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Om reinsdyrfangst, rein og klima på 
Hardangervidda i eldre tid

Svein Indrelid, Anne Karin Hufthammer og Atle Nesje

Lengst nord på Hardangervidda, i traktene aust for Hardangerjøkulen, ligg ei rekkje 
vatn som over ein strekning på godt og vel to mil formar ei naturleg sperre for villrein 
på trekk mellom Jøkulområdet og Nordfjella i nord og dei sentrale deler av Hardan-
gervidda i sør. Stutte elvestumpar og smale eid mellom vatna var dei einaste stadene 
der dyra kunne koma over til fots.  Fleire stader, der bratte berg og store urdar sten-

gjer, er det framkomelege lendet avgrensa til smale belte ved strendene. Under sine se-
songvise vandringar vart reinsdyrflokkane pressa inn i desse smale korridorane. Den 

som kjende dei lokale trekkvanane kunne her rekna med fangst.
 

  Fig. 1. Ei rekkje vatn på Nord-Vidda, frå Langavatn til Ørteren og Sløtfjorden, ligg som ei naturleg sperre for rein på trekk 
mellom Jøkulområdet og Nordfjella i nord og dei sentrale deler av Hardangervidda i sør.  
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 I eldre tid høyrde reinen på Hardan-
gervidda til ei stor, regional villrein-
stamme med leveområde frå Hal-
lingskarvet og Nordfjella i nord, til 
Setesdalsheiane i sør. Særleg trekte 
det mykje rein gjennom fjellområdet 
kring Hardangerjøkulen, noko som 
reinsjegrane frå bygdene omkring 
var vel kjende med.  Om dette skriv 
Th. Haukenæs, folkeminnesamlar 
frå Hardanger, i 1884:

«Heromkring er og har været det 
bedste Strøg for Jagt paa Rensdyr 
paa Hardangervidden, da Dyrene 
paa sine vandringer mellem File-
fjeldene og Hardanger- og Thele-
marksfjeldene næsten bestandigt 
kommer her forbi.»   

Men det var den gong. I dag har ei 
menneskeskapt sperre noko lenger 
sør vorte vel så effektiv som den na-
turlege. Men riksveg 7 over Hardan-
gervidda er utan passasjar. Etter at 
vegen vart opna i 1928 har han vorte 
ein barriere som hindrar dei store 

flokkane i å nå dei gamle sumar-
beita i nord.
 Gamle segner som har gått på 
folkemunne, både i Hardanger og i 
Hallingdal, fortel om ein stor reins-
dyrfangst som skal ha gått føre seg i 
desse traktene i gamal tid. Stiftamt-
mann Christie, grunnleggjaren av 
det som i dag er Universitetsmuseet 
i Bergen, skreiv ned den han fekk 
høyra om dette i Eidfjord i 1838. 
Denne segna er knytt til Finnsberg-
vatnet og Sumtangen.
 Dyreflokkane på trekk frå Jø-
kulområdet og sørover vart drivne 
ut i Finnsbergvatnet av folk på nord-
sida. Dei sette opp lange rekkjer 
av vardar eller andre stengslel som 
leidde ned mot stranda. I vatnet var 
det spent ut liner som hindra dyra i 
å koma seg bort. Veidemenn på sør-
sida rodde ut i båtar og drap dyra 
som låg på sum i vatnet og drog dei 
i land på Sumtangen. Der fanst det 
spor etter dei  - ruinar av steinbuer 

og dyngjer med bein. Og dei ligg der 
den dag i dag.
 I Hallingdal og Numedal vart 
det fortalt liknande segner, men her 
knytte til Store Krækkja og Ørteren 
og det smale eidet, Svoi, mellom dei 
to vatna. Her finst det rekkjer av 
steinvardar og murar. Dei var sperre 
for dyreflokkane som vart drivne på 
vatnet. Frå Svoi og ned mot Store 
Krækkja, der det vantar steinvardar, 
er det funne hol etter steinskodde 
stolpar eller staurar som har vore 
deler av sperreliner her. Også frå 
Krækkja og Ørteren er det fortalt 
om liner i vatnet, og både ved Ørte-
ren og Store Krækkja finst det ruinar 
av gamle steinbuer med beindyngjer 
på utsida.

