Iskrateret på Tun�ergdalsbreen.
Av Alf Adrianſen.

En dag i juli 1926 oppdaget beboerne på de ſeks enſomme �ellgårdene i
Leirdalen i en �dedal til Jo�edalen, at Leirdøla, ſom kommer fra Tun�‐
�ergdalsbreen, �eg hurtig, og ſnart gikk den over de gamle merker. Folkene
begynte å bli eng�elige. De ſamlet ſeg nede på jordene ved elven hvor denne
begynte å ta med ſeg ſvære �einer, ſom hadde ligget på ſamme plasſen i mange,
mange år og tok dem med ſeg ned gjennom juvet med bulder og brak. Elven
�eg �adig, og ſnart tok den ogſå den øver�e broen ſom førte til ſetrene.
Mens et par mann dro opp i lien for å ſe hva ſom var på ferde i den 1
mil lange �ate Tun�ergdalen, begynte jorden langs med elven å revne. Store
�ykker ra�e ut og fór nedover juvet. Det var tydeleg at en kata�rofe var i
emning. De ſom kom ned igjen fra høgda, kunne fortelle at den 1 mil lange
dalen var bli� til et hav.
De ſom hadde løpt ned til Jo�edalen for å ſe e�er broen, ble mø� av et
forferdelig ſyn: Leirdøla bro var borte. Over jordene lå det et �ere meter høyt
lag av �ein og grus, enkelte �eder var det bare tretoppene ſom �akk opp av det
ſom før var �og. Men det ver�e av alt var at den 3 mil lange Jo�edalen med
�ne 1400 menne�er, var av�året fra omverdenen. Jo�edøla var også ſperret,
og vannet �eg ovenom ras�edet.
Den videre utvikling er hi�orie, og jeg �al her ikke komme nærmere inn
på den.
Den underſøkelſe�omité ſom �ulle �nne årſaken til kata�rofen, dro opp til
den nedre delen av breen hvor den fant det ſom nå er kjent ſom iskrateret på
Tun�ergdalsbreen. På bunnen lå det veldige isblokker i denne ca. 1,5 km lange
dalen ſom vi�e at den hadde vært full av vann ſom hadde ſprengt ſeg vei
under Tun�ergdalsbreen, fylt den milelange dalen, for ſå å ka�e ſeg ned i
Jo�edalen, med det før nevnte reſultat.
Sammen med min nå avdøde venn klatreren, idre�ſmannen og fotografen
Arne Moe Nielſen, dro jeg i 1936 inn til Loen og opp til Bødalsſetrene for å
�arte på en oppdagelſeſreiſe over Jo�edalsbreen og ned til Tun�ergdalsbreen,
ſom inntil da, ſåvidt vites, aldri før hadde vært gå� på langs. Vi valgte
på�en til turen, og e�er en voldſom ſne�orm på �orbreen, hvor igloen ble
halvt nedſnedd, fortſa�e vi den ne�e dag i �rålende ſol�inn over toppen av
Jo�edalsbreen ned til Tun�ergdalsbreen.
Nå begynte en �itur jeg ſent vil glemme. Veldige ſprekker, o�e 3 à 4
meter brede, tvers over breen, gjorde at vi må�e ſøke land gang på gang.
Oppe på tindene rundt oſs hang �ore �avler e�er ſne�ormen na�en før. Så

