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Af Ingeniør J. Hop�o�.

[Utdrag.]

  Torsdag  Morgen  Kl.  5  fortſa�es  Reiſen  fra  Lærdal  gjennem  Ly�er�ord  til

 M a r i f j æ r e n,   — naturligvis  i  øſende  Regnveir,  — indover  den  nye  Vei  langs

Fjorden,  ſenere ad �ad Vei,  me�  langs Elven,  med ensformige Omgivelſer,  opover

Dalen,  hvor  man  ved  Leirmo  pasſerer  Elven  „Leira”,  der  kommer  fra  den  �ore

 T u n s b e r g d a l s b r æ   til   A l s m o   Skyds�ation,  der  ligger  17  Kilometer  fra

Mari�æren.  Overalt opover Dalen var udmærkede og �kre He�e, derimod lod Kjøre‐

red�aberne ad�illigt tilbage at øn�e, Kariolerne er ſaaledes ikke endnu forſynede med

Fjedre, og derſom Turi�tra�kken �al vedblive at �ige ſom iaar — indtil  n u  var Dalen

bleven beſøgt af �ere Reiſende end hele foregaaende Sommer — maa Skyds�a�erne

paalegges at holde �ere He�e, end nu er Tilfældet; paa før�e Station �ndes nu blot 3

og  paa  hver  af  de  tvende  ovenfor  liggende  blot  2  He�e,  dertil  kommer,  at  det  i

Nabolaget er  m e g e t  v a n ſ k e l i g t,  for ikke at �ge umuligt, at faa leiet Reſervehe�e. 

Fra  A l s m o   Station, der ligger paa en gammel Moræne, fortſæ�es over et meget

bakket Vei�ykke,  der kaldes  H a u k a a ſ e n,   de�e beſværlige Vei�ykke vil være ferdigt

omlagt i Oktober eller November de�e Aar til �or Glæde og Ny�e ſaavel for Dalens

Beboere ſom alle turi�er.  Omlægningen begynder tæt ved Alsmo Station og har en

Længde af 4000 Meter, disſe andrager til den betydelige Sum ferdigbygget af 39,000

Kroner,  et  Stykke  Ingeniørarbeide  af   f ø r ſ t e   Slags  her  i  Norge;  det  kan  kun

ſammenlignes med den nye Vei fra  E i d f j o r d  til  S æ b ø,  der fører til Vøringsfosſen. 

Haukaasomlægningen præſenterer �g dog meget ſmukkere, man kunde her bruge Ordet

„koke�ere”, thi her�eds rinder den �ore, mægtige Jo�edalselv �rygende forbi med �t

næ�en melkehvide Vand fra Isbræerne, og paa begge Sider af Elven og Veien har

man de lodre�e næ�en 4000 Fod høie �ovbeklædte Fjelde.  Et ſaadant Veianlæg langs

et Vand virker nok imponerende �or�agent, men mangler det Liv, den Rørelſe, ſom

frembringes ved en ſuſende Elv i  en trang Dal med �ne begge lodre�e Fjeld�der.  

Elven er farlig at falde i, der blev mig ſaaledes fortalt af min Skydskarl, Johannes

Alsmo, Eieren af Gaarden, at mange Menne�eliv er gaaet tabte der�eds, ſene� for 2

aar �den, da en Gut paa omtrent 26 Aar faldt i og ikke �od til at redde.



  Jeg griber  ogſaa her Anledningen til  at  fraraade Turi�er,  om nogen af  de�e

Blads  Læſere  iaar  �ulde  komme  denne  Vei,  endnu  at  beny�e  den  under  Arbeide

værende Veiomlægning.

  Det blev Doktoren og mig fortalt, at vi kunde gaa denne; vi ſendte derfor paa

Tilbageveien gjennem Ju�edalen He�en over Haukaaſen og begav os tilfods nedover. 

Klokken var omtrent 7 A�en og Veiarbeiderne for det me�e draget hjemover, hvorfor

vi, da vi kom til før�e Arbeids�ed, �od omtrent aldeles fa� og vid�e hverken ud eller

ind i de�e Vildnis med en ſaagodtſom lodret Fjældvæg paa den ene Side og og den

rivende Elv paa den anden.  Tilfældigvis kom en E�ernøler af Arbeiderne til Stedet

fra den modſa�e Kant og vi�e os Veien, der for min Del vilde have været  a l d e l e s 

u m u l i g  at pasſere, om jeg ikke vid�e, at jeg kunde trygt overlade mig til Doktorens

fa�e Haand og ved dens Hjælp følge ham i hans Fodſpor.  Vi maa�e ſnart krybe paa

vore Knæ over ſvære Stene og Ure, ſnart følge den lodre�e Fjeldvæg, hvor der ikke

fandtes en Sprække til at fæ�e vore Fødder, og langs en ſaakaldt „Klop” med den

�ør�e For�ktighed pasſere Fjeldvæggen.

