
Bemærkninger paa en Reiſe i Sogn og Sønd�ord 1823.

Af Dr. J. Neumann,

Bi�op over Bergens �i�.

Anden Afdeling,

 Ju�edals-Reiſen *1).

  Fra Dale Pre�egaard i Ly�er til Ju�edalens Pre�egaard er vel ikke mere end 3
Mile, men man gjør dog vel i at pasſe Tiden, og ikke begive �g for �lde paa Veien. 
For  os  gik  imidlertid  en  Deel  af  Morgen�unden  bort,  inden  He�ene  kom,  bleve
møn�rede, ſadlede og kløvede ɔ: paalæsſede det Gods man fører med �g i Ku�erter,
Ki�er, Skrin eller Vadſække, hvilket fordeles i Kløverne paa He�ens begge �der til
omtrent lige Tyngde.  Før� Kl. 8 �ege vi til He�, Prov� Qvale, Ju�edalens Præ�
Aabel, og jeg.  Min tro Følgesvend T. lod jeg denne Gang blive tilbage, fordi jeg
tænkte mig Reiſens Beſværlighed, uagtet mine Fore�illinger herom langtfra ikke naaede
Virkeligheden.    T.  havde  imidlertid,  af  Omhyggelighed  for  mig,  �a�et  en  Cicerone
tilveie,  den  han  paalagde  ikke  at  vige  fra  min  He�,  og  at  være  anſvarlig  for
Principalen.  Denne Perſon var �yds�a�eren i Mari�æren, Bernt, der er bekjendt med
alle �ier i Fjeldene, og ſom Reiſende havde i ſenere Tider gjerne beny�et �g af, ſom
Veiviſer i disſe uveibare Egne, ſom og paa Bræerne; et paalideligt Menne�e, og billig
i �ne Fordringer, hvilket �d�e ellers begynder at gaae af Moden, �den Englænderne
have faaet Vane paa at komme her, og med rund Haand at udøſe ſedler, ei blot af de
hvide, men ſelv af de blaae og de gule, ſom havde de intet Værd.
  Et  deiligt  Veir  begun�igede  vor  Reiſe.    Veien  gaaer  i  jævn  Skraaning  op
igjennem Dalsdalen, der �rækker �g en Miil opad til Foden af de høiere Fjelde lige i
Nord.  Denne Dal deler �g i tvende Dele, af hvilke den ſydligere kaldes Hjemdalen, og



�al  e�er  et  gammelt  ſagn,  have været  en Søe,  ſom ved at  aabne �g et  Udløb er
forſvunden.  Dals-Elven, ſom falder ud ved Enkeſædet Qvale nede i Ly�er, løber her
igjennem.  Dalen er trang, og ubeboet, naar man undtager de Sæterhuſe, ſom �ndes hi�
og her, men ſom nu ogſaa vare aldeles menne�etomme, ſaaſom det �ørre Qvæg netop i
denne Morgen�und var drevet op i de høiere Sætere, og Budeierne vare fulgte med
Bu�aben.  Kun nogle Kalve og Sviin ſaae vi vanke omkring.  Foruden Græsgangene
eller Sætermarken fandt vi her ogſaa dyrket og med Gjærder indhegnet Engeland, hvor
Græsſet voxte frodigen, og Blom�erne �ode klyngeviis i broget Farvevexel.  De�e �røg
er rigt paa Glimmer�ifer, og paa herlige Hellebrud.  Her �ndes ogſaa en minerali�
Kilde, men af hvad Natur kan jeg ikke �ge.  Dalens Nordlige Deel kaldes Fremdalen,
og gaaer op til Kilen, en Gaard lige i Enden af Dalen, hvis Huſebygninger man har
�ere Gange maa�et �y�e for Sne�redenes �yld, der huſere farlig her, og �yrte Alt
overende.    Nar  man  træder  ind  i  denne  Dal,  ſaa  øiner  man  �rax  Naturen  i  en
alvorligere �iil.  Klippemasſerne rage �arpere frem, Fjeldene høine �g, uhyre Kæmpe‐
�ene ligge ſpredte i Dal�røget, Bjerg�rømmene �yrte med Bulder ned fra Høiderne. 
Jeg ſaae af de�e Slags een mærkelig iſær, der kom fra Fjeldets Tinde i bruſende Fart,
men fangedes om�der i en Klipperi�, og blev ſaa, e�er at have fyldt denne i en lang
�rækning, til�d�, omtrent paa Fjeldets Midte, aldeles borte, uden at jeg ved Foden af
Bjerget kunde opdage noget dens Udløb.  Animal� Liv var her ikke at fornemme, førend
vi kom henimod den omtalte Gaard Kilen,  hvor Flokke af  Geder og Faar kom os
imøde, og bleve ved at følge os end langt op i Fjeldet.  Her laae ogſaa dyrkede Marker,
men omgivne af en vild Natur, der truede allevegne med ødelæggelſe.  Træerne �ode
fa� alle i en �jæv Retning, med deres Toppe ydmygt dukkende til Jorden, ſom Tegn
paa deres Underka�elſe under Sneelavinernes frygtelige Herredømme.
  Hidindtil vare vi uden al Beſværlighed �egne Dalen opigjennem, til hvad Høide,
veed jeg ikke, under Fjeldets Fod.  Men nu gik det for Alvor til Fjelds.  Vi ſaae den
vilde�e Natur omkring os; vi ſaae ⅓ Miil op mod �yerne Toppen ligge af det Fjeld,
ſom vi �ulde be�ige; men Vei, eller Spor af Vei, ſaae vi intet til.  Bratheden gjorde
det umuligt at tage den korte�e Linie; vi maa�e ride i be�andigt Zikzak, undvigende de
ned�yrtede Fjeld�ykker, og ſmu�ende igjennem det hi� og her voxende Krat.  Det gik
ſommetider igjennem idel Forvi�ringer, hvor He�ene med Møie fandt Fodfæ�e.  I en
af disſe Pasſager faldt endog, til Bernts �ore Be�yrtelſe, min He� i Knæ; men jeg
blev rolig �ddende paa den, indtil man �k lø�et den op igjen.  Dog var de�e ikke det
vær�e.  Jeg �udſede, da jeg kom høiere op i Fjeldet, og ſaae �eile Snævringer for mig,
ſom man ſagde He�en nødvendig maa�e opad, og hvor det arme Dyr virkelig med
an�renget Kra� maa�e �yde �g op, men hvor Ry�eren ogſaa med ligeſaa an�renget
Kra�  maa�e  holde  �g fa�,  og  tage  Ligevægten meget  nøie  i  Agt,  for  ei  at  falde
baglænds.  Det er vid�nok, at man paa �ige �eder kunde �ige af, og de�e gjorde jeg
paa enkelte; men den Uvante træ�es let under ſaa møiſomme Klavringer, eller ſæ�es i
en  Tranſpiration,  ſom,  formedel�  de  kolde  Vinde  fra  Bræerne,  let  kan  vorde  ham
�adelig; og den Vante agter ikke ſaadant Ridt.  De�e var Tilfældet med mine Reiſe‐
fæller, og deres Mod �yrkede mit.  — Ja, det behøvdes om�der at �yrkes! Et Par
Gange  allerede  havde  jeg  redet  over  og  igjennem �ridtløbende  Bjerg�rømme,  men
Vandet  var ikke  dybt,  og jeg kunde ſee  deres Bund.    Men med eet  kom vi  for  en
�ummende Elv,  der  �yrtede �g i  ſmaa Fosſefald ned over Bjerget  i  en Vinkel  af
omtrent 20 Grader.    Hvor �al  vi  nu hen? ſpurgte jeg min Fører.    — Opigjennem
Fosſen, Far, ſvarede Bernt.  Nu i Guds Navn, ſagde jeg.  Oncle Kjølbrønd i la Mo�e
Fouqvés Undine �od �inbarligen for mine øine.  Jeg ka�ede mig trø�igen i hans Favn,
da jeg ſaae, hvor fortrolige mine Reiſefæller vare med ham, og vi kom uden Møie op
igjennem. Fare var der heller ikke ved, thi Bunden var jævn paa de ſmaa Afſatſer nær,



