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Innberetning om befaring ved Juklevannene, Hemsedal s. Gol pgd. Buskerud og 

Borgund s. Lærdal pgd, Sogn og Fjordane samt Store Sulevatn, Hemsedal s. Gol 

pgd. Buskerud og Øye s. Vang pgd. Oppland, sommeren 1965 

 

av 

 

Odd Espedal. 

 

Juklevann vesle og store. 

 

NA for Osensetrene ved Eldrevann, går ein lang, litt bratt skråning ca. 2 km opp 

mot munninga av ein NA-SV gående dal som seinare dreier mot ASA. Dalen stig 

berre nokre få meter frå SV mot NA. 

 

Omlag 1 km innafor dalmunninga ligg Vesle Juklevann. Vatnet ligg i dalens 

lengderetning og er 2 km langt. Det måler 0,4 km på det breiaste. H.o.h er 1280 

m. 

 

I SV-enden av vatnet er det to utfallsoser, den eine høyrer til Jukleåni, den 

andre til ein bekk som fell inn i Eldrevann ved Elvetotsetrene. lengst i NA er 

innfallsosen til elva frå Store Juklevann. 

 

På sørsida av vatnet er lendet fuktig og myrete, med nokre turrare parti 

innimellom. Lendet stig nokså jevnt opp mot Breidnosi. På nordsida, der stien 

går, er det ein flat forholdsvis turr landbrem ned mot vatnet. Innafor 

landbremmen stig Store Jukleeggi bratt opp. 

 

Ingen registreringar. 

 

Store Juklevann ligg 0,6 km NA for V. Juklevann i samme dalen som dette. Vatnet 

er 4,2 km langt VNV-ASA, det måler 0,9 km på det breiaste, og er nokså jevnt 

breidt. H.o.h. 1282m. 

 

Vatnet har tilsig frå fleire mindre bekkjer, i VNV ligg utfallsosen til elva som 

renn over i V. Juklevann. 

 

Langs sørstranda går bratte urete fjellsider like ned i vatnet frå Vesle 

Jukleeggi. Her er så godt som ingen muligheter for buplasser. 

 

Ved utfallsosen er lendet steinete og småkupert med små ryggjar og haugar med 

myr og vasspytter innimellom. 

 

Langs Juklevasstrondi på nordsida går ein landbrem ned mot vatnet, innafor den 

stig Haukefjell og Kljåbandet nokså bratt opp. Lendet er her ofte oppstykka av 

små knauser, bekkjer, myr og turrare parti. Her er gode reinsbeiter og spor 

etter 
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dyretråkk. Det skal vera godt aurefiske i begge Juklevatna. Vår rekognosering 

omfatta ikkje områda ved vatnets austende. Her vart funne nokre avslag av 

kvartsitt, fordelt på tre lokaliteter. Dessutan vart registrert 8 dyregraver, 

eit fangstgjerde og 2 steinbuer. 

 

Steinalderlokaliteter. 

 

I. Ca. 45 m NNA for utfallsosen vart det ved prøvestikking funne 4 små avslag av 

kvartsitt. I eit bakkehall ca. 7 m SSA for prøvestikket fann ein oppå marka eit 

større stykke grøn kvartsitt. Sjølv om ein tok fleire prøvestikk på staden, kom 

ingen andre funn for dagen. Forekomsten såg soleis ikkje lovande ut. Det samme 

er tilfelle med dei to andre lokalitetane. 

 

Staden ligg opent og verhardt til, med vegetasjon av mose, lav og noko gras. 

Lendet er småkupert med små høgdar, avløyst av myr og vasspytter. Her er ofte 

steinete. I stranda ved osen er det gode båt- og fiskeplassar. Osen let seg lett 

va ved normal vasstand. [B 11974] 

Lagdeling i prøvestikk: 

0-4 cm torv 

4-l0 cm mørkt jordlag med småstein  

10 - cm steril aur. 

Mellom lokaliteten og osen ligg ei samanstyrta dyregrav. 

 

II. Ca. 50 m NA for I, og 50-60 m opp frå vatnet, fann ein i dagen 1. stk. 

kvartsittavslag. Staden ligg på same høgda som I, og naturtilhøva er dei same 

som der. [B 11975] 

Lagdeling i prøvestikk: 

0-3 cm torv 

3- cm småsteinet aur. 