  Ved en Klop for�aaes følgende: 1 eller 2 Træ�okke ophænges i begge Ender i

Taug�ropper, der fæ�es i Jernnagler, ſom indmineres i Fjeldet; Træ�okkene ligger da

langs den lodre�e Fjeld�de; ovenover Stokkene omtrent i 4 Fods Høide er ligeledes i

Fjeldet  ved  begge  ender  af  Kloppen  ind�aaet  tvende  Jernbolter,  hvortil  fæ�es  et

Toug.  Man pasſerer altſaa de�e Sted ved for�gtigt at ſæ�e Foden paa Træ�ammen,

lægge Kroppen op mod Fjeld�den — nedenunder randt den mægtige, altop�ugende

Strøm — og med Hænderne holde �g fa� i Touget, medens man �y�er den ene Fod

fremfor den anden; tænk Dem ſaa hertil, Hr. Redaktør, lidt �n Mu�regn, der gjorde den

runde Stok �ibrig, Fjeldvæggen ſamtidig vaad og ſmud�g af nedover ſamme rindende

Vand og Jord, ſaa det var alt andet end en behagelig Situation at være i, — dog alt

gik godt.  Da vi var komne over, ſagde Doktoren, at han baade i Afrika og Amerika

hadde pasſeret mange Slags Veie, men Mage til denne,  a l d r i g.

  Mellem de for�jellige Arbeids�eder var tildels myrlændt Terræn, der paa Grund

af den �ærke Nedbør var ſaa opblødt, at det gik os langt op paa Ankelen.  Læg ſaa

hertil  at  vort  Ko�ume  med  Fodbeklædning  var  ved  Afreiſen  anpasſet  paa  at

tilbagelægge Veien i en Kariol, og ſaa komme op i en ſaadan Geſ�i�te.  Til at pasſere

disſe 4000 Meter trængte vi 1¼ Time.

  Det var med alt andet end venlige Tanker vi erindrede den Mand, der hadde ſagt

os, at vi kunde pasſere den nye Vei.  Nu! naar det er forbi, glemmer man ſnart, hvad

man har over�aaet, men man gjør ikke da ſaadan Ting om igjen.  Jeg �ulde øn�e, de

gode Turi�er, baaden de mandlige og de kvindelige, havde blot ſeet disſe Arbeids�eder,

hvor tildels Arbeiderne med �ør�e Livsfare før� �al fa�gjøre de Toug og Liner, hvori



de �den �ddende paa ſmaa Bre�er langs den lodre�e Fjeld�de �al arbeide, og tildels

�aar paa løſe �ene tæt ved den �ummende Elv og tildels �aar i Myr og Smuds til

langt op paa Foden, andſpændende alle Kræ�er for at fremtranſportere en Tralle eller

Jordvogn la�et med Sten eller Jord, hvor de arbeider, for at disſe Turi�er magelig kan

færdes i �ne �rhjulede Vogne og Karioler, jeg er vis paa, de aldrig tænker paa de

Tu�nder af Sveddraaber, der af Arbeiderne er fældte for at faa Veiene færdige, paa det

livsfarlige  i  at  arbeide  paa disſe  Steder  Vinterdag,  naar Isſvul  og Sne bedækker

Terrænet,  og  tillige  hvilket  anſvarligt  og  farligt  Arbeide  Ingeniørene  har,  naar

ſaadanne Veilinjer �al ud�ikkes, underſøges og kalkuleres; — de gode Herrer, der ſaa

ivrigt arbeider for Kontraktſy�emets Vedligeholdelſe og dermed følgende Kniberi ſamt

Vei- og Jernbanearbeidernes ſom o�e� til det yder�e neddrevne Arbeidsløn, vilde da

medgive Bere�igelſen i at betale disſe Folk noget mere, end nu er Tilfældet.

  Vi fortſa�e altſaa Farten i Kariol videre over Bakkerud, undertiden pasſerende

ſmukke Fosſe,  ſaaſom „Vigdøla”,  kommende fra Vigdal — hvor Maleren af  ſamme

Navn er barnefød —, indtil tvi igjen kom ned i Dalen, der her ſer ud ſom en trang

Kjedel, og hvor den nye Veiomlægning �u�er, indtil næ�e Station  „S p e r l e”.

  Her bor Lensmanden, der tillige er Hoteleier og Skyds�a�er; Stedet er ren�igt og

Føden god, hertil gode Senge; de, ſom alene vil til  N i g a r d s b r æ e n,  bør overna�e

her.  Sperle ligger omtrent 10½ til 11 Kilometer fra Alsmo, men Skydſen regnes for 16

paa Grund af den tunge Vei.  Naar man kjører herfra over en �ovklædt Høide, ſer

man, ſom Yngvar Nielſen �ger, „Knæerne” af Fjeldet Vangſen, der er 1741 Meter høit. 

Under en Bakke omtrent 5 Kilometer fra „Sperle” Station ligger Ju�edalens Kirke og

Præ�egaard.  Begge ligger meget maleri� og tager �g brilliant ud.  Bygningerne er

meget gamle.  Bak Kirken pasſerede vi paa ven�re Side  „B a k k e f o s”,  ſom kommer fra

 S t r o n d a f j e l d,   og  ſenere  langs  Elven.    Tilhøire  fæ�es  uvilkaarlig  den  reiſendes

Opmærkſomhed ved Fjeldet „Myrhorn”, der har en pyramidal�, vakker Form med en

herlig Fos paa Nord�den.

Annonce-Tidende.
Bergen, Mandag den 11te Augu� 1890.


