Flommen fra Brimkjelen.
Av O. Ingstad.

Fi�e�øytene hadde lenge drevet e�er �lden i �ordbuktene inne i ſogn. Hvor
Jo�edalselven munner ut i Lu�er�orden, var der ſa� et �ort �eng, ſom lovet godt.
Men ut i uken tok elven til å bli mi�enkelig. Vannet ble mørkere, og der kom bu�er og
ſmåtrær �ytende. Mot lørdagen brøt det løs for alvor. I tyl�evis kom det farende
ſvære furuer med rot og topp, bjerketrær med barken av�i�, �ubber, tømmer og
gard�aur. Fi�erne må�e redde noten i all ha�, og �lden gikk på �øen. Der meldtes at
broer var bru�, og at veien og jordene i Jo�edalen �o under vann i �ere kilometers
lengde. Det var Leirdøla ſom hadde �å� ſeg vill.
Leirdøla kommer fra en arm av Jo�edalsbréen, løper gjennom Tun�ergdalen, og
tar ſå nedover i �yk og fosſer mellom høye �ell, til den når �edet hvor �atene begynner
ved Leirdøla bro. Herfra løper den over �ore furumoer frem til Jo�edalselven.
Det var på de tider, da hø��ommen fra bréen �ulle komme.
Før� i uken begynte vannet å �ige, og vok�e ſå �adig med tiltagende fart, til
vannføringen ble overhendig. Oppe i Tun�ergdalen tok �rømmen fa� i bakkene, grov
ſeg videre inn og brøt ut �ore ras på lang vei. Nede ved broen, hvor elven kommer ut
av en trang �ell�rupe, gikk det vilt for ſeg. Elven løp tykk og ſortgul i en ene�e foſs.
Kampe�en på mange he�elaſs kom nedover med hule brak, grus �ommet utover på alle
kanter, og karet på ve��den av hvelvbroen �røk med. Ennu en tid �od �enbuen igjen,
men �rømmen �eg ſå høyt at den til og med ka�et �orkamp over hvelvet. Så brøt det
hele ned, og et øyeblikk e�er var det intet igjen av buen. — Nedenfor bro�edet �i�et
elven løp, tok med ſeg �ør�eparten av en �ogkledd furumo, �ommet over jordene og
dekket det hele til med en veldig røys av �en. Men ſå �or ſom �aten var, rakk den
allikevel ikke til for masſene, ſom Leirdøla førte med ſeg. I hovedelven vok�e der opp en
demning, og der dannet ſeg en �ø ſom overſvømmet lange �rekninger innover
Jo�edalen. Lenger nede la der ſeg opp gru�anker, og �rømmen �i�et leie her og der.
ſomme�eds gikk det ut over �ogen, annet�eds gled veien ut. Et par mil utover �orden
driver der �ore �ak av bark, �is og rø�er, og hundrevis av trær er dra� iland langs
�økanten.

Om a�enen — den 14. augu� 1926 — har Leirdøla ſprengt ſeg, og vannet tar til
å falle. Folk går omkring og ſer på ødeleggelſen ved bro�edet og elvens herjinger
utover egnen. Så ſpørres der: Hva er grunnen til �or�ommen? Noe ſynderlig regn har
det ikke vært, heller ikke ſønnenvind og isſmelting over Jo�edalsbréen.

De ſom er eld� på �edet, har ſvaret ferdig:
Bréen dekker over en �ø. Ved �øens munning
under iſmasſen danner der ſeg en demning av
i�lokker og ſørpe. Vannet i �øen vokſer �adig i
ſommertiden. Når ſå vannſpeilet er �eget høyt
nok ut på hø�en, bryter iſdammen ned, og da
kommer �ommen. De�e lyder jo halvt ſom et
eventyr, men det nevnes et og annet, ſom kunne gjøre beretningen mere trolig.
Flommen melder ſeg �adig til be�emt tid, omkring før�e del av augu� måned, enten det
er regn og varm lu� eller klarvær og kaldt; vær og nedbør har ſåledes intet å �. Og
derne� heter det, at �ommen alltid følger en fa� regel, �iger før� langſomt, ſå �adig
�erkere ſom den bryter ned et løp, og når ſå toppen er nådd, ſynker elven på kort tid ned
mot den vanlige vannføring. ſenere kommer tilløpet fra bréen jevnt og rolig like til ne�e
hø�.
*