Arkeologiske granskingar 
og funn
Frå Christie si tid og fram til i dag er 
det frå tid til anna gjort utgravingar 
og granskingar av kulturminna på 

  Fig. 2. På Sumtangen ved Finnsbergvatn (1190 moh.) ligg ruinar av to steinbuer, Vestbu (til venstre midt på biletet) og Austbu. Utanfor ligg ei 
torvgrodd dyngje med 7-800 år gamle bein, restar etter ein massefangst av reinsdyr i det smale sundet utanfor. Lengst til høgre i biletet ligg ei 
no lite synleg hustuft, Sørbu. Også her ligg ei avfallsdyngje med reinsdyrbein, men den er bortimot tusen år eldre. (Foto: Svein Nord).
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Nord-Vidda. Dei mest omfattande 
fann stad i åra 1970-74 og i 2004-08. 
Granskingane av steinburuinar, 
tufter og beindyngjer syner at det 
er to tidbolkar der det ser ut til å 
ha funne stad mykje fangst av rein 
på Nord-Vidda, i siste del av eldre 
jernalder, frå 200-talet til 500-talet 
e.Kr.f., og i høgmellomalderen, frå 
kring år 1050 til 1300.  Mykje tyder 
på at det ved Finnsbergvatn, Store 
Krækkja og Ørteren har på nokre få 
ti-år vorte slakta minst ti tusen dyr.
 På Sumtangen, på sørsida av 
Finnsbergvatn, ligg restar av ei hus-
tuft frå eldre jernalder med ei dyn-
gje reinsdyrbein på utsida. Sørbu 
kalla Johs. Bøe henne då han gjorde 
utgravingar i 1939. Seinare vart det 
gjort utgravingar her i 1970-åra i 
samband med Hardangerviddapro-
sjektet for tverrvitenskapelig kultur-
forskning (HTK). I 2004-08 vart det 
gjort nye tverrfaglege granskingar 
med utgravingar både på Sumtan-
gen og fleire andre stader på Nord-
Vidda.

I dyngja ved Sørbu grov me i 2004 ut 
eit felt på 1 m2. Frå grastorvlaget og 
nedover til nær ein halv meter under 
overflata vart det funne bein- og ge-
vir-restar av store bukkar, større enn 
det som er vanleg på Hardanger-
vidda i dag. På denne eine kvadrat-
meteren vart det samla opp vel 9600 
bein- og gevirstykke. Av dei 4200 
som kunne artsbestemmast, var fire 
av sau, eitt av rype og resten av rein. 
14C -dateringar på bein syner at av-
fallsdyngja i hovudsak er frå yngre 
romartid, 200-400 e.Kr. Materialet 
gav ikkje grunnlag for utrekning av 
kor mange dyr det ligg restar av i 
denne dyngja.  

Ved Langavatn, ei halv mil lenger 
nede i vassdraget som strekkjer seg 
frå Finnsbergvatn til Sysendalen, 
ligg murane av ei stor steinbu med 
restar av ei avfallsdyngje med bein 
utanfor. Beindyngja er det lite att av, 
men ho var tydeleg og innhaldsrik 
ved midten av 1800-talet, då mu-
seumsfolk grov i henne. No er det 
meste forvitra og øydelagt. Men 
ved utgraving i 2006 fann me nok 
bein til datering. Beindyngja er frå 
400-talet e.Kr.f. Steinbua er truleg 
frå mellomalderen, men her er spor 
etter ei eldre hustuft som kan ha sa-
manheng med beindyngja. Her er og 
funne ein spydspiss av jern og kera-
mikk frå 400-talet. Nokre kolgroper 
på same staden har synt seg å vera 
eldre, frå 100- eller 200-talet e.Kr.f.  
Beindyngja tyder på at det på 
400-talet fann stad reinsdyrslakting 
her i slikt omfang at beinavfall har 
halde seg til fram mot våre dager. 
Men omfanget ser ut til å ha vore 
langt mindre enn ved Sørbu. Inn-