 

III. På ein liten knause ca. 10 m opp frå vatnet i NV-enden av dette, ca. 0,7 km 

nord for utfallsosen, fann ein i dagen 1 stk. kvartsittavslag. Bekken som kjem 

frå Haukebotn deler seg i to like ovanom knausen og renn inn i vatnet på begge 

sider av den. 

 

Staden er steinete med vegetasjon av gras og mose. Kvartsittstykke vart funne 

like ved stien. [B 11976] 
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Lagdeling i prøvestikk: 

0-5 cm torv 

5- cm småsteinet aur 

Like ved ligg fleire dyregraver. 

 

 

Butufter. 

 

Tuft ved vestenden av Store Juklevann. 

 

Tufta ligg 100-150 m opp frå vatnet og ca. 300 m nord for utfallsosen. Bua er 

bygd mellom tre store steinar slik at berre veggen mot SA har vore mura opp, den 

er låg og nedrast. Dei andre veggene er heilt eller delvis danna av dei store 

steinane. Døropninga var det vanskeleg å lokalisere, men den har truleg vore i 

eit operom mellom to steinar i nordre hjørne av tufta. Utstrekninga er 3 x 3 m 

innvendes målt. Orientert SV-NA. 

 

Like NA for tufta ligg nokre vasspyttar i steinete lende, Frå desse går eit 

fangstgjerde for rein ned mot vatnet. 

 

Tuft på Juklevasstrondi. 

 

Tufta ligg på ein tange ca. 1,4 km ANA for utfallsosen, ved rota av denne ca. 50 

m opp frå vatnet. Bua måler innvendes 3,20 x 2,10 m, orientert NA-SV. Veggene er 

1,20 m høge og er mura av heller. NA-enden av bua er gravd inn i bakken mens SV-

gavlen med døropninga vender mot vatnet. Taket har vore tekt med store 

skiferheller som no ligg nedstyrta inne i tufta. 

 

Eit "depot" er bygd inntil NV-veggen. Det måler innvendes 2,25 x 0,90 m og er 

0,8 m høgt. Det har flatt tak av skiferheller. 

 

 

Dyregraver. 

 

Dyregrav ved utfallsosen. 

 

Ved utfallsosen, og ca. 20 m NA for denne, ligg ei samanstyrta dyregrav. Den er 

ca. 1,5 m lang og 1 m brei, orientert omtrent A-V. Grava er skoren ned i bakken 

og har mura innside. Her er truleg spor etter steingjerder. 
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Dyregrav ved vatnets nordvestre kant. 

 

Lengst NV i vatnet ligg ein poll, inst i denne fell ein bekk ut i ei lita vik. 

Like ved bekken og ca. 5 m opp frå vatnet ligg ei godt bevart dyregrav. Grava er 

1,40 m lang og 0,5-0,6 m brei øverst, den er 1,30 m djup. Orientert NNA-SSV. Den 

er skoren ned i bakken og har mura innside. Øvre kant av murane ligg 0,6-0,7 m 

over terrenget. Her er spor etter eit steingjerde som går mot NNV til ein kulp 

danna av bekken. 

 

Dyregraver på ein sidemorene. 

 

På ein sidemorene mellom vatnet og Haukefjell ligg 5 dyregraver. Dei ligg på ei 

rekkje orientert omlag NA-SV. 

 

Grava lengst mot SV ligg 4 m opp frå vatnet, grava lengst i NA ligg ca. 75 m opp 

frå vatnet. 

 

Dei fleste gravene er heilt samanstyrta, dei er skorne ned i bakken og har mura 

innside. Ein del har murar med overkant som ligg noko høgare enn terrenget. 2 av 

gravene er ca. 70 cm breie, lengden er 1,70 og 1,50 m. 3 graver er 1,10 x 1,10 m 

i utstrekning. Dei tre siste gravene ligg lengst mot NA, Samtlige graver er 

orientert omlag A-V. Dei er samanbundne med låge steingjerder og stengjer heile 

passasjen langs Store Juklevann på denne staden. 

 

Dyregraver på neset under Haukefjell. 

 

Ved rota av eit nes, omlag 100 m S for dei foregåande dyregravene, ligg to andre 

dyregraver. Den eine grava ligg 3 m opp frå vatnet på austsida av neset, 9 m 

vest for denne ligg ei anna grav. Begge gravene er samanstyrta, gravd ned i 

bakken og har mura innside. Dei er ca. 1,25 x 1 m i utstrekning og er orientert 

A-V og VSV-ANA, Overkanten ligg jevnt med terrenget. Låge steingjerder bind 

gravane saman. 

 

Fangstgjerde for rein. 