Hva man �al tro om de�e med �øen under bréen, er det gi�, at ſaken kunne fri�e
til undersøkelſe.
Elven var gå� ad�illig ned, da vi dro oppover. I de høyere �røk ovenfor gjelene
hadde vannet trukket ſeg tilbake til �� leie, men det vi�e ſeg, hva den hadde utre�et
innover dal�dene. I�edenfor �ogklædd grunn �o der loddre�e mæler på 10 til 30
meters høyde. Av og til ra�e der ennu hele �red ut med kampe�en og grus; drønnet
hørtes på lang av�and. Her og der la en gammel furu ſeg over og gikk på hodet i
�upet. Oppe ved Tun�ergdalsvannet var det �u� med utgravningen, for her lå det
�ell i dagen. Tun�ergdalsvannet er henved 3 km langt og temmelig bredt. Oppover i
8 kilometers lengde fra munningen av �rekker ſeg en vid og �at dal med bunnen kledd
av greſs og ſmåkra�. I den øvre ende �ikker bréen frem. Flommen har �å� en drøy
menn�øyde over dalbunnen ved vannet. Overalt er bladverk og grener dekket av et
tørket �amlag, ſå �nt i kornet at det gyver opp i �øv�yer, når man tar ſeg frem mellom
bu�ene.
Oppe ved bréen ligger der voll e�er voll av gammel brégrus, ſom betegner, hvor
iſfoten har vært ved de for�jellige tider. I de ��e 35 – 40 år har den trukket ſeg
omkring 300 meter tilbake.
Tun�ergdalsbréen er 14 kilometer lang og omkring 1,5 kilometer bred. Fra bre‐
porten �iger den bra� i før�ningen og er revnet i et virvar av ſvær blå-is. Ovenfor
blir ſprekkene færre jo lenger man når innover; før� går de ſom kurver tvers over
iſ�aten, ſenere drar de ſeg mere langſe�er. Iſen blir grålig og temmelig jevn. Hi� og
her går det klø�er ned på �ore dyp, eller en bré-elv �uper ned i en trakt med �der ſom
av klart grønnlig glaſs. Det er ikke van�elig å �nne frem over �aten, men kilometrene
blir utrolig lange ved alle de omveier ſom må til for ſprekkenes �yld. Foran oſs i ve�
vider bréen ſeg ut mot en bukt i �ellmasſen, hvor vi �imter en hengende i�økel i
bakgrunnen. Brimkjelen kalles �edet.
Vi er rukket 4 — 5 kilometer oppover bréen, og inn mot kjelen. Ved iſen er der
ingen ſynderlig forandring å merke, uten at farven �i�er li� i lyſere og mørkere grå�.
Det ſer ikke ut til, at der �al �nnes noe, ſom kan vidne for myten om den �julte �ø eller
gi be�jed om �ommen. —
Da �opper vi opp med e� og �år håndfalne: Flaten foran oſs er ſom ſunket re�
ned i et �ort dyp. Det grå dekke er borte. Nede i dypet brer det ſeg en �or �e�e, og ut
over denne ligger der en by av �innende hvit marmor. ſomme�eds raker der opp tårn,
kupler og ſøyler. Hi� og her �år en veldig pyramide, eller et halvt nedfallent �o�,
annet�eds en hel fe�ning med ſvære loddre�e murer. Innimellom alt det �innende og
glitrende hvite, ſom ſolen brytes mot, går der dype, blågrønne bånd og �ukter videre ned
i dypet. Synet er helt betagende.
Her �år vi da foran løſningen av gåten. Her har �ommen ha� �n kilde.

