
Opdæmning ved Tun�ergdalsbræen i Sogn. 

Af J. Rek�ad.

  Sid�e  ſommer indtraf  der  igjen �or  �om i  elven fra  T u n ſ b e r g d a l s b r æ e n , 

L e i r d ø l a ,  na�en mellem 22de og 23de augu�.  Flommen var ſaa �or, at den tog ud

alle broer over elven, og folkene i Leirdalen ſagde, �ommen dennegang paa det nærme�e

var ſaa �or ſom i 1900, da elven �ar �g ud nyt løb nede ved Leirmo.  Flommen tog ud

broen,  hvorpaa  Jo�edalsveien  gaar  over  Leirdøla,  ſaa  befolkningen  ovenfor  i

Jo�edalen nu ſom i 1900 blev af�engt fra forbindelſe med udenverdenen, indtil man �k

en midlertidig bro i�and. 

  Flommen i 1900 fandt �ed under ſaadanne forhold, at man �raks var paa det rene

med, den var foranlediget ved en opdæmning oppe ved Tun�ergdalsbræen.  Da jeg i

ſeptember 1900 beſøgte denne bræ, kort e�er at �ommen fandt �ed, interesſerede det mig

meget  at  �nde  �edet  for  opdæmningen.    Det  lykkedes  mig  ogſaa  at  paaviſe,  at

opdæmningen  havde  �t  ſæde  under  iſen  i  en  kort  botndal  paa  ve��den  af

Tun�erdalsbræen.    Denne botndal,  ſom blev mig opgivet  at hede St.  Brimkjedlen,

udfyldes  af  en  liden  bræ,  der  fra  ve�  kommer  ned  og  forener  �g  med

Tun�ergdalsbræen. 

  Forholdene  har  jeg  be�revet  i  „Naturen”  for  1901,  og  jeg  kan  derfor  henviſe

dertil. 

  Sid�e  ſommer  beſøgte  jeg  igjen  Tun�ergdalsbræen  i  ſeptember  og  tog  da

naturligvis ogſaa en tur op til St. Brimkjedlen for at underſøge, hvorvidt merker e�er

den nylig �edfundne opdæmning ved bræen, derover var der blandt befolkningen fuld

enighed. 

  I  St.  Brimkjedlen  var  merkerne  e�er  en  �orartet  indſynkning  af  ismasſerne

endmere fremtrædende nu end ved mit beſøg der i 1900.  Heller ikke dennegang kunde der

ſees ſpor af, at vandet �ulde have �aaet ovenpaa iſen, ligeſom der heller ikke kunde

�ndes antydning til udløb af vandet ovenpaa bræen.  Forholdene er forøvrig ſaadanne

her, at naar vandet opdæmmes under bræen, maa det ogſaa �nde a�øb under den; thi

hovedbræen ligger omtrent 100 m.  høiere foran St. Brimkjedlen end bræens over�ade

inde i den. 

  Mod hovedbræen  afgrænſedes  det  indſunkne  omraade  i  St.  Brinkjedlen  �d�e

ſommer ved en veldig ſpalte, ſom jeg havde den �ør�e van�elighed ved at komme over. 

Høidefor�jellen mellem de to �der hos denne ſpalte, ſom neden�aaende billede, e�er et

fotogra�, viſer et parti af, varierer fra 5 til 10 meter. 



  Ikke  mindre  fremtrædende  er  merkerne  e�er  den  betydelige  indſynkning  af

ismasſerne, naar vi vender os mod ve� til foden af de bræen til�ødende �eld�der.  Her

har  der  ligget  �ore  ſnefonner  �ø�ede  paa  den  underliggende  bræ.    Ved  dennes

indſynken er de gledet ned med og herunder opſpaltet i en kaoti� masſe af ſneblokke, der

frembyder et udſeende ſom en ur.  Neden�aaende billede viſer et parti af denne zone af

ſneblokke inde i Store Brimkjedlen. 



  Somrene  1901  og  1902  merkedes  der  ingen  uſedvanlig  �om  i  elven  fra

Tun�ergdalsbræen.  De�e viſer, at kanalen under bræen i de�e tidſrum ikke er bleven

ſperret, men vandet fra St. Brinkjedlen �adig har havt a�øb. 

  Flommen i 1900 og de nærme� forangaaende aar fandt �ed i �utningen af juli

eller i begyndelſen af augu�, mens den i 1903 før� kom henimod �utningen af augu�. 

