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Registrering ved Juklevannene, Hemsedal s., Gol pgd., Buskerud og Borgund s., 

Lærdal pgd., Sogn og Fjordane, sommeren 1967 

 

av 

 

Kristian Jansen. 

 

Sommeren 1965 foretok Odd Espedal en befaring til Juklevannene, og de ting han 

registrerte vil kort bli gjentatt her. Fullstendig rapport finnes i 

"Arkeologiske undersøkelser 1965 ved Lærdalsvassdraget" side 57-61. Alle 

registrerte fortidsminner er inntegnet på pl. I 1967. 

 

Steinalderlokaliteter. 

 

Det ble i 1965 registrert 3 lokaliteter, alle i NV-enden av Juklevann og funnene 

er 1-4 avslag av kvartsitt. 

I. Ca. 45 m NNØ for utfallsosen til elva fra Juklevann til Vesle Juklevann. 

II. 50 m NØ for I, 50-60 m fra vannkanten. 

III. På en liten knause, ca. 10 m fra vatnet i NV-enden av dette, ca. 0,7 km N 

for utfallsosen. 

 

Butufter. 

 

Tuft ved vestenden av Juklevann. Tufta ligger 100-150 m opp fra vatnet og ca. 

300 m N for utfallsosen. Bua er bygd mellom tre store steiner slik at bare 

veggen mot SØ er murt opp. Utstrekning 3 x 3 m innvendig målt. 

 

Tuft på Juklevasstrondi. [Fig. 1] Tufta ligger på en tange ca. 1,4 km ØNØ for 

utfallsosen, ved rota av tangen ca. 50 m opp fra vatnet. Bua måler innvendig 

3,20 x 2,10 m, orientert NØ-SV. Veggene er 1,20 m høye og er murt av heller. NØ-

enden av bua er gravd inn i bakken mens SV-gavlen med døråpningen vender mot 

vatnet. Taket har vært dekt med store skiferheller som nå ligger nedstyrta inne 

i tufta. 

 

Et "depot" er bygd inntil NV-veggen. Det måler 2,25 x 0,90 m og er 0,8 m høyt. 

Det har flatt tak av skiferheller. Denne tufta 
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ligger fritt og er lett synlig og vil bli brukt som referansepunkt. Den vil bli 

henvist til som tuft I. 

 

Dyregraver. 

 

Dyregrav ved utfallsosen. Graven ligger ca. 20 m NØ for osen. Den er ca. 1,5 x 1 

m, orientert Ø-V. Den er sammenstyrta. Her er trolig spor etter steingjerder. 

 

Dyregrav ved vatnets NV-re kant. Ved bekken som faller ut i pollen lengst NV i 

vatnet ligger ei godt bevart dyregrav ca. 5 m fra vannkanten. Her er spor etter 

steingjerder. 

 

Dyregraver på en sidemorene ved NV-enden. På en sidemorene mellom vatnet og 

Haukefjell ligger 5 dyregraver med steingjerder mellom. De strekker seg fra 4 - 

75 m opp fra vatnet, 

 

Dyregraver på neset under Haukefjell. Ved rota av et nes ca. 100 m S for de 

forrige dyregravene ligger 2 andre dyregraver. Den ene ligger 3 m fra vatnet på 

Ø-siden av neset, den andre ligger 9 m V for den førstnevnte. Lave steingjerder 

binder gravene sammen. 

 

Fangstgjerde for rein. 

 

Lenger ute på neset der de to foregående dyregravene ligger, går et ca. 50 m 

langt steingjerde tvers over neset. Gjerdet er bygget av små varder og reiste 

heller. 

 

SV for dette neset ligger et annet nes, mellom de to nesene skiller et ca. 100 m 

bredt sund. Her er to gjerder, et NØ-SV og et N-S, henholdsvis 80 og 60 m lange. 

De danner en trakt. Det finnes ingen bogasteller i nærheten. 

 

Det foregående er en kort gjennomgåelse av hva som ble registrert i 1965. I 1967 

gikk vi over området og fant igjen alt sammen. 

 

Dalen hvor Juklevannene ligger, forbinder området ved Eldrevann med Kljådalen. 

Det største vatnet, Juklevann (1282,5 m.o.h) er 4,2 km langt ØSØ-VNV og ligger i 

en nesten rett Ø-V-gående dal. Ca. 300 m SØ for dette vatnet ligger Jukletjern 

(1286,5 m.o.h. ). Jukletjern blir ikke berørt av oppdemningen. 
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Fra V-enden av Juklevann bøyer dalen SV-over og i denne delen ligger Vesle 

Juklevann (1278 m.o.h. ) som er ca. 2 km langt SV-NØ. 