Brimkjelen danner en bred botn i de høye �ellplatå ſom på ve��den begrenſer
Tun�ergdalsbréen. Det er jøkel-iſen ſom har hulet den ut i forhi�ori� tid. På 3 kanter
�iger �ell�dene opp, på den �erde ligger bréen og �enger botnen ſom en høy barriere.
Ned til kjelen løper ſmeltevannet fra ſneen og bréene på �ellene ovenfor, likeſå fra
endel av Tun�ergdalsbréen. Barrieren er ikke kompakt masſe, men gjennom�året av
ſprekker, mange av dem nede i dypet. Lange tider av året �nner vannet avløp her, men
li� e�er li� kan ſprekkene �oppes fulle av iſ�ykker og ſneſørpe, ſom bindes ſammen av
fro�en, eller de lukkes ved bréens bevegelſer og fryſer til. Så �iger vannet e�er hvert.
Men før det når til bréens høyde, �jer det e� eller annet. Enten �nner vannet en klø�
oppe i bréen og �jærer ſeg ned her, eller det ſvære vanntrykk åpner ſprekker i dypet. Det
kan ogſå hende, at det under bréens vandring (Tun�ergdalsbréens �ør�e ha�ighet i
hovedløpet regnes til omkring en halv meter pr. døgn, langs �dene mindre) danner ſeg
ſpalter og hulveier gjennom iſen. — Nok er det, vannet tar til å løpe ut. Når
åpningen er bli� �or nok, og veien klar, velter hovedmasſen av beholdningen frem under
bréen, og ſå har man �or�ommen.
Det viſer ſeg, at Tun�ergdalsbréen har �rukket ſeg innover i kjelen og for en �or
del hvilt på vannet. ſomme�eds har den kalvet, ſå �ørre og mindre iſ�ell har �y�
omkring. Og fra �ell�den har jøkelen �u� �ne masſer utover. Når ſå �øen er tømt,
�nner man alt de�e igjen; det er den hvite by, ſom ligger ſpredt utover på bunnen, ſå
langt ned, man kan ſe.

Hva der rommes i kjelen, er ikke bare ſmå�umper. Barometeret viſer, at bunnen av
basſenget, ſå dypt det kunne nåes mellom i�lokkene, ligger inntil 56 meter lavere enn
bréen, regnet til overkanten av bruddveggen mot kjelen; det har manglet 6 – 8 meter på,
at vannſpeilet nådde opp til kantens nivå. — Bruddlinjen langs bréen er ca. 1
kilometer lang. Over�aten av det ſunkne parti i kjelen holder omkring 800 mål, og
vannmasſen har antagelig utgjort 25 á 30 millioner kubikkmeter. Enda kan der ha vært
beholdninger, ſom ikke lå i dagen. Slike masſer må�e da ogſå til for å ſe�e Tun�erg‐
dalen under vann og �ape en �om ſom den, der �app løs over egnen denne gang.
Hø��ommene i Leirdøla er for�jellige fra år til år. ſom regel er de gan�e
moderate og gjør ingen �ade. Vannet i Brimkjelen har da funnet avløp under bréen,
før det er vok� til noen �ørre mengde. Men enkelte år har ogſå i tidligere tid bragt
�om, ſom har herjet �emt. I 1900 hadde man en av de �ør�e i manns minne. Da
�i�et elven løp og brøt ned hovedvei�roen, ſom dengang lå lenger nede. 3 år e�er kom
en ny overſvømmelſe. Noe ſenere er den �ore hvelvbro oppført, den ſom �røk med i år.
Broen ble bygget fullt ſå høy, ſom erfaringene fra �ommene �ulle til�. At de�e ikke på
langt nær �o til, viſer at vannføringen i hø� må ha vært overhendig �or.
Flombrudd ſom de ved Tun�ergdalsbréen kjennes ogſå fra andre bréegner.
Skadevatnet oppe ved Jo�edalsbréen �al ha artet ſeg på ſamme vis ſom Brimkjelen.
Likeſå Mjølkedalsvatnet. Me� kjent er Demmevatnet (ved Hardangerjøkelen), hvis
�ommer gjorde �ik ugagn i Simodalen, at det må�e �ytes en tunnel for å hindre
vannet fra å �ige opp og ſprenge iſdammen. �den har dalen vært fri for �ade�om.
Ved Brimkjelen ligger alt �ik til, at det van�elig kan dannes avløp ved kun�ige
midler. En tunnel vil her bli ſå lang og ſå ko�bar at anlegget neppe kan komme på tale
i noen nær framtid.
Men e�er det man nu har ſe� om forholdene oppe ved bréen, må der regnes med
at nye kata�rofer kan inntre når ſom hel�, og det kan fryktes �ade i betydelig omfang
både på jordſmonn og veier.
Det får da bli nede i dalen at forſvaret mot �ommen taes opp, ſå lenge det ikke er
�a�et ny� avløp fra kjelen.
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