
Brimkjelen

— ein eventyrinn�ø i Tunsbergdalsbreen.

Av Odd H. Handeland.

Giganti� ligg dei ſvære isblokkene på botnen av den ca. 8 mill. m³ �ore Brimkjelen.  Eit ſyn ein
aldri gløymer.

  Lenge har me gå� og ſnakka om Brimkjelen.  Se� på bilete derifrå, høyrt andre

fortelja om denne faſcinerande naturopplevinga i breheimen.  I �or vår kom Oddvar

Stegegjerdet  neda�  frå  ein  tur  i  Brimkjelen.    Han  hadde  vore  ſaman  med  nokre

ingeniørar der oppe i høve utbygginga av Leirdalsvasſdraget.   Ikkje mange dagane

e�er denne turen var kan�je ein av dei �ør�e av Stegegjerdets kompo��onar vorte til

— nemleg “Vår i Brimkjelen”, ein ſpringar �riven for trekkſpel.  Takka vera ingeniør

Arild Palm�røm er nå notene til denne fe�lege låten komen i ſalg ved Mu�kk-Huſet

A/S, O�o.

  Me �jøna at denne Brimkjelen må�e virka �erkt på dei ſom opplevde den, og

be�emde oſs for å frei�a gjera eitkvart med «pro�ektet».  Såleis rei�e to mann, pluſs

førar til  Brimkjelen i førre veka.  Turen vart i alle deler vellukka, og opplevingane

ſvarte langt over forventningane.



  Før me gir oſs på vegen, er det vel re� å fortelja li� om denne Brimkjelen, kva

det ligg i de�e ordet.

  Fleire �ader i Noreg har det laga ſeg inn�øar i �ølve isbreane.  Desſe inn�øane

har det til felles at dei demmer opp for mykje vatn i ſommarhalvåret, medan dei om

vinteren  næra�  er  turre.    Deler  av  breen,  på  �orleik  med  bu�adhus,  og  over  det,

“kalvar” ned i inn�øen, og om vinteren ligg desſe kolosſane ſom �ore �einſe�e riſar,

ſpreidd ikring på botnen.  Slike bredemte inn�øar har ogſå det fellestrekk at dei valdar

�aum.  Når vaſsnivået og trykket vert høgt nok, ſprengjer vatnet ſeg gong under i�reen,

og ſå får vatnet meir og meir pasſa�e, og til�u� tøme� basſenget relativt fort, i ein

mildversbolk.

  Tidlegare har me �reve om Leirmobrua.  I det høve var me og innpå dei �ore

�aumane i Leirdøla, til �ne tider har dei vore ſå alvorlege at det har ſe� nif� ut.  Det

�jer altſå ei maga�nering av vatn i desſe Brimkjelane — og tøming og fylling kan �je

�eire gonger årleg, men då hel� utover e�erſommaren, i �erk varme.  Kjem der ein

ispropp i “tunnelen” der vatnet renn, kan ein få ny oppdemning. 

  Brimkjelen i Tunsbergdalsbreen har valda �aum mange gonger.  Den alvorlega�e

ſom dei nå hugſar var �aumen i 1926.  Då vart det �ik �aum i Leirdøla at den vart

hugſa lenge ennå.  Slike mengder med morene og �ein vart ført nedover Leirdøla, og ut

i  elveløpet til  Jo�edalselva, at gardane på Alsmo ſå og ſeia vart liggjande under

vatn.  Han gamle Lars i Leirdalen fortel at han �ulle køyra e�er rikſvegen framover

mot Alsmo under denne �aumen, og då gjekk vatnet til like oppunder ſetet på kariolen. 

Ein �ad var det ſå gale at han laut ſpenna frå, og he�en fekk ſømja.

  I 1906 vart det bygt ei �o� kvelvingsbru over Leirdøla, den brua �o like ovanfor

den ſom nå �år der, og ſom nå er vorten for gamal, og har må�e vika for den nye brua

ved Leirmo.  I denne �or�aumen i 1926 for denne kvelvingsbrua, ſom byggarkitektoni�

�al ha vore eit �o� ſyn.  Fyr�e gangen dei �jøna at ein Brimkjel held på å laga ſeg,

var i 1896.  Då vart �aumen i Leirdøla mykje �ørre enn til vanleg.  Dei tre fyr�e åra

e�er 1896 vart det og merkeleg �or �aum, og klimaks kom i 1900, då ein �or�aum kom. 

Dei fortel at ei bru i Leirdalen, ſom hadde til då �e der i 100 år, vart teken i denne

�aumen.  Men altſå, �ølve giganten av �aumar i Leirdøla kom i augu� 1926, då elva

gjekk ſå totalt over �ne breidder.  For�arane meiner at på denne tida var Brimkjelen

omlag 100 meter djup, og at mellom 25 — 30 millionar kubikkmeter vatn var oppdemt

der inne.  At de�e vert �aum og �ade, når �ike kvanta kjem laus, er ikkje til å undra�

over.