der dannede Fosſefaldene, men ſom He�en let �eeg op over, og Vandet var ikke dybt;
det ſyntes kun frygteligt, fordi man ei, formedel� Elvens �ummende Fart, kunde med
øinene maale Dybden.  Hvad Menne�et dog er et Vanedyr!  Nu vandres og vides
disſe Fjeld�ier vel hundrede Gange af dem i Goupne eller i Ju�edalen, ſom have ſam‐
færſel  med Ly�er,  og Enhver kjender dog Beſværligheden af  denne Vandring;  men
Ingen tænker alvorlig paa at faae en mindre vild Vei anlagt, hvilket dog visſeligen lod
�g gjøre, naar Villien og to Bygdelauges forenede phy��e Kræ�er kom til.  Man er
fra Barnsbeen af vant til at �nde Vei op og ned ad Fjeldet, uden at holde �g til nogen
be�emt Retning, og ſaa overſeer man det Beſværlige og det Frygtelige deri.
  Endelig havde vi  naaet  Storhougen,  disſe  rædſomme Fjeldes  Toppunkt,  i  det
mind�e, ſom det ſyntes for os, inden �igningen begyndte; thi da vi kom derop, fandt vi
rigtig nok �ørre Høider bagenom.  Her er det almindelige Hvile�ed paa Reiſen, fa�
intet Huus er endnu at ſee. En jævn Grønning ligger her oppe paa Fjeldet, og den var
i de�e øieblik lige indbydende for vore He�e og os.  Vi �ap He�ene, og de græsſede
rolig  omkring  os,  medens  vi  aabnede  vor  Madkurv,  for  ogſaa  at  hente  nogen
Re�auration e�er denne Opfart.  Det blæ�e her oppe koldt fra de nærliggende Bræer,
ſaa at jeg maa�e tage min �indkjole paa, uagtet vi �reve den 1�e Julii, og ſa�e mig i
Læ mellem  to  Klippe�ykker,  hvor  jeg  ſaaledes  med  en  Kavai  under  mig  i�edetfor
Sophapude fortærede min Froko� med den herlig�e Appetit, og i�emmede ved Viin‐
bægeret med de Andre Nordal Bruns her ſaa aldeles pasſende Vers: “Boer jeg paa
det høie Fjeld.”
  Paa Storhougen ligger den ſaa kaldte Biſperøse.  At den har faaet de�e Navn
e�er Bi�opperne, ſom paa deres Vi�tats i Ju�edalen have, med andre Reiſende, holdet
her deres Ra�time, ſynes at ligge i ſelve Benævnelſen, men fra hvad Tid Navnet har
taget �n Begyndelſe, er ubekjendt; thi intet Menne�e her veed af �ere Bi�opper at �ge,
der før mig have vovet �g paa denne beſværlige Reiſe, end Nordal Brun, ſom i Aaret
1806 forſøgte paa og fuldendte lykkelig denne Vandring, dog med det let tilgivelige
Lø�e — aldrig at komme der mere!  Denne Biſperøſe �ulde e�er Froko�en be�gtiges. 
Det var en �mpel �eendysſe, ikke engang �or nok til at fortjene nogen Opmærkſomhed. 
Imidlertid, ſaaſom Brun havde i �n Tid lagt �n �een i den, ſaa maa�e jeg og lægge
min; og nu blev Sel�abet,  under megen Gammen, enigt om at bære ſammen af de
omliggende �ene ſaa mange i Dysſen, at den om�der hævede �g pyramidal� og anſeelig
i Veiret, og blev til et Tegn, der end langtfra faldt tydeligen i øiet.  Vore �ydsbønder,
og min Bernt iſær, lode �g denne ſag være høilig magtpaaligende.  Man �uer fra
denne Høide af langs ned igjennem Fremdalen i Syd, og hen til Iisbræerne i Nord. 
For Re�en er alt vildt, og uformet, ſom fra �abelſens Tid.
  E�er en ubetydelig �igning gik vort Ridt nu jævnt henover Fjeldets Ryg *2) til
Vigelandsbroen, og derfra til Gaarden Vigeland, hvor �yds�i�et er.  Vi �k her nye
He�e, og toge med dem Ned�igningen fat.  Men denne var værre end Op�igningen, og
tilmed langt farligere.  Det gaaer ned over ſvabjerge (Fladbjerge), hvor He�en kan ikke
fæ�e  �kker  Fod,  og  Brad�yrtningerne  ere  �rækkelige.    Jeg gik  den  �ør�e  Deel  af
Veien, og havde maa�et gaae den hele, om ikke min He� havde be�ddet en el�værdig
Færdighed i  at  gaae ned over  hine  Fladbjerge,  uden at  falde  paa Næſen.    Denne
Færdighed beſad Prov� Qvales He� i mindre grad, og faldt derfor paa et �ed hvor det
vi�nok havde været raadeligere for Ry�eren at �aae af.  Faldet �ulde heller ikke have
bekommet Prov�en vel, om ikke Præ�en Abel, der gik tilligemed mig, havde været �rax
ved Haanden.  Nedenunder os ſaae vi fra Fjeldet af Ju�edals-Elven fare frem i Dybet
med en utrolig Hurtighed, og vi nærmede os den nu alt mere og mere.  Endelig kom vi
træ�e og dampende ned.  Elvens Vand er gan�e graat og uklart.  Den kommer fra
Bræerne, og det ſøndermalede Qvarts, ſom den fører derfra med �g, betager Vandet �n
Klarhed.    Hele  Ju�edalen  kan  anſees  ſom en  ene�e  Elverende,  der  blot  har  nogle



