
Leirdalen – ein av dei mange utkantane.

Ei vakker og livsfri� grend med gode framtidsvoner ligg einſam under armane

frå Jo�edalsbreen og ventar på ei ny tid med veg.

Slik ligg Leirdalen framfor ein når ein kjem opp på reſet.  Der er �ore vel�elte hus og gardar.
He��ellet kløyver breen i to, men for ein mannsalder �dan rakk iſen me� ſå langt ſom biletet ſyner. 

Det var i lia der ��e bjørnen i Sogn vart �oten i 1956, e�er å ha herja i ſaue�okkane.

  Si�e gongen det vart �ote bjørn i Sogn var i 1956, og bamſen vart felt i den ve�e
grenda Leirdalen i  Lu�er.    Det fortel  noko om dalen,  at han ligg av�des og er ſå
fredſam at  �eldſynte  dyregje�er  �år  ſeg  til  der.    Der  er  langt  til  allfarvegen,  og
vegkravet deira er vel 120 år gamalt.  Men der er gode framtidsvoner, �ore vidder jord
vert lagt under plogen og med vegen vil det renna ei ny tid for det ve�e ſamfunnet der
oppe under Jo�edalsbreen, der 11 ſmåborn leikar ſeg og �al vekſa opp til nye ny�ige
ſamfunnsmenne�e.
  Heradsgartnar Markus Bøe var med Lu�er herads�yre til Leirdalen og gav ei
utgreiing om grenda.  Han var viſs om at vegen ſom no vert bygd, vil verta til opphjelp
og ikkje nokon �y�eveg.  Her er �ore vilkår, jorda er ut�i� og her er gode �ellbeite.  I
�or vart det ma�indyrka om lag 80 mål jord og det gav kvar av dei ſeks gardane ein
tilvek� på 8-14 mål ny jord.  Det er viktig for jordbruket at det vert relativt �ore dri�s‐
einingar ſå det er lønſamt å mekaniſera.  Det kan ein gjera når vegen kjem.
  Heradsgartnaren kom ſå inn på kva produk�onsopplegg ſom kan vera naturleg, og
nemnde i det høvet at folket i Leirdalen er arbeidsſamt.  Ei� produk�onsopplegg er
mjølk og kjøt, og �amſedal av poteter.  Det kan og verta �amfrøal, ſom det er gode
vilkår for.  For produk�on av kjøt og mjølk må vår- og hau�beita verta betre, og det må
verta kulturbeite.  Tilhøva for kjøtproduk�on for både �orfe og ſau ligg godt til re�e no
då ſalsſamyrket er ſå godt utbygd med Sogn Slakteri.



  Det  er  viktig  med  dri�splanlegging.    Folk  tenkjer  meir  økonomi�  enn  før,  og
planlegginga vert gjort med �kte på framtida.
  Ordførar  Anders  Bjørk  takka  heradsgartnaren for  utgreiinga og ſa at  folket  i
Leirdalen har ſynt at dei kan enga�era den re�e når dei har få� heradsgartnaren på �
�de.  Og me i herads�yret vil hugſa at de her enno ikkje har få� dei goder ſom andre
har med veg fram til huſa �ne.  Eg trur ikkje det vil møta motbør med ei hjelp her, men
det er ſå at me må vurdera krava.  Men me vil ſetja inn med det me kan.  Får me
konſe�onsavgi�a, kan både vegen her og andre ting koma, ſa ordføraren til �u�.

200 mål �al dyrka�.

Her ſer ein Leirdalen frå den andre kanten, heimover mot buſetnaden og nedover mot dalføret til
Jo�edal.  Som ein ſer er her �ore dyrkingsvidder.

  Det er ſvært mykje god jord i Leirdalen, og dei har ikkje tenkt å �å ſeg til ro med
dei 80 måla ſom vart dyrka i hau�.  Planen er at 110 mål til �al ſnua� om, �ik at den
totale  tilvek�en  vert  bort  i  mot  200  mål.    De�e  føreſet  ein  veg  med  bru  over  til
ſørve��da av dalen, der det er meininga å gå i gang med �ogrei�ng.  Det er planta
noko gran før, og ho �år ſvært �n.
  Vegen frå fylkesvegen til Jo�edal og opp i Leirdalen er omlag 3,4 km lang.  Der
er bra� opp i gjennom, med eit djupt gjel på ven�re �da når ein fer opp.  Der nede
bruſar elva, ſom i 1926 laga �ikt �orras at bøndene på Alsmo har ha� mein av det like
til  våre  dagar  ved  at  Jo�edalselva  vert  hindra  i  laupet  ��  og  lagar  �aum når
ſnøſmeltinga tek til.  Vegen er no komen vel 2 km opp i gjennom, og det er meininga at
arbeidet på han �al ta til a� i desſe dagar.  Dei har omlag 40.000 kroner til rådvelde,
men treng 50-60.000 kroner til for å gjera alt ferdig.



Med vegen kjem le�are vilkår.

  Med vegen vil  det  verta  ei  ny tid,  og  folket  vert  ſpart  for  mykje  �it.    Olav
Havreberg ſom var lærar der nokre år før krigen, kunne fortelja li� om det.  Snøen
kunne ſume tider vera opp til to meter djup, og det var mang ein gong �itſamt å ta ſeg
opp i Leirdalen med bør på ryggen.  Særleg minne� han ein ſundagskveld i ſnødriv og
fok han kom opp, �iten og trøy�.  Dagen e�er ſa Lars Leirdal til han: I går var du
trøy�, eg tykte du raga.
  Frå den før�e tida dei veit om var det berre tre gardar i Leirdalen.  For ikkje
mange år �dan var der �u, men no er talet ſeks, då to vart �egne ſaman.  Og det ſer ut
til at folk triv� i den ve�e grenda.  Gardguten tek over farsgarden, og kone �nn dei ſeg
i grenda.  Der er 11 born frå �ulepliktig alder og nedover til ei� ſom enno ſat på armen
til mora, ſå det er framtidsvoner for bygda på meir enn ein måte.

50 meter lang løe !

  I dei ſeinare åra har det vorte bygt �eire nye hus til avløy�ng for dei gamle, ſom
o�e kunne vera tungvinte.  På garden ſom Kristo�er Leirdal overtok e�er faren, var
ſåleis �øsbygningen 80 alner eller om lag 50 meter lang!  Det var ne� ſom du ſåg eit
jarnbanetog, fortel dei ſom ſåg det.  Det vart bygd på e�er kvart det trengde�, ſå til
�u� var det ei heil vinne å gå frå den eine enden til den andre.  Ho er ikkje lita den nye
løa og �øſen heller, men dei er prakti�e og le�vinte.

  Leirdalen  har  og  eit  aktiva  i  elva.  
Vaſsdraget vart ſelt i 1917 for 60.000 kroner, men
berre halve ſummen vart betalt.  Eigedomstilhøvet
er no uklart, men ein meiner at vaſsre�en no er på
ſven�e hender.  Men �dan heile kjøpeſummen ikkje
er betalt, er det von om at grunneigarane kan få
det a� no e�er ſå mange år.
  Vaſsdraget  vil  truleg  kunna  gje
40.000-50.000 kW.  Det vert då demning framme
ved utlaupet  av Tun�ergdalsvatnet,  ſom er  om
lag 2,5 km langt.  Men ved ei �ik oppdemming vil
kring 5.000 mål jord verta ſe� under vatn.  De�e
vatnet  ligg  kring  450  meter  høgt,  li�  meir  enn
tuna i Leirdalen.
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