  Den dag i dag har ein �aumar frå Brimkjelen.  Men ſå med andre brearmar, ſå og

med Tunsbergdalsbreen — den har trekt ſeg a�ende, og volumet av Brimkjelen har

minka, ſå nå har han berre vore halvparten av det han ein gong var, ein an�år volumet

til ca.  8–10 mill.  kubikkmeter.  Vanlegvis gjer ikkje desſe årvisſe �aumane noko �ade

lenger.



  Vår ekſpedi�on be�o ſeg av ein �k. �lmfotograf, ein reportar og fotograf, og ein

kjentmann.  Denne kjentmannen ber namnet Øy�ein Leirdal, og høyrer til desſe �ødige

karane ſom veit kva dei fer med.

  Me må for alt i vera ikkje gløyma vår allianſe med Kri�o�er Leirdal, ſom �ilte

hus, ſeng og mat til diſpo��on for karane, ſå lenge moroa varde.  Me er Kri�o�er �or

takk �uldig for hans gje�friheit, og det ſame må ſeia� til Brita, eller «Bonden» ſom far

hennar kallar henne, ho hadde laga va�er, og kokt nydeleg ka�, og hadde fyrt opp i

�ova ſå brefararane ikkje �ulle forkoma.  Det er uvandt å fera� når ein har �ike hjelpeſ‐

folk.

  Tunsbergdalen er lang.  Den er omlag 8 km, og brearmen er 10 km.  Brimkjelen

ligg omlag halvveges innpå Tunsbergdalsbreen.

  Han Øy�ein hadde ſnøſcooter, og innover dei endelauſe �atene i Tunsbergdalen

bar det i 30 — 40 km/t.  Fotout�yr og anna gods låg på kjelken.  Det var vorte dag

då me for av �ad.  Klokka var innpå 0900 og det var �o� vêr, med ei anande ſol over

froſne fenner.  Det var gresſeleg kaldt i den �ysſen til Øy�ein.  Me heldt �jerf og

lovo�ar om munn og naſe, og inne�er bar det.  Elghunden Hector ſåg me berre ſom ein

prikk, der han kom tvibøkſande e�er oſs, med fri�t mot, og ſugen på naturopplevingar,

han med.

  Vel  innkomne  til  enden  av  Tunsbergdalen,  der  kan  me  �å  Tverradalen,  der

Leirdølene har ha� �øl i uminnelege tider.

  Sjølve opp�igningen opp på breen er li� bra�, men det gjekk bra.  Kondi�onen

var ikkje ſå dårleg likevel, ſå det gjekk �kkert og �ø� framover breplatået.  Som før

nemndt hadde me utru�a oſs med alle �ags cameraer, det var “levande �lm”, det var

ſvart kvi� for S/SA, det var �ides i 35 mm, og 6x6 — Jau, pikajor, her �ulle laga�

bilete.

  E�erkvart vi�e det ſeg å ingen ende ta, de�e platået.  Som avvek�ing tre�e me

ein einſam anleggſarbeidar, ſom på frivakta hadde teke ſeg ein �ikkeleg �itur, han hadde

vore  oppåt  Brimkjelen.    Det  er  «løge»  med  ſnø  og  ſol  — i�re  — blå  himmel,

av�andane vet ſo løgne — me gjekk og me gjekk, men ikkje kom me nærare den barrieren

me rekna med me �ulle innpå.  Nei, ſå plutſeleg vi�e det ſeg ein liten �dedal, på ven�re

handa, då me kom innover.  «Der inne ligg Brimkjelen», ſeier vår �elltrygge førar. 

Kva, var det ikkje anna?  Ei hole av is og ſnø?  Nåja, ta det med ro, her kan dukka opp

mykje enno, men tvilen var ſådd — kan�je de�e �ore — denne Brimkjelen berre var

tullprat frå overſanſelege perſonar?  Men nei, ſå minne� me jo fotogra�a, nei, her må�e

vera noko meir, einkvan �ad.  Og om det var!  Øy�ein braut av ve�over og ſnart tok

det til å halla nedover mot kanten av Brimkjelen.  Det heile tok form, og land�apet

fortalde oſs akkurat kva ſom ville ſyna ſeg om li�.  På kanten av Brimkjelen �år me, og

ſer nedi den eventyrlege Brimkjelen.  Dei �ore is–klosſane på den turrlagde botnen har

gull–gylte toppar frå ei varmande og dalande mars–ſol.



  Kolosſane der nede lagar trol�e �uggar, og det bryt i blå� og i kvi�, og inten�

ſollys.  For eit ſyn.  Ei anna verd!  Kvar for oſs tek me denne mektige Brimkjelen i

augneſyn.  E�erkvart går det jo opp for ſamtlege at ſola den går, om me �år, ſå i ein

rivande fart kjem alt ſom kan kalla� apparat opp or ſekkene.  Fra alle vinklar �al her

taka� bilete.  Her �al �i�a� �lm, ſola held på å reiſa �n veg for denne dagen, oij, Gud

naoe om me ikkje får gjort erendet vårt, — ſprakande fargereporta�er i «Vi Menn» og

all ting, åååh — hjerna fablar om uana media ſom vil lovpriſa �ike bilete.  Stakkars

Øy�ein må ſpringa hit og dit — ſnart �al han poſera for unge hr. Bergum, ſom med

�n Bollieu �lmar på harde livet, — ſnart er det «�ils» ſom �al taka�, jau, i ſanning,

han Øy�ein i Leirdalen fekk veta ſeg til.  Men han tok det pent.