Grønninger paa de �eder, hvor Elven ikke løber, eller hvor den ikke har forandret �t
Løb, men de�e gjør den, til �ade for de arme Bøner, fa� aarlig, og e�erlader �g �ore
Grusbanker  under  denne  Om�i�ning.    Vi  reed  over  nogle  af  disſe  �ore  og  lange
Banker, der ligge fulde af ſmaa runde Geſ�ieber, alle næ�en af Gneis eller Granit. 
Men Granitens mægtig�e Be�anddeel her er Qvarts.  Derfor �ndes alle Bredderne af
Elven op til høit op paa Fjeld�derne fulde af de�e Qvarts�øv, ſom vare de puddrede;
thi Elven �iger mangen Gang ſaa høit, at den ſædvanlige Pasſage aldeles af�jæres, og
da maa den, ſom er iveie, klavre ſaa godt han kan op igjennem Fjeldene.
  Omtrent ¼ Miil fra Præ�egaarden er Dalen ſaa ſmal, at Vandet her trænger �g
med frygtelig Magt frem imellem Klipperne, og danner et �jønt Fosſefald.  En �or
�een ligger midt i Løbet, og denne er fa� udhulet, ſom en Je�egryde af Geſ�ieberne,
ſom Elven fører med �g og lader hvirvle �g derinde. Stolt er de�e ſyn fra Fosſebroen
af, og maleri� det overhængende bu�rige Fjeld; men u�kker ſynes Broen ſelv at være,
og bra� den, ſaa var man her uden Redning.  Naar man har pasſeret denne Broe, ſaa
kommer man paa den anden Vei, ſom gaaer fra Ju�edalen gjennem Goupne ned til
Røneid.
  Præ�egaarden ligger ret romanti� paa en Grønning, ſom Elven om�ynger.  Den
er liden, men ret peen. Tæt ved ligger Kirken, ſom e�er de Documenter jeg har for mig,
ſynes �d� at være bygget Aar 1660, da Tøger Jenſen var Præ� i Ju�edalen.  Den er
liden,  og  af  Træ. *3)    Paa  dens  Kirkegaard  fandt  jeg  3  gamle  Grav-Kors *4)  af
Klæber�een, omgivne af en Cirkel, i hvis Rand det ſynes ſom om Ind�ri�er havde
været indgravne, men ſom nu af Tiden ere, formedel� �enenes Blødhed, ud�e�ede.  Om
Cirkelen eller Hjulet ligge paa den ene og den ziirlig�e af dem 3 Knapper, i en Af�and
af 90° fra hinanden.  De ere omtrent ¾ Alen i Diameter, og hvile paa Fod�ykker, der
lade til at være afbrukne.  I ælde naae de langt fra ikke op mod Korſene i Eivindvig og
Fragmenterne af  ſamme i  Ladvig.    Det  kunde de da heller  ikke,  ſaaſom Ju�edalen,
e�erat den ved den ſorte Død (i  Midten af det 14de Aarhundred) var bleven reent
folketom, blev ſom Kongens ødemark før� i Midten af det 16de Aarhundred igjen op‐
ryddet og bebygget.  ſagnet om Ju�edals-Rypen er bekjendt af Holberg og Ramus.
  Det var mig umuligt at være Jordens �ør�e bekjendte Iisbræ ſaa nær, uden dog
at ſee noget af den, og derved at �a�e mig et Begreb, blev det end ſvagt, om de�e 12 til
14 Mile lange Iis-Ocean, der begynder ved Lodals-Kaaben og ender ved Fjærlands-
Fjorden i Syd, men ved Older�orden under Indvigens Præ�egjeld i Nord, og over