haldet i kolgropene kan tyda på at 
det vart fanga rein her også 2-300 år 
tidlegare.
 I dei fyrste fire-fem hundre åra 
av vår tidsrekning, den tid den fyrste 
store fangsten på Nord-Vidda fann 
stad, budde det folk i Sysendalen, 
knapt to mil nedetter vassdraget 
frå Finnsbergvatn og Langavatn. I 
denne fjelldalen, tett ved skoggren-
sa, smidde dei jern av myrmalm og 
hadde husdyr på beite. Mykje tyder 
på at det var desse folka som veida 
rein i traktene kring Jøkulen. 
 På Sumtangen ved Finnsberg-
vatn, ein 20-30 meter frå Sørbu, 
ligg ruinane av dei to steinbuene, 
Austbu og Vestbu. Beindyngja som 
ligg kransa omkring dei er frå høg-
mellomalderen, i hovudsak frå 1200 
-talet, og omfanget er mange gonger 
større enn dyngja ved Sørbu. Eit es-
timat basert på dei 2 % av avfalls-
dyngja som vart utgraven, tyder på 
at det kan liggja restar av mellom 
5500 og 7800 dyr utanfor dei to 

  Fig. 3. 16-1700 år gamle bein- og gevirrestar av reinsdyr frå avfallsdyngja utanfor Sørbu på 
Sumtangen. (Foto: Svein Indrelid).
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steinbuene. Dyra har vore mindre 
enn dei ved Sørbu, og her var bein 
av både bukkar, simler og kalvar.   

Ved Store Krækkja finst det på to 
stader steinburuinar med beindyn-
gjer på utsida, av same slag som 
Austbu/Vestbu på Sumtangen. Dei 
ligg eit par kilometer frå kvarandre, 
og vert kalla Nordre og Søndre bu-
plass. Hovudtyngda av beindaterin-
gane ligg på 1200-talet. Der er og 

eit tredje anlegg ved Store Krækkja 
– Midtre buplass, med ei mindre, 
steinmurt tuft, som ser ut til å vera 
eit naust. Men her er spor etter ei 
eldre tuft, og i tilknyting til denne 
ligg det restar av ei lita avfallsdyn-
ge med sterkt oppløyste og forvitra 
reinsdyrbein. Denne er noko eldre 
enn dei store dyngjene ved Nordre 
og Søndre buplass, frå tida mellom 
1050 og 1150. 
 Ved Ørteren låg ruinane av 

to store steinbuer, også desse med 
beindyngjer på utsida. I dag ligg dei 
under vatn. Ørteren vart oppdemd i 
midten av 1960-åra i samband med 
ei større vassdragsregulering i øvre 
Hallingdal. Før neddemminga vart 
det gjort ei utgraving her, men det 
vart ikkje henta inn materiale frå 
beindyngjene. I 2005 og 2006 tok 
marinarkeologar opp bein frå dette 
anlegget. Beina vart daterte og synte 
seg å vera frå 1200-talet, særleg frå 
andre helvta av dette hundreåret.