godt vi kunne, holdt vi oſs langt ut på breen, men ble allikevel to ganger ka�et
over ende av brevinden ſom gikk foran de veldige �redene ſom under
øredøvende torden ſu�e utfor bre�aten.
Mot kvelden begynte ſolen å forſvinne rundt på toppene over oſs. Kartet
vi�e at vi ennå �ulle ha 5 km igjen av ſelve breen, og dere�er den milelange
Tun�ergdalen til gårdene i Leirdalen. Sprekkene begynte nå å ta av, men
mørket tok til. Månen kom opp på en �jernehimmel ſå utrolig vakker at vi
gang på gang ble �ående urørlige, vi torde ne�en ikke ſnakke i denne �ore hvite
�illheten.
Vi var nå klar over at alt håp om å nå fram til folk innen na�en kom,
var utelukket, og vi begynte å lage en ny iglo. Vi ble tre�ere og tre�ere og til
�u� ga vi opp å fullføre igloen. Det ble med veggene, ſom gav bra ly for den
bitende brevinden. Idet vi �ulle krype i rein�innſpoſene våre, kom månen frem
bak en �elltopp og ly�e opp den �ore �aten med igloen, men ogſå noe annet:
Vi ſå en dal i måne�innet ſom ikke �o på kartet!
Vi for�od ingen ting. Enten må�e kartet være galt, eller vi må�e ha
miſoppfa�et det. Denne dalen ſå heller ikke ut til å ha noe utløp! Vi var
dødſens tre�e, men vi må�e underſøke de�e, og vi ſpente �iene på. Da vi kom
bort til kanten, mø�e det oſs et fanta�i� ſyn: Foran oſs lå i måne�innet
ſnekledte kirker og andre hus i alle �ags forma�oner. Da vi var kommet oſs av
overra�elſen og kunne ſnakke fornu�ig, ble vi klar over at det vi ſå var veldige
isblokker. Men hvordan hadde de kunnet ſpre ſeg utover dalen på en �ik måte?
Det vi �o foran der i måne�innet var iskrateret på Tun�ergdalsbreen!
Vi gikk tilbake til igloen uten tak, krøp i rein�innſpoſene våre og ſovnet
under et tak av �jerner og omgi� av månebely�e ſnekledte tinder. Den
følgende morgen tok vi fa� på re�en av breen, og utpå formiddagen tok vi den
��e utforkjøringen ned på den milelange �aten til Leirdalsgårdene.
Her kunne folk fortelle oſs at de isblokkene vi hadde ſe� rundt om i dalen,
var bli� revet løs om våren da dalen ble fylt med vann av de ſmeltede
ſnemasſer fra breene og �ellene rundt dalen. Et par karer ſom engang hadde
vært der oppe for å ſe hvor ſnevannet var bli� av, fant dalen full av vann med
disſe isblokkene �ytende omkring, da utløpet under Tun�ergdalsbreen var
�oppet. Det ble en uke ſenere �om, men ingenting ſom kunne hamle opp mot
�ommen i 1926.
Det ſom imidlertid gledet oſs me�, var at de eld�e på gårdene der, bl.a.
en 80-åring, fortalte oſs at aldri hadde det hendt at noen hadde gå� breen
langſe�er før, ſåvidt de vis�e, og iallfall hadde ingen kommet over fra Bødal i
Nord�ord. De�e var vårt før�e bekjent�ap med de�e iskrateret, men det ble
ikke det ��e.
Vi hadde allerede be�emt oſs for å beſøke iskrateret i 1940, men krigen
kullka�et våre planer og det ble før� e�er min hjemkom� i 1945 at planene om
å beſøke iskrateret på ny tok fart, men denne gang �ulle vi gå ned på bunnen.
Sommeren 1946 �kk jeg beſøk av en engel� dame fra India ſom ville ſe en
isbre. Jeg kontaktet breføreren Edvard Leirdal, og en ſolglitrende ſommerdag
dro vi med kløvhe� opp til Tverdalsſeteren hvor vi ble godt mo�at med
rømmegrøt og annen ſeterko�.
Morgenen e�er tok vi ſå fa� på Tun�ergdalsbreen. Den var ſprekkete og

van�elig mange �eder, men damen tok det hele ſom hun ikke hadde gjort annet
i hele �� liv enn å klatre over breer.
Vi kom frem til krateret ved middag�ider. Foran oſs lå et �or�agent
panorama. De grønne iskolosſene glitret i ſolen og rundt krateret �yrtet ſmå
fosſer ned fra breene ovenfor.
Vi ble enige om å forſøke å komme ned på bunnen. Langt om lenge fant
vi en hylle på ve��den av krateret og her �rte vi oſs ned for brefallet og �o til
�u� helt nede. Vi vandret mellom de tårnhøye kolosſene til vi kom ut på ſelve
bunnen av krateret.
Ut på kvelden nådde vi hjem til Tverdalsſeteren hvor det ventet oſs
ſeterko� og hvile. To dager ſenere dro vi tilbake til Leirdalen.
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