hvis �ørknede Bølger Menne�er (audax Japeti genus) ikke tage i Betænkning at vove
�g milelange Veie, �jøndt, Døden lurer i hver en Revne.  En Arm, blandt de mange, af
�ordals- eller Ju�edals-Bræen er Nigards-Bræen,  ſom ligger 1 Miil fra Ju�edals
Præ�egaard.  Didhen blev en Reiſe be�emt til den 4de Juli.
  En deilig �yfri Himmel hvælvede �g over os, da vi i Morgen�unden ſadde om‐
kring vort Froko�bord ude i Gaarden, be�innede af en venlig Sol, ſom her under denne
Glætſ�er-Verdens Kulde føltes ſaare qvægende.  Kl. 8 �ege vi til He�.  De mange
Bugtninger,  ſom den  uregjerlige  Ju�edals-Elv  gjør  i  �n  uregelmæs�ge  Fart,  ved
hvilken den hærger fa� Alt, hvad der af �ad Mark ligger mellem disſe Klipper, gjøre
mange Broer fornødne.  Man pasſerer �rax en ſaadan, naar man reiſer ud fra Præ�e‐
gaarden,  og  længer  hen  kommer  man  forbi,  dog  ikke  over,  en  ſand  Teufelsbrü�e,
Høgebro ɔ: Høibro kaldet.  Den ſvarer til �t Navn.  Naar man er kommen denne forbi,
faaer man ſnart, til Høire, øie paa Gededals-Fosſen, et Vandfald, ſom i 3 Grene �yrter
ned  over  en  himmelhøi  lodret  Fjeldvæg,  der  ſeer  ud  ſom om den  var  høvlet  ned
igjennem et Indſyk af Klippen, og hvis midter�e Vand�raale vilde tage �g �jønt ud,
derſom den havde den Masſe af Vand, ſom den ene �de�raale har, eller om alle tre
Grene ſamledes i den til en ene�e Vandcolonne, hvilket var ved Kon� ikke van�eligt at
foran�alte.  Nu rider man et langt Stykke igjennem en venlig Older- eller Ore�ov *5)



nede i Dalen, og ſeer til høire �de høit oppe i Fjeld-Horizonten Spøtegen,  men til
Ven�re lige ſaa høit Berſet-Bræen, to Bræer, hvis Snee�ry�aller glimrede i Sol‐
�innet.  Længere hen ſaae vi græsſende Hjorder udi et Krat, ſom er opvoxet mellem de
af  Elven  opka�ede  Grusdynger.    Over  Krondals-Elven,  hvis  muddrede  Vand for‐
kynder, at den kommer fra Bræerne, ligger a�er en Djævlebro; og nu viſer allerede
Nigards-Bræen �g.    Man pasſerer  endnu en Bro,  Melvirs-Broen,  ved  hvilken  to
Glætſ�er-Floder forene �g, en mindre, der kommer fra Nigards-Bræen og �yder med
blaaligt kalkagtigt Vand, og en �ørre, ſom kommer fra den �ore Ju�edals-Bræ, af
hvilken Nigards-Bræen er en Arm, høiere mod Norden, og ſom �yder med graaligt
aldeles plumret Vand; og nu ligger Nigards-Bræen i �n hele Maje�æt lige for øiet.
  Jeg mindes ikke,  at  nogen Aabenbaring i  Naturen,  af  de  mange herlige  �ore
Scener, den i ſaa riig Over�ødighed frem�iller for Menne�ets øie, har gjort det dybe
Indtryk paa mig, ſom ſynet af denne Bræ.  Om en kold Gyſen overfoer mig, eller om
Blodet �rømmede mig til Hovedet, det erindrer jeg ikke nu; men de�e erindrer jeg grant,
at Taarerne �ode mig i øinene, og at jeg aldrig med dybere og helligere Følelſe havde
tilbedet  Gud i  hans Gjerninger.    Helvetiens Glætſ�ere ſaae jeg mangen Gang af‐
bildede, og troede at fa�e dem; men at jeg ikke havde fa�et dem, det følte jeg nu.  Her
laa en bred og dyb Dal for mine øine, fyldt med en Iiſmasſe, ſom ligger der i �ikkelſe af
et midt under Bølgernes Rullen ved Almagtens Trylle�av med Eet �ørknet Hav, hvis
Bevægelſer man ſynes endnu at kunne �imte i den �erne Horizont! ——

    Nix jacet, et jactam nec sol pluviæque
          resolvunt,
    Indurat Boreas, perpetuamque facit.
          Ovid.

  Af�umpet paa �n neder�e Rand i en Høide af omtrent 20 til 30 Fod helder de�e
Ii�av  ud  imot  en  �or  og  viid  Forgrund  af  1726  Fods  Længde *6),  der  ligner  et
Muſeum af Forverdenens Ruiner.  Disſe Bræernes Forgrunde, hvis hele Areal de ſelv
havde i  Fortiden indtaget  og bedækket,  men ſom nu indeholde  Bjerge  af  Grus og
Geſ�ieber og uhyre Granitblokke, ſom de have �udt foran �g, og e�erladt i det de traf
�g ſelv tilbage, kaldes i det gjængſe Sprog Vorrer.  En ſaadan mægtig Vorr ligger
udbredt foran Nigards-Bræen, og vidner om, hvat Vælde og hvad Omfang den har
havt, ligeſom Fjeldenes afragede �der, �arvenaaſen imot Nord og Kampen imod Syd,
tilkjendegive forrige Høide, der nu er over 200 Fod mindre *7).  Angaaende Nigards‐
bræens Af- og Tiltagen maa jeg i øvrigt henviſe til Bohr.
  Ikke langt fra Bræen ligger Gaarden Elvekrog,  hvis gje�frie Eier Claus  ikke
alene�e bød os ind, og ſa�e et Fad Melk for os paa Bordet i �n rummelige høilo�ede
Høg�ue, men gjorde �g og, da han hørte, at vi vilde op paa Bræen, færdig til at

f&oslash;lge os.  Han tog Braadder og Reeb med �g, og anførte nu vor Caravane paa
denne frygtelige Fart.  Tit de yder�e Grusdybninger, der betegne Vorrens Grændſe,
kunde vi ride; men her �ege vi af, og maa�e begynde Vandringen til Fods, og vogte
vore Trin over de�e Hav af rullende Geſ�ieber, der lignede Bunden af et udtørret
Ocean, hvis yder�e Rand en ny og frodig Vegetation allerede bekrandſede.  E�er lang
Tid og megen Møie kom vi over de�e Tohu Babohu, og �ode nu for Bræen, der
prangede i �n Forgrund med colosſal�e Monumenter, ſom Vidner om dens Fordums
�orhed.  Her fandt vi Iis�ø�er, vel 30 Fod høie, i coni�e, cylindri�e og pyramidal�e
Former,  iſoleret  �aaende  foran  Bræens  Rand,  og  herlig  glimrende  i  Sol�innet.  
Bræranden var næ�en ſort af Jord og Støv og Grus, ſom Vinden har ført derop, og
ſom �den har fa�net �g i Iis�orpen.  At komme op over denne �eile Rand, var heel
van�eligt; dog fandt vi et �ed, hvor en underliggende Granitblok, ſom vi maa�e klavre
op paa, tjente os til �ammel, fra hvilken vi kunde ſvinge os op paa Bræen.