Også ved Drageidfjorden ligg det ru-
inar av ei steinbu som ser ut til å ha 
vore brukt i samband med reinsjakt. 
Her er det ikkje påvist beindyngje, 
men tufta ligg tett ved ein naturleg 
overfartsstad for rein, og her er tett 
med småvardar som kan ha høyrt til 
sperreliner. Dateringar av trekol og 
skal av hasselnøtter syner at denne 
steinbua har vore i bruk i andre 
halvpart av 1100-talet.
 Me ser altså at det har vore to 
periodar der det har vore drive så 
omfattande reinsdyrfangst på Nord-
Vidda at det framleis ligg att dyngjer 
med bein etter slaktinga. Ein kan 
undra seg over kvifor det var i nett 
desse to periodane, frå 200-talet til 
4-500-talet, og mellom år 1050 og 
1300 - og særleg på 1200-talet, at det 
vart drive storfangst på rein her. Det 
må ha vore mykje dyr på Nord-Vid-
da på dei tider. Men kva var grun-
nen til det? Kan det me veit om åt-
ferda til reinen på Hardangervidda 
gje ei forklaring?  Kan det ha vore 
særlege klimatilhøve som har verka 
inn på snø og beite? Og kva kon-
sekvensar har massefangsten fått? 
Vart trekkvanane endra, eller gjekk 
den stadeigne reinsdyrbestanden til 
grunne?    

  Fig. 4. Osteolog Anne Karin Hufthammer grev ut reinsdyrbein frå mellomalderen i avfallsdyn-
gja utanfor Austbu på Sumtangen. (Foto: Svein Indrelid).
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Om beitemønster og 
trekkvanar for villreinen på 
Hardangervidda
Den sesongmessige vandringssyklu-
sen til villreinen på Hardangervidda 
er i fyrste rekkje styrt av tilgang på 
beite. I vinterhalvåret er lav den vik-
tigaste matkjelda. Vår- og sumar-
beitet er vier, dvergbjørk, musøyre, 
urter og gras. Fram gjennom suma-
ren fylgjer dyra snøsmeltinga, slik 
at dei gjerne held seg der nye spirer 
av grønt dukkar opp ved kanten av 
smeltande snøfenner.
 På Hardangervidda finst dei 
gode, lavdominerte vinterbeita i ho-
vudsak på Austvidda, men i snøfat-
tige vintrar også på Sentralvidda, 
medan sumarbeita er jamnare for-
delte, både på Aust-, Vest- og Sen-
tral-Vidda. Området nord for Rv 7 
er heilt marginalt som vinterbeite, 
men kan vera viktig nok sumar og 
haust og har i alle høve vore det i 
tidlegare tider.
 Både Hardangerjøkulen sjølv 
og dei mange snøfennene som i 
dette høgtliggjande landskapet vert 
liggjande til langt utpå seinsuma-
ren, er attraktive for reinen. Her 
kan dyra svala seg og sleppa unna 
den verste insektsplaga. Brems er 
flugeliknande insekt der larvane ut-
viklar seg og lever i svelget og under 
pelsen på reinsdyra. Dei er særleg 
aktive når sumartemperaturane er 
høge. På varme, solrike, vindstille 
dagar uroar bremsflugene beitande 
rein i slik grad at det går ut over 
både næringsopptak, vekst og ener-
gitilgang og kan i verste fall føra til 
kveledaude. 

På slike dagar søkjer reinsflokkane 
opp i høgda og står gjerne og stam-
par og rister seg på fonna til langt 

  Fig. 5. På «Nordre buplass» ved Store Krækkja (1050 moh.) ligg ruinane av ei steinbu 
frå mellomalderen med avfallsdyngje utanfor. På den andre sida av vatnet ligg Kræk-
kjahytta (DNT). (Foto: Svein Indrelid).

  Fig. 6. På «Søndre buplass» ved Store Krækkja ligg ruinar av to steinbuer. Dei er uda-
terte, men den største er graven inn i ei avfallsdyngje med reinsdyrbein frå 1200-talet. Ei 
rekkje veggsteinar frå ei eldre steinbu er synlege utanfor den største tufta. Også på flata 
nede ved stranda ligg det store mengder med reinsdyrbein under torva. Dei markerte 
hakka i torva ved strandkanten er spor etter båtstøer. (Foto: Svein Indrelid).
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utpå ettermiddagen, før kveldsbri-
sen jagar vekk brems og fluger og 
mygg og lokkar dyra nedatt til beitet. 