 

I konsesjonsansøkningen står det at Vesle Juklevann skal heves 5,5 m og 

Juklevann 3,5 m til koten 1285,5 m. Men etter at magasinkartene ble tegnet og 

nøyaktige målinger utført, viser det seg at nivåforskjellen mellom vannene er 

4,5 m (1278 - 1282,5 m) og ikke 2 m som opprinnelig antatt. 

 

På SØ-siden av Vesle Juklevann skråner terrenget slakt og jevnt oppover mot 

Breidnosi. Det renner en del små bekker ut i vatnet og terrenget nede langs 

vatnet består av små myrdrag med tørre sand- og grusrygger mellom. 

Langs NV-siden er terrenget lavt og flatt med myrdrag og tørre partier i 

strandregionen. Like bak denne skråner terrenget bratt opp mot den nesten 

loddrette veggen av Store Jukleeggi. I denne bratte S-SØ vendte skråningen under 

Store Jukleeggi er det gode beiter og det er her stien går innover dalen. Den 

fortsetter også langs N-siden av Juklevann, men er her diffus og vanskelig å 

følge. 

 

Elva fra Vesle Juklevann, Jukleåni, renner ut fra NV-siden av vatnet, knapt 500 

m fra SV-enden av dette. 

Odd Espedal nevner i sin befaringsrapport en annen elv som renner ut fra Vesle 

Juklevann. Denne, som er avmerket på kartet, er en bekk som kommer fra et 

myrdrag SV for Vesle Juklevann og renner derfra både mot Elvetotsetrene ved 

Eldrevann og mot Vesle Juklevann. Vesle Juklevann smalner av mot NØ og går uten 

markert overgang over i elva fra Juklevann. Denne elva er vadbar flere steder. 

Elva har et fall på ca. 4,5 m. Breddene er lave med myrdrag og tørre grusrygger. 

 

Langs de Ø-ligste 2/3 av Juklevanns SSV-lige bredd ligger Vesle Jukleeggi. 

Fjellet har nesten loddrett fall ned mot en bratt og uret bredd. Denne bredd er 

vanskelig fremkommelig og ble p.g.a. sitt vegetasjonsløse og storsteinete 

utseende ikke nærmere undersøkt, hverken av Espedal eller oss. 

V for Vesle Jukleeggi, i V-enden av Juklevann skråner terrenget slakt ned mot 

vatnet. Her er store myrdrag og få tørre partier. 

I NV faller Store Jukleeggi, Høgeloftet og Haukefjell bratt ned mot 
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vatnet. Her fins bare en smal landbrem. 

Videre langs NNØ-siden av vatnet skråner terrenget jevnt og gresskledd, men 

ganske bratt opp mot Kljåbandet. Herfra kan man komme over til Kljådalen og til 

Søre Sulevann. Ved midten av vatnet vider den flate landbremmen seg ut, og dette 

bredere partiet kalles Juklevasstrondi. [Fig. 1] 

 

Skråningen mot Kljåbandet blir brattere mot Ø-ende av vatnet, men helt i SØ-

enden går et lite myr- og steindekka dalsøkk mot SØ. Her ligger Jukletjern. 

Dette dalsøkket gir også forbindelse med Kljådalen. 

 

I SV-enden av Vesle Juklevann ligger det eneste naustet ved vatnet. Det er 

avmerket på magasinkartet og brukt som referansepunkt for ????dene i denne enden 

av vatnet. 

 

Steinalderlokaliteter. 

 

Vesle Juklevann I. [Fig. 3] 

Funnstedet ligger midt på en ca. 50 m lang NØ-SV gående flat bergrygg med 

morenemateriale oppå. Bevokst med lav, smålyng og litt dvergbjerk. 

 

Funnstedet ligger ca. 60 m SV for vannkanten ved den SV-ligste bukt av Vesle 

Juklevann, og ca. 100 m VSV for naustet. Prøvestikkene var tomme. Funnene, 2 

avslag, lå oppå laven og ca. 5 cm fra hverandre. 

 

Vesle Juklevann II. [Fig. 4] 

 

Funnstedet ligger på et NV-SØ-gående tørt moreneplatå med en liten bergrygg i N. 

Platået er knapt 100 m langt og 15-30 m bredt. Mellom platået og vatnet ligger 

jordmasser av samme utseende, men langt fuktigere. Funnstedet ligger knapt 50 m 

VNV for vannkanten, og ca. 130 m NV for naustet. 