  Nu �od jeg paa et Ii�av 1063 Fod over Vandſpeilet.  Vi�nok har jeg været i
langt høiere Regioner, men aldrig følt, hvad jeg følte her i denne vidunderlige Verden
hvor For�yrrelſens Fragmenter laae i �aoti� ſammenblanding paa den ene �de af mig,
og  hvor  jeg  paa  den  anden  �de  med  øiet  kunde  følge  en  heldende  Iismasſe  i  en
�rækning af 1½ Miil, paa det �røg hvor denne Bræ allerede er forenet med den uhyre
�ordals-Bræ.    Vandringen  opad  Bræen  var  ikke  van�elig,  thi  Iis�orpen  var  ikke
ſynderlig glat.  Ret oprømte i �ndet vandrede vi nu opad den �raaliggende Flade,
omtrent 7 til 800 Skridt.  Her fandt vi en Fordybning i Bræen, ſom kom os vel tilpas. 
Vinden, ſom kom fra Bræens Krone, var �jærende og kold; denne Glætſ�er-Dal ſyntes
at tilbyde os Ly for Vinden, og derfor leirede vi os alle i den.
  Vi havde allerede i Morgen�unden hilſet denne blide og ſolvarme Dag, under
dens kjære Betydning, ſom vor el�te Kronprindſes Fødſelsdag.  Her vilde vi, i denne
iſolerede men høie og herlige Iisverden, feire den i �ille Simpelhed, imedens den i
Hverdags-Verdenen feiredes med Pomp.  Viin og Bæger var til den Ende medbragt. 
Jeg fore�og �aalen, i det jeg nævnede den for os Alle glædelige Anledning til ſamme;
Bægeret fyldtes, og vi leirede os i Ring, for at tømme det e�er hinanden, med øn�et
om vor Oſcars og hans El�tes fremtidige Held.  Da tilbød Præ�en Aabel �g at ſynge
et Vers, ſom han øieblikket forhen havde ned�revet.  Han ſang:

  “See Oſcarsdagens �raale brydes
  Paa Fjeldets evig fa�e Iis.
  Mens gamle Norges Sønner frydes
  Ved �olte ſyn paa fe�lig Viis!
  Med hævet ſands de Blikket vende
  Hi� over ø�ens Klipper ud,
  Og Hjertets varme Bøn opſende:
  Held Oſcar og hans hulde Brud!”

  Vi gjentoge den �d�e Linie i Chor, og ſaa drak vi alle den kjære �aal, og raabte et
langt tredobbelt Hurra, ſaa Bjergenes Ec�o ſvarede os igjen; og ingen�eds, det troer
jeg endnu, er Oſcars-Fe�en feiret �oltere paa denne Dag, end her imellem den evige
Iis’s Ruiner, af os 7 Normænd. — Nu ſa�e vi os ned i Fordybningen en �und, og
vandrede ſaa høiere op paa Bræen, ſom Claus fortalte os var der.  Dens �der ly�e i
det deilig�e HImmelblaat.  Vi ſaae Vandet *8) nede i dens Dyb, men Bunden kunde vi
ikke ſee.  Naar disſe Revner ere om Vinteren eller Foraaret �julte med Snee, da ere de
yder� farlige; og man fortalte, at for ikke længe �den �al en ung Bondekarl, ſom i
Følge med to ældre vilde gaae over Ju�edals-Bræen til Nord�ord, være falden ned i
en ſaadan Revne, men uden at naae Dybet blev han �ddende paa en Afſats nede i
Svælget.  Hans Kammerader kunde ikke, af Mangel paa Toug, komme ham �rax til
Hjælp;  og  medens  de  langt  borte  maa�e  hente  de�e,  og  forſyne  �g  med  andre
Redningsred�aber tillige, gik Na�en hen, og de kom før� den følgende Dag tilbage. 
Med ſvagt Haab nærmede de �g a�er Revnen, men hvor forundrede og glade bleve de,
da de ſaae Drengen �dende i ſamme �illing, hvori de havde forladt ham, u�adt og
tyggende paa Mad, ſom han havde faaet ud af �n Skræppe.  Rebet bled nedhidſet, og
Drængen blev frel�.
  Nu gik vi ned igjen, e�erat vi havde mæ�et vort Blik med ſynet af de�e uover‐
ſeelige Ii�av; og nede i Bræens Forgrus botaniſerede vi.  Vi fandt her en Mængde
Alpeplanter,  der blændede øiet  med deres glødende Farver,  i  hvor fortrykte de end
ſyntes af Temperaturen.  Herligt �od og Bygget, i Vinterens Nabo�ab, paa Elvekrogs
Marker *9).  Vor Vandring til og fra Bræen havde medtaget 2½ Time.  Vi drak a�er
Melk hos Claus, ſagde ham et kjærligt Farvel, og kom Kl. 5 om E�ermiddagen tilbage
til Ju�edals Præ�egaard.