Det er vinterbeitet som er mini-
mumsfaktoren for reinen på Har-
dangervidda. Ein reknar i dag at den 
optimale storleiken på bestanden er 
kring 10.000 dyr, men storleiken 
har skift mykje over tid. Innanfor 
35-årsbolken frå 1954, då den fyrste 
flyteljinga vart gjort, og til 1989, var 
det store fluktuasjonar frå år til år. 
På det meste var det 32.000 dyr, på 
det minste 7000.
 
Det er ein klår samanheng mellom 
storleiken på populasjonen, tilgan-
gen på vinterfôr og storleiken på 
dyra. I år med stor stamme vert det 
overbeiting på lavmattene, og det 
vert for lite mat. Reinen søkjer då 
anten til andre område i von om å 
finna betre beite, eller han erstat-
tar gradvis laven med andre planter 

med dårlegare næringsverde. Ein 
tilsvarande effekt har djup snø, eller 
ising som fylgje av mildvær med my-
kje nedbør.  Dette gjer det vanskeleg 
for reinen å nå ned til laven og få tak 
i nok næring til å overleva.

Dårlegare næringsopptak fører til 
redusert kroppsvekt og mindre feitt-
reservar, og dyra får dårlegare kon-
disjon. Færre simler greier å fø fram 
levande kalvar, og fjorårskalvane 
har mindre sjanse til å overleva. Til-
veksten minkar, og på få år vil stam-
ma verta kraftig redusert. 
 Men med redusert stamme vert 
det betre tilgang på mat for dei som 
er att, kroppsvekta aukar att, og på 
nytt stig talet på dyr. Det kan difor 
sjå ut som klimatilhøve i kombina-
sjon med nedbeita leveområde kan 
regulera storleiken på reinsstamma, 
sjølv utan ytre påverknader ved jakt 
eller rovdyr.

Klimadata frå brear og tempe-
raturdata frå årringar i tre  
Det finst fleire metodar som kan gje 
opplysningar om klimatilhøve i tid-
legare tider, mellom anna studiar av 
treringar – dendroklimatologi, og 
studiar av endringar i storleiken på 
isbrear.
 Studiar av vekstsonar i tre kan 
brukast til å tolka sumartempera-
turar. Ei tverrsnittflate på eit tre vil 
ha skiftande breie og smale årrin-
gar, alt etter korleis vokstertilhøva 
var for det året då årringen vart til. 
Gode og varme sumrar gjev breie 
årringar, kalde sumrar gjev smale. 
På grunnlag av årringane kan det 
setjast opp ein kurve som syner 
endringane frå år til år innanfor 
det tidsspennet då treet levde.Ved 
å knyta saman årringskurvar frå 
nytt og gamalt tremateriale kan det 
konstruerast standardkurvar som 
strekkjer seg over fleire hundre eller 
tusen år.
 Det finst ikkje standardkurvar 
på norsk materiale over så lang tid 
som dei siste 2000 åra, men det er 
utarbeidt ein kurve på nordsvensk 
og finsk furumateriale som dekkjer 
dette tidsromet.    

Sjølv om det er uklårt i kva grad til-
svarande svingingar også fann stad 
til dei same tider i fjellstroka i Sør-
Noreg, kan det vera interessant å 
samanlikna desse endringane i su-
marklima med endringar i vinter-
klima, slik dei kjem fram i studiar 
av sørnorske isbrear. 
 Endringar i massevolumet på 
ein bre fortel noko om tilhøvet mel-
lom vinternedbør og sumartempe-
ratur. Generelt kan ein seia at ein 
bre vil veksa når det kjem mykje snø 
på vinteren, og temperaturen den 