Nedi �ølve Brimkjelen — Denne botnen vert fylt opp med vatn, og kan av�adkoma �aum i
Leirdøla. (Bredemma inn�ø).

  Sola dalar meir og meir.  Bjørn formanar om at nå vert det berre blå� og blå�,

og ikkje gagn i �eire foto.  Jau, jau, fyren har jo re�, men �ulle det ikkje gå an å få den

toppen der, med �� gullforgylte hovud?  Den ��e �uggen, og dei ��e �reif av dei liv‐

gjevande og varmande ſol�rålene, gir oſs eit ��e prov på kva for eit fanta�i� land me

lever i der naturopplevinger i urørd natur ennå �n� i rikt mon.

  Brimkjelen er ikkje noko verande �ad e�er at ſola har gådd ned.  Då vert det me�

uhyggjeleg der nede, og tanken på å må�e vera der inne i mørke og kulde, får oſs til å

pitla oſs opp i bakken, der ſola ennå held til.  Med velgjort arbeid ſet me oſs ſå ned, og

thermos og vørterølkaka med brimo� og kaviar kjem fram.  Me ſet å ſer ned i Brimk‐

jelen,  og  har  få�  orke�erplaſs.    Før  avreiſa  hadde  �lmfotografen  og  Lu�erkorres‐

pondenten ein �ørre disku�on om kva ein �ulle ha utanpå �orne.  Ein må nemleg kle



ſeg ſom om ein �ulle på polferd.  Det er �yggkaldt inne�er Tunsbergdalen, og likeeins

neda�–turen, med “hardt �rei” er ein til dels kald oppleving.  Underteikna hadde få�

formaning av Stegegjerdet om å ny�a pla�poſar utanpå.  Det var baſen!  Bjørn hadde

meir tru på raggſokkar, av den lange ſorten, og trekte det utanpå �i�øvlane.  Og nå �al

det ikkje halda� te� lenger!  Pla�poſar er ikkje til  anna enn å gjera forma�elſe i! 

Meinar du ikkje at då ein �ulle ut på gå–tur, med fotoapparat, ſå kom foten pluſeleg

borti  noko  �einhard  �avlſnø.    Der  låg,  eller  re�are  ſagt  �reidde  korrespondenten

nedover mot eit gjel der låg.  — Hemn — nei, der fekk ein plutſeleg tak med �ativet, og

ſå vert det liv ogſå denne gongen.  Altſå:  Niks pla�poſar til overtrekk.  Han med ull‐

ſokkane hang ſom ein ka� på iſen — og meir e�ati� ſåg det og ut, det tek ſeg likſom ikkje

ut å gå å vaia med «S–Laget» rundt beina, eller kva det no må�e �å ſom reklame på

poſen.  Ein annan ting er at pla�poſar er ypperlege å ny�a ſom tø�er, i ſel og hy�er,

der ein kan�je må ut og inn i eit �åande tak — der kan pla�poſar gå an.

  Då det vi�e ſeg at ingen i ekſpedi�onen hadde klokka på ſeg, og ſola for lenge �dan

var komen over zenit, fekk me det pluſeleg travelt med heimturen.  Øy�ein kom fram med

ſølvvokſen, og meinte at den ville hjelpa på farten — jaudi gjorde den det ja, tenkte at

nå kjem �u�en, der ein med overragen la� for nedover, han med �lmapparat �o a� og

�lma det heile, men til all lukka fekk han ikkje med dei verkelege ſenar, men dei gjekk nå

meir på perſonlegdomen og –––. 

  Elghunden Hector påny ſom ei �ripe a�om oſs — han rekna vel med at de�e

berre vart ein oppmjukning�ur, for han ſåg ut til å ikkje vørja å vera trøy� — troſs i

gonga i kilometer e�er kilometer.

  Der for �ituppen inn i ein i�ard �avl.  Nå, der for Landſem Spe�al ad undas! 

I harda�e �nne vart det til at ein ville halda fram med den gale �yſs — ny� nederlag,

nå var �ia �ekt opp e�er heile �n lengde.  Tolmodet var �u�, og �ia fekk banen �n, og

berre bindingane kom heima� — det ligg noko tre�iſar a� der inne på Tunsbergdals‐

breen.    Til  all  lukka  ſå var  det  berre  ein  halv  kilometer  a�  å  gå,  og  då  var  det

ſnøſcooter å lita på.  Øy�ein �ilte �ne �i til dispo��on, og Hector tok plaſs på �eden,

og ville køyra ſeg, han med.  Og ſå, i �or fart, for me heime�er Tunsbergdalen, ſå

fro�drev og ſnøkry�alar fauk om oſs — me hadde vore ein liten tur til Brimkjelen —

ein tur me aldri vil gløyma.

* * *
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