  Paa Faaberg, den øver�e Gaard i Ju�edalen, �al, ſaa fortalte man mig, �ndes en
Hule, riig paa �jønne Bjerg�ry�aller, men ſom nu e�erhaanden plyndres, til Legetøi
for Børn.  Præ�en Aabel vi�e mig nogle af dem, ſom han eiede.  De vare 1 ½ Tomme
brede paa de ube�adigede �der, men i det Hele ilde medhandlede af en Uvorn Hammer. 
Denne Hule, om hvilken hverken v. Bu�, eller Smith eller Naumann eller Bohr eller
Keilhau ſynes at vide noget, fortjente vel at underſøges.
  Ju�edals-Elven fører i �t muddrede kalkagtige Vand et �int ſort Støv med �g,
ſom  jeg  fandt  i  Mængde  opka�et  langs  dens  Bredder,  og  ſom  man  bruger  til
Skriverſand.  Da jeg fore�illede mig, at hiin Vandets Opmuddring foraarſagedes af
Qvartsgeſ�iebernes Rivning mod hinanden paa Bræens og i Elvens Dyb, ſaa ventede
jeg mig et Præcipitat i Vandet, naar jeg ſa�e det hen.  Jeg lod det �aae i et Glas i 24
Timer.  Vandet havde e�er denne Tids Forløb det ſamme kalkagtige Udſeende, men
noget Bundfald kunde jeg ikke mærke til.  Det ſorte Støv lader �g trække af Magneten.
�ulde det være ſønderknuſet Mica, ſom en Be�anddel af Graniten eller Gneiſen, der
ved en ligedan Rivning afſondredes og førtes af Vandet frem?  Eller er det Jern‐
partikler?
  Min Tilbagereiſe fra Ju�edalen havde jeg be�emt ad den ſaakaldte ordentlige Vei
igjennem Goupne ned til Røneid, hvor jeg havde be�ilt min Baad.  Jeg tænkte denne
Vei maate være mindre beſværlig; men visſelig jeg bedrog mig!  Vel gaar denne Vei
ikke ſaa høit op imod �yerne ſom hiin, men den gaar fa� uden Ophør op og ned i de
frygtelig�e Vinkler, og over de farlig�e Fladbjerge, der e�er en Regn ere gla�e ſom
Iis, ſaa at man, forat undgaae de muelige �yrtninger, maa �aae af og �ige paa He�en
igjen vel 20 til 30 Gange, og faa desuden gaae den halve Vei, o�e paa Hænder og
Fødder,  i  de �eile�e og bra�e�e Retninger;  og dog vilde jeg ikke  for Meget have
undværet de Naturnydelſer, der vare forenede med hine Beſværligheder og Farer.
  Kl. 8 om Morgenen den 6 Julii forlode vi Ju�edalen.  Vi bleve paa He�en indtil
Fosſebroen, ſom vi nu lode ligge til Ven�re.  Her �ege vi af, og valgte os et beqvemt
�ed,  for  at  tage det  Naturmaleri  ret  i  Øieſyn,  ſom her vi�e �g anden Gang og i
forhøiet �jønhed for os.  Man kan ikke ſee noget deiligere end det Bjerg, ſom i den
yndig�e  Gruppering  kneiſer  over  denne  Bro.    Flintoe  har  her  hentet  en  af  �ne
�jønne�e Theater-Decorationer.    Og nu Fosſen med Broen over �g, og den uhyre
Granitblok midt i dens Løb, fra hvilken Vandet ſprudler i Støv, og den himmelhøie
Bjergkuppel,  Vangſen  kaldet,  ſom hæver  �g bag hiint  blidere  og Vegetationsrigere
mindre Fjeld — De�e Alt er en af Alpeverdenens me� tryllende Frem�illinger.
  Ju�edals-Elven med �t plumrede Band fulgte os troligen.  Veien var taalelig
den  før�e  Miil,  til  Myklemyren,  der  ligger  paa  en  af  de  �ør�e  Sle�er,  ſom den
egenraadige Elv har tilladt Ju�edalen at beholde, og har en �jøn Older�ov langs
Elvens Bredder.  Men nu begyndte en �igning, hvis Lige i Brathed jeg vel kjendte,
men hvis Farlighed for den ridende Mand, eller for den kløvbærende He�, jeg aldrig
har ſeet.  Haukkleven (Høgkleven, Høikleven) kaldes den Aas, ſom man nu �al ſæ�e
over.  Vi �ege alle af.  He�ene gik uden Fører den vandte �i — �i?  Nei, der var
hverken �i eller Vei at ſee; Alt var en ene�e ſporløs Converitet af Fladbjerg, hvor
enkelte Fordybninger i Fjeldet gave He�ene, ſom klogeligen gik i Zikzak, et u�kkert Fod‐
fæ�e.  Jeg ventede hvert Øieblik at ſee dem falde; men nei, de �ode.  Dog �ulde de
van�eligen have �aaet, hvis Regnen hadde glasſeret disſe Bjerge.  Man vi�e ogſaa
her,  til  min  Forfærdelſe,  et  �ed,  ſom kaldes  Præ�ekone-Spranget,  hvor  en  �akkels
Præ�ekone �al engang være �yrtet udover med He� og Alt, og omkommen i Elven.
  Vi kom endelig op paa det høie�e af  Aaſen; og herfra tog Myklemyren �g herlig
ud. Den ligger nede i Dalen, ſom den �jønne�e engel�e Park, igjennem hvis Sle�er og
ſmaa�ove Elven �ynger �g i de me� afvexlende Bugtninger, og ſæ�er allevegne �ørre
eller mindre Grusholmer af i �t løb.