  Fig. 7. Reindyrflokk på snøfonn. På varme sumardager er reinen plaga av insekt. Då søkjer 
dei opp på snøfenner der dei kan svala seg, og der insektsplaga er mindre. (Foto: Svein Ulvund).
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påfylgjande sumaren er låg. Endrin-
gane kan studerast i borkjernar frå 
avleiringar i innsjøar i nærleiken, og 
det kan setjast opp brevariasjons-
kurvar på same måte som ved år-
ringsstudiar.
 Me har ikkje detaljerte kurvar 
over variasjonane til Hardangerjø-
kulen for dei siste 2000 åra, men ein 
kurve frå Folgefonna kan ha rele-
vans også for Hardangervidda. Fol-
gefonna, er ein kystnær bre som har 
mykje godt same klima som Har-
dangerjøkulen. Også ein kurve frå 
Jostedalsbreen i Sogn og Fjordane 
kan vera av interesse med omsyn til 
tilhøva på Hardangervidda.

Sumartemperaturane i det nordlege 
Fennoskandia vart frå byrjinga av 
200-talet og fram til kring midten 
av 300-talet stadig kjølegare, men 
steig så kraftig fram til byrjinga av 
400-talet, då ein, etter denne kurven 
å døma, hadde nokre av dei varm-
aste sumrane som er registrerte frå 
Kr.f. og fram til 1900-talet (fig. 8). 
Klimaet heldt seg mildt, også gjen-

nom andre halvpart av 400-talet. 
Kring år 500 kom det eit omslag 
som førde til eit kaldare verlag fram 
til midten av 500-talet, då sumar-
temperaturane var rekordlåge. Først 
kring år 600 var dei komne oppatt 
på normalnivå. Dendrokurven syner 
såleis kraftige svingingar, med berre 
nokre få ti-års mellomrom, mellom 

svært høge og svært låge sumar-
temperaturar i det nordlege Fenno-
skandia.
 Klimadata frå Jostedalsbreen 
(fig. 9, nedst) syner ein relativt liten 
bre kring Kr.f., men han auka fram 
mot år 100. Deretter minka breen 
fram til kring år 400, då det atter 
kom ein auke, fram mot år 600. Frå 
den tid og fram gjennom dei neste 
hundreåra heldt Jostedalsbreen seg 
jamnt stor.     
 Folgefonna (fig. 9, øvst), som 
truleg er meir relevant for tilhøva på 
Nord-Vidda og Hardangerjøkulen, 
syner ei anna utvikling enn Joste-
dalsbreen i dei to fyrste hundreåra 
av vår tidrekning: Folgefonna var 
lita, Jostedalsbreen stor. Rett nok 
syner begge ein markant auke kring 
år 100, men for Folgefonna sin del 
var denne kortvarig. Vidare fram-
etter syner dei to breane eit stykke 
på veg den same hovudutviklinga, 
men svingingane er lite synkrone. 
Den kraftige minkinga som me ser 
på Jostedalsbreen frå kring år 200 til 

  Fig. 8. Denne dendroklimakurven syner relative endringar i klimatilhøva i tidbolken frå 
Kr.f. til år 2000. Kurven er basert på studiar av årringar i furutre frå Torneträsk, finsk Lap-
land og Jämtland. Tilsvarande klimakurvar er enno ikkje utarbeidde på norsk materiale. 
(Etter Linderholm & al. 2010).

  Fig. 9. Desse kurvane syner relative endringar i storleiken på Folgefonna (øvst) og 
Jostedalsbreen (nedst) i tidbolken frå Kr.f. til år 1500, basert på studiar av sediment i 
borkjernar frå avleiringar i innsjøar i nærleiken av breane (etter Nesje 2009).
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400 er, med unntak av nokre få ti-år 
midt på 300-talet, langt mindre mar-
kert på Folgefonna. Den fylgjande 
auken i storleiken på breane byrja 
nokre ti-år tidlegare på Folgefonna 
enn på Jostedalsbreen.
 Samanliknar me dendrokur-
ven frå det nordlege Fennoskandia 
med Folgefonnkurven, finn me bra 
samsvar i det fyrste hundreåret. Tre-
ringane syner eit varmt verlag, og 
Folgefonna var lita. Det store tem-
peraturfallet som treringane vitnar 
om i dei neste 200-250 åra, fram 
til kring 330, markerer seg på Fol-
gefonna med ein sterk bre-auke frå 
kring 150 til 200, men deretter med 
relativt stabilt nivå som ikkje fylgjer 
temperaturkurven. Når breen ikkje 
vaks, sjølv om sumrane var kalde, 
tyder det på at det kom lite nedbør 
som snø om vintrane. 
 Frå midten av 300-talet og fram 
til kring år 500 vaks breen seg stadig 
større. Men på denne tid, frå kring 