 

Lengre ute på neset der dei to førnemde dyregravene ligg og ca. 70 m S for 

desse, gjekk eit reinsgjerde tvert over neset. Gjerdet er ca. 50 m langt, 

orientert A-V. Det består av små vardar og/eller reiste heller. Lendet der 

gjerdet går er svært steinete. 
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SV for dette neset, ligg eit anna nes, mellom desse skiller eit ca. 100 m breidt 

sund. På andre sida av sundet fortsett gjerdet ca. 80 m mot SV der det ender ved 

dei vasspyttene som er nevnt under den fyrste steinbua. Her ender også eit anna 

gjerde som går N-S ca. 60 m opp frå vatnet. Avstanden mellom gjerda er ca. 65 m 

ved stranda og ca. 28 m inne ved endepunktet. Ein fann ingen bogasteller ved 

enden av denne "trakta", men her ligg ein del store steinar. Også desse to 

gjerdene besto av vardar eller reiste heller som var plassert med eit mellomrom 

på 3-4 m. 

 

Store Sulevann. 

 

Frå Osensetrene fører ein ca. 10 km lang dal mot NA fram til utfallsosen ved NV-

enden av Store Sulevann. Lendet stig berre ca. 300 m, jevnt fordelt på heile 

strekninga. Her er ofte steinete, særlig lengst i NA, med myr og gras/lav 

strekningar innimellom. I dalbotnen ligg fleire tjørn. 

 

Vegen fylgjer ei godt merka T-løype. 

 

S. Sulevann ligg 1415 m.o.h., det strekkjer seg 5,5 km NV-SA, bredden er jevnt 

over 0,3-0,5 km. Største bredde 0,6 km. Frå vatnet stig berga nokså bratt opp 

dei fleste stader, verst er det på sørvestsida der snaufjellet såg ut til å gå 

like ned til vatnet. Denne sida var for det meste snøkledd (juli 1965). I 

Sulemarki på nordaustsida var lendet meir åpent og slakt skrånande ned mot 

vatnet, mens det såg ut til å væra brattare lengst i SA (vår rekognosering 

omfatta NV-enden av vatnet). Under Søre Sul ved NV-enden av vatnet var det ein 

forholdsvis brei landbrem. I Sulemarki og under Søre Sul er det gode 

reinsbeiter, her såg ein massevis av spor etter rein. Reinen såg ut til å 

trekkja over her i retning Filefjell-Juklevann og Eldrevann. 

 

Korleis det er med fisk i Sulevann veit eg ikkje, men det skal visstnok vera 

gode fiskeplasser i elva mellom dette og indre Steinstjønn. 

 

Her vart registrert 2 steinalderbuplasser og 10 dyregraver. 
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Steinalderbuplasser 

 

I. Ca. 200 m NA for utfallsosen fann ein i strandbeltet (som var nokså bredt 

p.g.a. ein tidlegare regulering) nokre kvartsittavslag på eit område ca. 10 x 10 

m i utstrekning. Prøvestikk i bakken innafor ga også funn. Lendet er steinete og 

heller jevnt ned mot vatnet. [B 11977]  

Lagdeling i prøvestikk:  

0-2 cm torv  

2-15 cm svart jordlag.  

Deretter aur. 

 

Mellom buplassen og utfallsosen låg tre samanrasa dyregraver. Ikkje nærare 

granska. 

 

II. Inst i ei lita vik ca. 600 m NNA for utfallsosen, fann ein i strandbeltet 

avslag og reidskap av flint og kvartsitt bl.a. fleire pilspissar. På ein liten 

turr haug innafor fann ein også avslag. Ved austenden av buplassen renn ein 

liten bekk ut i vatnet, ved bekken og like i vassmålet til vatnet ligg ei dobbel 

dyregrav. Det meste av buplassen ligg i strandbeltet som er ca. 15 m bredt, den 

er ca. 30 x 30 m i utstrekning og ga inntrykk av å vera forholdsvis rik. 

Prøvestikk i strandbeltet like ved bekken, viste eit ca. 20 cm tjukt kolblanda 

lag (branngrop?) under eit sekundært sand og steinlag, deretter steril aur. 

 

På haugen innafor var lendet svært steinete, med vegetasjon av lav, mose og 

gras. Prøvestikk viste 2 cm torv over eit 10 cm tjukt kolblanda lag, deretter 

steril aur. [B 11978] 

 

SV for buplassen ligg eit system på 6 dyregraver som ikkje vart nærare granska.
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