  Aaſen er en halv Miil over, op og ned ad Bakke, over Fjeld�ier og �eentrapper,
ſom ere fryktelige formedel� det ſvælgende Dyb ved �den, og mod hvilke, i Fare og Be‐
ſværlighed at regne, Gildre�redene i Haf�oe *10) have Intet at betyde.  Vi maa�e af 
klog�ab gaae her fa� den hele Vei, og kom ſaaledes til Alsmo, en Gaard hiin�des
Aaſen, e�er hvilken en ny Aas, ſom vi a�er �k at be�ige, kaldes Alsmo-Aaſen.  Veien
fandt vi her af ſamme Natur, ſom den forrige, men �eentrapperne paa Skræningen af
Fjeldet ud imod Afgrunden vare lagte med ſaa megen Orden og Omhyggelighed, at
Veien blev heel �kker, ja næ�en magelig at gaae, i hvorvel jeg ikke under alt de�e vilde
betroe mig til nogen He� paa den, thi et Fald eller en Snublen kunde let føre til den
visſe Død.  De�e Anlæg, �ylder den dri�ige og for�andige Bonde, Hans Leermo, �n
Tilværelſe,  og  er  prii�  over  hele  Bygden  af  Enhver,  der  kjendte  den  gamle  Veis
utrolige  Beſværlighed.    Vis�nok  maa man ogſaa,  i  ſammenligning  med den  øvrige
Pasſage i disſe Egne, roſe det, ligeſom man maa �udſe ved Tanken om hvad Kjæmpe‐
kræ�er der have hørt til at frembringe af deres Leie og at nedlægge paa �ien disſe
uhyre  �eentrin.    Naar  man er  kommen Aaſen  nedover,  ſeer  man en  Glætſ�er-Elv
pludſelig �yrte frem i fosſende Fart, og a�er �jule �g bag et Fjeld i Baggrunden. 
Den  kaldes  Leerdals-Elven,  af  Gaarden  Leermo,  ſom  ligger  tæt  herved,  og  hvis
uſædvanlig  gode  og  oeconomi�  rigtige  Behandling  giver  �rax,  ſaaſnart  man  har
betraadt dens Enemerker, et høit og behageligt Begreb om dens for�andige Eier.  Det
var Hans Leermo.    I hans Huus vilde vi hvile os; og han ventede os endog med
gjæ�fri og ufor�ilt Længſel.  Vi kom ind i en �or og lys og reenlig �ue, men traf den
brave Hans liggende der paa Sygeleiet.  ſaa havde han ligget �den forrige Vinter.  �n
helbred havde han mi�et ved �ne Vandringer over Bræerne, dem han havde gjentaget
21 Gange i �t Liv; thi han havde, blandt �ere Eiendomme, endeel i Søndmør, ſom han
fra Tid til anden ſaae til.  Paa disſe Vandringer var han formodentlig bleven forkjølet
over Maven, hvilket ſaa let er en Følge af de korte Ve�e, ſom Bønderne her bruge, der
under  Gangen  glide  op,  og  e�erlade  lige  ned  til  Beenklæderne  en  Aabning,  ſom
Bræernes  �jærende  Lu��røm  og  Kulde  gjennemtrenger.    Denne  Bonde  har  læ�
meget.  Det var en Ly� at høre Reſultaterne af hans ſunde Dømmekra� og hans mange
Erfaringer.  Under 27 Aars Ægte�ab med �n før�e Kone havde han avlet 20 Børn, og
med den �d�e, nu levende, eet Barn, en deilig liden Dreng paa 6 Aar, ſom deels �od
ved hans ſeng, med Ømhed og Kjærlighed iØiet, deels lagde �g i ſengen hos ham, og
ſom han holdt ſaa inderlig meget af.  Af de ældre Børn havde han blot 7 i Live, men
alle gi�e.  “Ingen af mine Dø�re er bleven 20 Aar gammel, førend hun allerede var
gi�,” ſagde Hans med et Slags glad Stolthed.
  Jeg talte ret længe, og ret meget gjerne med denne Mand, men jeg var ſaa u�gelig
træt af Reiſen, og ſaa gjennemvaad af Sveed, at jeg æng�edes endog for under de�e
a�er at blive kold.  Jeg ſa�e mig derfor paa et trækfrit �ed ved Bordet, med Haanden
under Kind, og �k mig nogle Minuters Blund, hvore�er jeg følte mig �yrket.  Vor gode
Vertinde bar imidlertid ko�elige Re�er frem paa Bordet; men mig hadde Udma�elſen
betaget al Madly�, og jeg drak i det �ed et Bæger Viin, ſom jeg lod Hans dele med
mig, og ſom han tog gjerne imod.  E�er et Par Timers Ophold forlode vi Leermo, og
det ahnede mig, da jeg gav Hans det �d�e Haandtryk, at jeg ſnart vilde faae at høre
om hans Død.  De�e blev og Tilfældet denne Vinter. Multis �ebilis occidit.  Fred og
Hæder over hans Minde! —
  Ligeover for Leermo, paa hiin �de Elven, ligger et høit og herligt Fjeld, med �ad
Ryg, ſom fulgte os paa ven�re Haand, �jøndt i  for�jellige Bøininger,  lige ned til
Søen.  Man kaldte det Havaasbruni.  Fra de�e Fjeld ned�yrter i en Høide af henved
2000 Fod, om mine Reiſefæller ellers have Ret, den høie�e Fosſ, og den brillante�e i
�ne Former, ſom jeg i mit Liv har ſeet.  Den heder Ryefosſen.  E�erat have glædet mig
i lang Fra�and over dens herlige Fald, �eeg jeg, da jeg kom den nær, af He�en, gik