330 og hundre år frametter, syner 
treringkurven ein betydeleg tempe-
raturauke og deretter jamnt høge 
sumartemperaturar fram til kring 
år 500. Når breen vaks i desse åra, 
sjølv om sumrane var varme, kan 
det tyda på at det kom svært mykje 
snø om vintrane, meir enn det som 
smelta bort i sumarhalvåret. 
 Alternativet er at den fennos-
kandiske dendrokurven ikkje har 
relevans for Hardangervidda. Sam-
anlikning mellom treringdata og 
klimadata frå brear er likevel i høg-
ste grad relevant. Det er å vona at 
det også her i landet kan verta utar-
beidt dendrokurvar som kan bruk-
ast til slik samanlikning.

Reinsdyrfangst og klimadata 
på Nord-Vidda i eldre jernalder
Radiologiske dateringar syner at 
det har vore folk både på Sumtan-
gen og ved Langavatn fleire gonger 
i dei fyrste fem hundre åra av vår 

tidrekning. Frå avfallsdyngja ved 
Sørbu ligg det føre fem dateringar 
av bein. Ei av dei er frå tida kring år 
100. Dei fire andre ligg i tidsromet 
mellom midten av 200-talet til midt-
en av 400-talet. Dateringane er for 
få til at me kan byggja særleg mykje 
på dei, men me ser at i alle høve tre 
av dei er frå ei tid med vaksande bre.

Det er også nokre andre dateringar 
frå Sumtangen som det kan vera 
verdt å sjå nærare på. Det som er 
datert er trekol frå fire kolgroper 
som kan ha vore brukte til matla-
ging. Kolet i den eine er av hassel, 
i dei tre andre av hassel og einer. 
Eineren kan ha vakse i nærleiken, 
men hassel måtte hentast langveges 
frå, i liane i Simadalen eller Øvre 
Eidfjord. Kvifor dei brukte eit så 
skrøpeleg trevyrke som hassel til 
brenneved, er eit mysterium, men 
det er nærliggjande å tenkja seg at 
hasselstenger har vore brukte til 
skræmepinnar, eit fangstreiskap for 
rein som me har fått mykje kunn-
skap om no det siste ti-året. 
 Det mildare klimaet som me 
opplever i vår tid har ført til at ting 
som har lege under is sidan sist 
breane var så små, no smeltar fram 
og kjem til syne att ved brekanten 
etter 14-1500 år. Mellom dei fun-
na som arkeologane har gjort ved 
smeltande snøfenner i Jotunhei-
men, Breheimen og Oppdalsfjella, 
er mengder av meterlange stenger 
eller tre-stavar.  Skræmepinnar kal-
lar arkeologane desse enkle fangst-
reiskapa. I toppen av pinnane har 
det vore knytt eitt eller anna som 
flagra i vinden og skræmde dyra. 
Det kunne vera ei tilspikka tre-flis, 
eit neverflak eller ein liten bunt med 
bjørkeris. Skræmepinnane var stuk-

 Fig. 10. Fordelinga av 44 14C-dateringar (eitt standardavvik) på bein frå avfallsdyngja på 
Nord-Vidda.
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ne ned i bakken eller i fonna i lange 
rekkjer, og dyra vart skræmde av dei 
flagrande pinnerekkjene og sprang i 
den retning jegrane ville ha dei.

