og lenger heime�er.  Til �u� vart det �ik ſom

no, med Store- og Vetlevatnet.  Men elvi vilde fortſetja å renna, og ein gong inn i

framtidi vilde Storevatnet vorte heilt vekke.

  Og kan�je vil breden ein gong byrja auka a�, og ſopa Tunsbergdalen, demningen

og heile Leirdalen ned på Leirmoøygarden.  For ſo å trekkja ſeg ſakte a�ende, og �apa

ein ny Tunsbergdal.  Sle� ikkje utenkjande, han hev gjort det fyrr.

* * *


