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Mímisbrunnr i jotunheimene var i norrøn 
mytologi kilden til kunnskap og visdom. 

Mímisbrunnr Klimapark, ved foten av 
Galdhøpiggen i Jotunheimen, er vår tids 

kunnskapskilde. I serien «Vet dere nok eller 
hva?» deler vi Kunnskapsdråper. Abonner og 

les mer på www.mimisbrunnr.no

Mímisbrunnr Klimapark 
En guidet tur i Mímisbrunnr Klimapark starter ved Juvasshytta i Jotunheimen.  
Det går asfaltert bilvei opp hit, som er åpen fra midten av mai til midten av 
oktober. Dette er Norge og Nord- Europas høyest beliggende bilvei. En kan 
komme hit med buss eller bil. Den guidete turen er ca. 2 km. totalt og lett 
terreng som de aller fleste kan klare. Området ligger 1850 m.o.h. og været 
skifter fort og en må ha godt fottøy og varmt tøy. Guiden tar med gruppa inn 
i et spennende landskap – en tur full av opplevelse, læring og undring. Etter 
at guiden har gitt en kort orientering om området, starter turen i retning 
Juvfonne. Mellom veien og Juvvatnet er det et større sammenhengende 
område med polygonmark, som gir en indikasjon på permafrosten som er i 
området. Dette er det flotteste frostmarkområdet i hele Sør-Norge, og guiden 
forteller om hvordan det er skapt og om de vitenskapelige klimamålingene i 
området. Området ser karrig ut, men er det likevel påvist over 200 plantearter 
her. I området ved utløpsosen av Juvvatnet dukker de første kulturminnene 
opp. Rundt Juvfonne er det registrert over 50 bågåsteller. 700 arkeologiske 
gjenstander er samlet inn ved iskanten. Alt er spor etter forhistorisk 
reinsdyrjakt i tilknytning til fonna. I våre dager er det tamrein i 
området og disse står ofte på Juvfonne når det varmt. 

Mímisbrunnr Klimapark 
med istunnelen ligger 

ved Juvasshytta 
ved Galdhøpiggen i 

Jotunheimen. Spennende 
aktiviteter som passer alle. 

Vi har daglige guidede 
turer, gruppeturer og 

skoleklasser. Bli med 70 
meter inn i istunnelen - 

6000 år tilbake i tid. Lær 
om vår klimahistorie og 

flere tusen års historie om 
jakt og fangst. 



# 1-2013 SIDE 2 AV 2KUNNSKAPSDRÅPEN «VET DERE NOK ELLER HVA?»

Så kommer for mange turens høydepunkt – 
istunnelen i Juvfonne. Istunnelen er hogd ut 

med isøks – alt manuelt arbeid.  Peder Istad, 
Norges fremste iskunstner, er ansvarlig for romløsing, 
utforming, lyssetting og utstilling. I isen er det en 
gang på nesten 70 meter som leder inn til ulike rom 

og avdelinger. Innerst har klimaforskeren datert isen til 
å være 6000 år gammel. Planløsningen er utformet som 

det norrøne verdensbildet med tre sirkler utenpå hverandre 
med ganger imellom. En finner blant annet utstillinger av 

flotte arkeologiske funn (kopier), som er frosset inn i isblokker, et 
auditorium med plass til 40 personer og et eget barnerom med selveste 

Midgardsormen. Innerst ligger kunnskapskilden Mímisbrunnr. I auditoriet vises 
filmer om kulturminner, natur og klima. Temperaturen inne i tunnelen er om lag 
minus 2,5 grader hele sommeren. 

Etter at gruppa har vært i istunnelen går turen tilbake til Juvasshytta. Normalt tar 
turen 3 timer. Etter avtale med guiden, kan en utvide turen med en ekstra runde 
bort til Kjelbreen. Turen i Mímisbrunnr Klimapark passer alle, også barn og 
unge. Det er daglige guidede turer fra juni til slutten av august. Egne opplegg kan 
også bestilles utenom disse tidene i mai og september. Det egner seg også godt 
for skoleklasser, studenter og bedrifter.  

Besøk også Norsk Fjellmuseum i Lom og se spennende utstillinger med de 
originale arkeologiske funnene fra isen.
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«Istunnel i 6000 år 
gammel is» 

MÍMISBRUNNR i jotunheimene var i 
norrøn mytologi kilden til kunnskap og 
visdom. Mímisbrunnr Klimapark, ved foten 
av Galdhøpiggen i Jotunheimen, er vår 
tids kunnskapskilde – lett tilgjengelig for 
alle! Åpen for daglige guidaturer fra juni 
til slutten av august. Foruten de daglige 
guidaturene kan en bestille eget opplegg. 
www.mimisbrunnr.no

Unike arkeologiske funn fra isen er  
utstilt på Norsk Fjellmuseum i Lom.  
www.fjell.museum.no