At brædemningen ſprængtes ſaameget ſenere denne ſommer, kommer �kkerlig af, at den

kolde vaar og forſommer �nkede ſneſmeltningen i de høie �elde.  Derved fyldtes ogſaa

bas�net under iſen i St. Brimkjedlen ſenere iaar end de foregaaende aar. 

  Opdæmningen ved Tun�ergdalsbræen er forſaavidt af betydelig interesſe, ſom den

er ene�aaende i vort land, og ſaavidt jeg kjender bræli�eraturen, har man heller ikke

nogen opdæmning af  denne art  ved bræer andet�eds.    De opdæmninger,  ſom ellers

kjendes hos os, fremkommer ved, at bræen ligger ſom en dam foran aabne �øer.  Man

har i vort land en rekke ſaadanne �øer, der undertiden opdæmmes af bræer.  Naar ſaa

brædammen foran dem ſprænges, foraarſager de �or �om, ſom tildels anre�er betydelig

�ade.  Som ekſempler paa �øer af denne art kan nævnes Dæmmevand ved Hardanger‐

jøkelen, øvre Mjølkedalsvand i Jotunheimen, �adevand ved Jo�edalsbræen i Sogn,

Lauſevatn ved Folgefonnen og et ca. 3 km. langt vand ved Strupenbræen i Lyngen. 

Disſe opdæmninger frem�aar enten ved, at en bræ kommer fra en �dedal eller nedover

�eld�den, �yder ſeg tverſover hoveddalen og ſaaledes afſperrer vandet ovenfor i denne,

eller ved, at en bræ ligger i hoveddalen og opdæmmer vandet i en �dedal.  De�e �d�e

er  f.  eks.  tilfældet  med  den  navnkundige  Märjelenſø,  der  opdæmmes  af  den  �ore

Aletſ�bræ i S�weiz. 

  Skulde  bræerne  hos  os  yderligere  a�age  betydeligt,  ſaa  vil  man  ogſaa  i  St.

Brimkjedlen  faa  en  aaben  �ø  opdæmmet.    Den  nuværende  opdæmning  her  �nder

derimod �ed under bræen, ſaa man, inden tømning og indſænkning af iſen foregaar, ikke

kan ane til�edeværelſen af en �or vandmasſe under bræen. 

  Da  �ommen  i  Tun�ergdalselven,  hvergang  opdæmningen  i  St.  Brinkjedlen

bryder �g vei under bræen, har anre�et ad�illig �ade ſærlig paa broer, vilde det være

af viktighed at faa den afværget.  Forholdene her er imidlertid ſaadanne, at de�e ikke

uden uforholdſmæs�ge omko�ninger er muligt.  En tunnel, ſom gjennem �eldet �ulde

�a�e a�øb for vandet inde i St. Brimkjedlen, maa�e være henimod 2 km.  lang, og

endda er det ikke �kkert, at man derved kunde hindre opdæmning; thi dens indtag maa�e

ligge dybt nede under bræens niveau, følgelig vilde den være udſat for at �oppes igjen

af is fra bræen. 



  Skulde bræen fremdeles vedblive at a�age, blir volumet, hvor vandet opdæmmes,

�ørre, og følgelig maa daa ogſaa �ommen blive �ørre.  Vokſer derimod bræen, ſaa vil

rummet  inde  i  St.  Brimkjedlen mere  og mere  fyldes  af  is,  og ſom følge  deraf  vil

opdæmningen ogſaa a�age i �ørrelſe.  Der er meget, ſom tyder paa, at vi nå nærmer os

en periode, hvori vaare bræer igjen vil vokſe, e�erat de i en forholdſvis lang tid har

gaaet  tilbage.    Imidlertid  gjør  man re�e�  i  at  bygge  de  nye  broer  over  Leirdøla

ſaaledes, at de ogſaa kan �aa i en uſedvanlig �or �om; thi det er noget, man maa regne

med ogſaa i fremtiden, at der fra �utningen af juli til ud i augu� kan komme �ore

vandmasſer, naar brædemningen brydes.  Forøvrigt kan man faa vi�ed for, om vandet

her er opdæmmet under bræen eller ikke, ved hver ſommer i før�e halvdel af juli at ſende

en mand op til St. Brimkjedlen.  Finder denne bræen inde i botndalen dybt indſunket

og fuld af �ore ſprækker, ſaa er de�e et tegn paa, at vandet ikke opdæmmes, men at det

har frit a�øb under bræen.  Ligger derimod bræens over�ade herinde forholdſvis jevn,

ſaa kan man være �kker paa, at der er vand opdæmmet under iſen.  Man maa da vente

�om, naar dæmningen bri�er, og bør følgelig tage forholdsregler derimod. 

Naturen.
1904.