 

Funnene kommer fra 3 prøvestikk innenfor ca. 3 m², dessuten er det etpar løsfunn 

fra området omkring. Andre prøvestikk var tomme. Det ble ikke funnet kull, men 

noe sprengt stein som kan være skjørbrent. Dette er det eneste stedet ved 

Juklevannene som har boplasskarakter og hvor det kunne foretas en utgravning. 
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Vesle Juklevann III. [Fig. 5] 

Funnstedet ligger på en fuktig moreneflate 60-70 m SV for utløpsosen til 

Jukleåni. Stedet ligger 2 m N for en bratt Ø-V-gående bergskrent, 5 m fra Ø. 

begrensning av denne. Funnet, en stor bearbeidet kvartsittskive, stakk delvis 

frem i dagen. Prøvestikk var tomme. 

 

Juklevann. 

 

Her ble det ikke gjort nye funn av steinalderkarakter. Vi fant prøvestikkene 

etter 1965-befaringen. Espedals steinalderlokalitet III lå under en stor 

snefonn. Det var først et stykke ut i august at sneen trakk seg så langt tilbake 

at vi kunne se prøvestikket. 

 

Tufter. 

 

På gradteigskartet er det avmerket en lokalitet kalt Gjætarbu ved stien på N-

siden av Vesle Juklevann. Den er av samme type som (Espedal 1965) tuft I ved 

Juklevasstrondi. Nedfalne steinvegger og et "depot" med steinheller til tak. Ved 

Gjætarbu er det spor etter flere (2-3) buer, og mengden av blikkbokser i dumpa 

nedenfor vitner om bruk i moderne tid. 

 

På Juklevasstrondi ble det i 1967 registrert ytterligere 2 tufter. Disse to er 

ulike den første, ligger begge ned mot vannkanten og er sannsynligvis 

nausttufter. 

 

Tuft II. 

 

Den måler 5 x 3 m, lengderetning NNØ-SSV, hvorav 2 m (av de 5 ) er inngravd i 

bakken. Tufta ligger ca. 10 m fra vannkanten. Veggene består av nedraste, delvis 

overgrodde steinmurer. Tufta er åpen mot vatnet. 

Tufta ligger knapt 500 m ØSØ for tuft I og ca. 35 m V for den eneste bekken i 

nærheten. 

 

Tuft III. 

 

Den måler 6 x 4 m, lengderetning N-S, går helt ned til vannkanten og er åpen mot 

vatnet. Nedraste vegger av både flate og runde steiner. 

Tufta ligger knapt 1300 m ØSØ for tuft I og ca. 20 m Ø for eneste bekk i 

nærheten. 
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På et gressgrodd platå, litt høyere enn tuft I og 60-100 m Ø for denne ligger en 

del steinringer. Ingen av dem er komplette ringer, ingen har doble 

steinsetninger. Diameteren er ca. 4 m. Prøvestikk ga ingen holdepunkter, men 

registranter tenkte på teltringer da de så dem. Da det ligger samme sort stein 

spredt omkring i terrenget i nærheten, kan det være tilfeldigheter og 

registrantenes fantasi som har laget teltringene. 

 

Det går en gammel driftevei langs N-siden av Juklevannene. Området var kjent for 

sitt gode beite. Denne drifteveien, sammen med seterdrift i nærheten og fisket i 

vannene forklarer vel alle spor etter overnattingssteder og nausttufter som 

finnes. Foruten de som er nevnt av Espedal og oss, finnes en del små krypinn 

bygd av stein og heller opp mot en større blokk. Disse, som tildels ser ferske 

ut, er trolig brukt av fiskere, kanskje også av rein- og sauegjetere. De er ikke 

avmerket på funnkartet. De finnes både ved stien N for Vesle Juklevann, mellom 

vannene og i SØ-enden av Juklevann. 

 

Dyregraver. 

 

I tillegg til de graver som Espedal registrerte fant vi: 

 

2 dyregraver nedskåret i sand og delvis gjenrast i SØ-enden av Juklevann. 

Gravene ligger på en flat sandslette 25 og 45 m fra vannkanten, mellom den SØ-

ligste bukt av Juklevann og en vanskelig fremkommelig blokkmark. 

 

Espedal registrerte 5 "Dyregraver på en sidemorene". Vi fant 1 dyregrav til, så 

systemet består nå av 6 graver som sammen med fangstgjerder, naturlige 

steinrøyser og bergknauser totalt stenger passasjen mellom Haukefjell og 

Juklevann. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisert av Steinar Botten 

 

Oktober 2009 

 


