
Kjem ikkje heim utan �rehjulstrekk.

Bil med �rehjulstrekk er eit abſolu� krav om du �al leva og bu i lu�rabygda

Leirdalen.  Men heller ikkje med trekk på alle �re hjula føler leirdølene ſeg

trygge når dei �al ned på hovudvegen mellom Gaupne og Jo�edalen.  På

gla�a er det livsfarleg i dei bra�a�e partia.  Å køyra ut i grø�a er eina�e

alternativet.  Bremſar du, er �anſen �or for at du �lir re� utfor vegen, ſeier

Erik Leirdal.  Kona Turid køyrer utan belte om vinteren, klar til å hoppa ra�t

ut av bilen om ho �ulle mi�a kontrollen.  Familien på �u i Leirdalen og dei

andre leirdølene håpar kommunen ſnart gjer noko for å gjera vegen tryggare.

Fryktar avfolking utan betre veg.

  Leirdal:  Dei har gjeve frå ſeg �ore vaſskra�resſurſar til �orſamfunnet,

men har få� lite i retur.  Ikkje ein gong ein �ikkeleg veg ſat dei a� med e�er

utbygginga av Leirdøla.  For å bu i Leirdalen er bil med �rehjulstrekk eit

abſolu� krav.



  Men heller  ikkje  med  trekk  på  alle  �re  hjula  er  du  garantert  å  �eppa  unna
livsfarlege �tua�onar på veg frå Leirdal og ned til hovudvegen.  E�er veg�andarden å
døma bur leirdølene på ein plaſs der ingen �ullle tru at nokon kunne bu, i alle fall om
ein vurderer det i høve årstalet.  Rike Lu�er kommune har ikkje ſe� ſeg råd til å gje
leirdølene ein veg dei kan ferda� trygt på i vinterhalvåret.

Utan tryggleiksbelte.

  – Eg køyrer utan ſele no om vinteren, fordi eg vil kunna hoppa ra�t ut av bilen
derſom den byrjar å �li avgarde, ſeier Turid Leirdal.  Ho og mannen Erik har �eire
gonger opp gjennom åra halde dei fem borna �ne vekke frå �ulen, til liks med andre
foreldre i  Leirdalen,  fordi  dei  re�  og �e�  ikkje  har våga å ſenda dei  ned den nær
�upbra�e vegen.
  – Det er van�eleg å fa�a at det har vore ei �or kra�utbygging her i dalen, når
ein ſer kor dårleg veg me �t a� med, ſeier Erik.  Det er kun far hans ſom ikkje har bil
med �rehjulstrekk av dei ſom bur i Leirdalen, men han køyrer lite og låner bil av ſonen
derſom han må avgarde på gla�a.

Berre for fa�buande.

  Seina� fredag kveld var det kaos på Leirdalsvegen, då gje�ande frå Stavanger,
ſom �ulle til Leirdalen for å feira 80 årsdag, ikkje kom ſeg opp.  Traktor og �røbil må�e
tilkalla� for å løyſa opp i problema, �ik at det har gå� grei� å koma ſeg opp både
laurdag og i går, då Sogn Avis te�a den ſvært bra�e vegen.
  – Eigentleg �ulle du ha ſnakka med alle dei ſom ikkje kjem på beſøk til Leirdalen
om vinteren.  Når det er nullføre og ſåpegla� er det �ort ſe� berre oſs fa�buande ſom
torer  å  køyra her,  ſeier  Turid  og Erik.    Dei  vel  30  innbyggjarane  i  Leirdalen har
e�erkvart innfunne ſeg med at �ik er det; om vinteren er det dei ſom må reiſa på beſøk
til andre, eller henta dei ſom takkar ja til å koma fram.

Med livet ſom innſats.