igjennem Skoven hen mod Elvebredden, for at trænge ſaa dybt ſom mulig ind i dens
�jønhed.  Nu �od jeg lige over for den.  Hvilket ſyn! Den vælder ud over Fjeldets
høie�e Tinde, ſom fra �yerne af �yrter �g fra Høiden ned, i �ere Afſatſer, �jøndt uden
ſynderlig riig Vandmasſa, og grener �g, og ſamler �g a�er over en bred Klippe, hvor
den falder ſom et vidt udbredt Lagen, og deler �g ſaa om�der i mange ſmaa Sølv�iber,
der glide ned i Elven.  Det er en Pragtfos.  Var dens Vandmasſe �or nok til at danne
en ene�e Colonne, der kunde �yde �g ud over Afſatſerne, og ſaaledes naae Elven i et
ene�e Fald, ſaa vilde den være en af de mærkelig�e paa Jorden, �jøndt det �ore i
Billedet da maa�e op�ugte dens nærværende maleri�e Ynde.
  Intet kan lignes med Fjeldenes �jønhed her i Goupne, et Annexſogn under Ly�er,
hvad enten man ſeer hen til deres Høide, eller deres Former, eller deres Vegita�ons-
Righed, eller deres Colorit, eller deres impoſante �eile Vægge.  Det �olte�e, jeg i �d�e
Henſeende har nogentid ſeet, er den �ore lange høie lodre�e Fjeldvæg, ſom man har
paa ven�re �de, i en �rækning af ¼ Miil, nærved Røneid.  Ørnen ſelv �nder ikke en
Udkant til at bygge �t Rede paa, uden der hvor Forvitringen har løsrevet de enkelte
colosſale Granitblokke, der nu ligge ved Fjeldets Fod.
  Fra Leermo til Røneid er 1 Miil, ſom man, i hvor bra�e og frygtelige Bakkerne
end monne være, dog reiſer med mindre Fare og Æng�lighed, fordi Veien er mindre
�eenhaard, og Præcipicerne ere færre.  Imidlertid troer jeg de�e, at den, ſom har rei�
til Ju�edalen, det være �g over �orhougen eller gjennem Goupne, �yer ikke le�elig
nogen anden Reiſe i Bergens �i�, for Beſværlighedens eller Farenes �yld.
  Vi kom Kl.  6½ til  Røneid,  hvor  de  allerede  i  6  timer  hadde  ventet  os  med
Baaden.  Træt var jeg, men e�erat have faaet �i�et Linned og Klæder, og drukket en
Kop varmt Theevand, følte jeg mig ſærdeles �yrket og vel.
  Der er fra Gjæ�giveriet i Røneid et �ykke over en Sle�e ned til Stranden, det
reed vi, indtil vi naaede Baaden, ſom laa bag et Bjerg, længere hen imod Mari�æren. 
Her paa Strandbredden fant jeg, under Fjeldets Fod, en mægtig Blok, der udmærkede
�g ved �n røde Farve.  Jeg tog den nøiere i Øieſyn, og fandt den nyreformig, iſprængt
med Glimmer og Svovelkiis, og der laae Lameller neden om den af Graphit, af hvilke
jeg har forevii� Prof.  Eſmark, under hans ſenere Ophold i Bergen, en prøve.  Flere
�ene af ſamme Slags laae ved �den af den, �jøndt ikke ſaa mægtige ſom denne, af hvad
jeg troer den indeholdt, nemlig — Jernmalm i riig Mængde.  Mærkeligt er det, at lige
over for, i Engdalen, Sønden for Goupne Kirke, ere der endnu Spor af Smelteovn og
Jernverk, hvortil Myrmalm �al have været ført i fordums Tid.  Men Engdalen har
ikke været beboet �den den Sorte Død, og er det af pur Fordom endnu ikke, uagtet det
�al være en herlig Eng�rækning, hvor gode Landbrug kunde etableres, i�edenfor at den
nu blot bruges til Sætergang.  Ogſaa for den ſags �yld var det �ade, at Hans Leermo
døde; thi hans Agt var det, ſaaſnart Ud�i�ning hadde fundet �ed, at foregaae i denne
Henſeende med godt Exempel, og at bygge og boe i Engdalen.  Da hadde alle Lodseiere
�kkert gaaet e�er.
  Kl. henimod 11 om A�enen kom vi tilbage til Dale Pre�egaard, og — endt var
Ju�edals-Reiſen.

  *1)     E�erat jeg havde ned�revet disſe faa Bemærkninger over Ju�edalen, kom mig
en  Be�rivelſe  over  ſamme  for  Øie  fra  Aaret  1750  af  Ma�hias  Foſs,  ſom  var
Sognepræ� der, udgivet 1802 med Anmærkninger af nu værende Ju�itiarius Berg i
2det Bind af Thaarups Magazin for Dan. og Norges Be�rivelſe Sid. 1–44.  Naar



Forfa�eren af denne Be�rivelſe fortæller, at Ju�edal (Lju�edal, af Berg vi� rigtigen
udledet  fra  Lju�er  eller  Ly�er,  altſaa  Ly�erdalen)  har  været  et  Annexſogn  under
Goupne, og grunder denne Formening paa et interimi�i� Reſcript af Sti�søvrigheden
under 16 Martii 1636, da har han formodentlig feilet; thi af et ſenere Reſc. af Jens
Bjelke under 28 Oct. 1636, ſamt �ere yngre, ſynes det vi�, at Kongen ikke har rati�ceret
hiint.
  *2)     De�e Fjeld ligger 2276 Fod over Vandſpeilet.
  *3)     Denne Kirke ligger, e�er G. Bohrs Opgave i hans interesſante Bemærkninger
“om Iisbræerne i Ju�edalen og om Lodals-Kaabe” (i det 1820 i Chri�iania udkomne
4de He�e af Blandinger eller Læsning for begge Kjøn) 621 Fod over Havet.
  *4)     Foſs �ger 1. c. S. 27 meget naivt: “Det er et rart Exempel Nogen døer (her);”
ſaa man �ulde troe, der gaves dem, ſom kunde holde Stand imod Døden.  Imidlertid
beviſer Kirkegaard og Mini�erialbog og Erfaring, at ogſaa her “alt Kjød er Høe,” om
Indbyggerne end virkelig o�e naae en høi Alder.
  *5)     Betula Alnus Lin.
  *6)     See Bohr paa anførte Sted.
  *7)     Samme�eds.
  *8)     Vand �nder man o�e i ſmaa Fordybninger paa Bræernes Over�ade, og det
fri�er den Tør�ige med �n Klarhed og Reenhed; men man gjør vel i at �aae Fri�elſen
imot; thi det foraarſager ved �n overordentlige Kulde en Hævelſe i Munden, ſom let
kan blive farlig.
  *9)     Allerede Bohr har bemærket, at man ved Bræerne kan �aae med den ene Fod
i den hvite Vinter, og med den anden i den grønne Sommer.  Det er ſaaledes et Særſyn
at ſee Bønderne under Sommerens og Hø�ens Markarbeider, naar disſe forefalde i
Nærheden af Bræerne, iførte fuld Vinterdragt.  De klæde �g da, endog i den �renge�e
Hede, i Skindtrøier, for ei at være udſa�e for farlige Følger af den Snoe og Kulde, ſom
kommer fra Bræen.  Thermometret �od e�er Bohrs Iag�agelſer den 8 Julii 1819 paa
34° Varme i Solen, og 21° i Skyggen; og dog maa�e man ſamme Dags Morgen og
A�en lægge i Ovnen!
  *10)     Uagtet  det  her  vel  ikke  �aaer  paa det  re�e�e  Sted,  ſaa vil  jeg  dog ikke
undlade at bemærke, at Gildre�redene ligge, e�er Bohrs Beregning, 715 Rhinl. Fod
over Vandſpeilet.  Om Haukaaſen ligger høiere eller lavere, er jeg ikke i Stand til at
�ge.
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