  – Me føler vel på mange måtar me har gjeve frå oſs vår del til �orſamfunnet. 
Kra�utbygginga øydela mykje god beitemark, ſeier Erik.  Han er bonde, medan kona
Turid de�e året tek utdanning ſom hjelpepleiar, og pendlar til Lærdal kvar dag mellom
helgane.  Med fem born i alderen frå 6 til 19 år, vert det mykje køyring på familien,
ſærleg til kommuneſenteret Gaupne.  Av og til kan dei få kjen�e av at det er med livet
ſom innſats.  Løy�nga derſom bilen byrjar å �li er å prøva å dra den ut mot grø�a, �ik
at den �oppar der.  Vegen vert berre verre og verre; det fa�e dekket kan ikkje kalla� fa�
og har �ala av i �ore parti av den kring tre kilometer lange vegen.
  – Me har �rive til kommunen �eire gonger, og politikarar har vore framme her på
ſynfaring  ved  nokre  få  høve,  men  det  har  ikkje  �jedd  noko  ſærleg.    Me fekk  nokre
rekkverks�ubbar for nokre år �dan, fordi vegdekket hadde vakſe ſeg opp til toppen av
�øypekantane, ſeier Erik.



Grø�a ſom redning.

  Han er redd for å fram�å ſom ſytande, men meiner at om Lu�er kommune verkeleg
meiner det dei hevdar om at dei vil oppre�halda buſetnaden ute i dei ſmå bygdene og
grendene, ſå må dei kunna �illa nokolunde trygg veg til innbyggjarane.
  – Når me ſet nedover ved nullføre eller pluſsgrader no om vinteren, og det ikkje er
�rødd, er det berre å håpa at ingen kjem i møte.  Møter ein nokon, er grø�a eina�e
alternativet.  Bremſar du, �lir du berre avgarde.  Det har hendt at eg har må�a leggja
kje�ing  på  bil  med  �rehjulstrekk,  ſeier  Erik.    Av  og  til,  når  leirdøler  har  ringt
kommunen og klaga på forholda, har dei få� �engt i ſeg at dei kan vel berre leggja på
kje�ing, eller �y�a til Gaupne.
  – Men det kan ikkje vera �ik me �al ha det.  Kje�ing �it ut dekka på eit blunk.

Mange ne�en-ulukker.

  Ifølgje Erik, Turid og dei andre leirdølene er det ikkje ſå mykje ſom �al til av
utbetringar for at tilhøva �al kunna verta nokolunde bra.  Det er berre den ned�e delen,
der det ein�ilde �ader er �upbra�, det trengs li� omlegging av vegtraſéen.
  – Slektningane mine ſeier at dei ikkje kjem hit til oſs om vinteren; det er for bra�
og farleg, ſeier Turid.  Mor hennar �lei agarde med bilen på veg nedover, og �dan den
opplevinga har ho nekta å køyra til Leirdalen på vinterstid.
  – Det har vore mange gonger der det kunne gå� re�eleg gale nedover her, ſeier
Erik.    Han  har  �ølv  køyrt  po�bodet  ned  a�  til  hovudvegen  mellom  Gaupne  og
Jo�edalen, fordi ho ikkje torde å køyra ned a� �ølv.

Dei unge �y�ar.

  – Eg har ly�  til  å buſetja meg her framme,  men ikkje  utan at det  vert  laga
�ikkeleg veg, ſeier Tone Eliſabeth (19), eld�ejenta i ſy�jen�okken på fem.  No bur ho i
Gaupne, men er o�e framme til foreldra og ſy�jena. Når ho reiſer til Gaupne a�, er det
med �reng melding om å ringja heim a� og ſeia frå om at ho er komen vel fram.
  – Å få ne�e genera�on til å buſetja ſeg her i dalen, vert van�eleg om ikkje vegen
vert utbetra.  Skal ein driva gard i dag, må ein henta inntekter andre �ader ogſå, ſeier
Erik.
  – Eg hadde  mange  år  med  ſmå barn  der  eg  me�  ikkje  kom meg  herifrå  om
vinteren, fordi eg ikkje torde reiſa nedover vegen.  No kvir eg meg for å ſenda borna
avgarde med andre enn Erik.  Det er heilt gruſomt når det er på det gla�a�e, ſeier
Turid Leirdal.

* * *
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