Hassel-trekolet frå Sumtangen er frå 
tida kring år 150 til 375. Også ved 
Langavatn finst det kolgroper. To av 
dei vart utgravne. I den eine var tre-
kol av hassel, einer og bjørk, i den 
andre av bjørk. Dateringane syner 
siste del av 100-talet eller fyrste del 
av 200-talet. 
 Rettvaksne, granne hassel-
stenger har vore veleigna som skræ-
mepinnar, lette å bera og snøgge å 
stikka ned i rekkjer på snøfennene 
når reinsflokken var ventande. Og 
etter at fangsten var over og slaktet 
gjort opp, kunne stengene likså godt 
brukast til brensel i desse skoglause 
fjella der det var knapt med brenne-
ved. 
 
Reinsdyrfangst og klimadata 
på Nord-Vidda i mellomalderen
Også i mellomalderen syner den 
fennoskandiske dendrokurven store 
svingingar i sumartemperaturen, 
sjølv innan periodar på berre nokre 
få ti-år. Det var generelt stigande 
sumartemperaturar gjennom heile 
1200-talet, fram til kring år 1300.  
Dei høgste temperaturane er re-
gistrert kring år 1000, 1080, 1160, 
1290, 1420 og 1500. Mellom desse 
toppane var det betydelege tempe-
raturfall med minima kring 1050, 
og særleg kring 1120, 1210, 1330 og 
1470. 
 Det er bra samsvar mellom 
dendrokurven og bre-kurven frå 
Folgefonna i fyrste del av mellom-
alderen. Frå 1200 til 1300, på same 
tid som sumartemperaturane synte 
ein stigande tendens i det nordlege 

Fennoskandia, minka Folgefonna til 
eit minimum kring år 1300. Det var 
då gått eit tusenår sidan Folgefonna 
sist var så lita. Det var på denne tid, 
frå nokre ti-år inn på 1200-talet og 
ut dette hundreåret at reinsdyrfang-
sten på Nord-Vidda var på sitt stør-
ste, men også på 1100-talet har det 
frå tid til annan vore jakta mykje 
rein i desse traktene. Etter år 1300 
har me få dateringar. Det kan såleis 
ikkje ha vore Svartedauden 1349-50 
som førde til at massefangsten stog-
ga, slik det tidlegare har vore hevda.
Hovudinntrykket er at det må ha 
vore ei stor reinsstamme på Hardan-
gervidda i andre helvta av 1200-talet. 
På seinsumar og tidleg haust har det 
vore så mykje dyr på Nord-Vidda, at 
det har vore drive storfangst som må 
ha kravt betydelege ressursar i form 
av mannskap og transport. Det må 
ha vore andre aktørar enn bygdefolk 
frå Hallingdal og Hardanger som 
har organisert denne fangsten. My-
kje tyder på at marknaden for reins-
dyrprodukta frå Vidda i denne tida 
låg i byane.
 Den hardhendte utnyttinga år 
etter år må ha ført til desimering av 
reinsstamma og endra trekkvanar. 
Dateringane frå beindyngjene kan 
tyda på at det kring år 1300 ikkje 
lenger var lønsamt å investera i kost-
nadskrevjande massefangst. Dette 
kan ha vore grunnen til at denne 
spesielle forma for reinsdyrfangst 
stogga opp. 
 Det er velkjent at sterk beskat-
ning kan føra til endra trekkvanar. 
Viltforskar Terje Skogland nem-
ner eit døme, nett frå Nord-Vidda. 
I 1985 gjekk det ein bukkeflokk på 
fem hundre dyr i traktene kring 
Hardangerjøkulen og dessutan ein 
simleflokk på nokre hundre dyr. Dei 

neste par-tre åra vart det jakta hardt 
på desse flokkane. Mesteparten av 
bukkane vart skotne, og også sim-
leflokken vart borte. Trekkvanane 
vart endra. Det trekte ikkje lenger 
dyr til Jøkulområdet.
 Det var to hovudårsaker til 
dette, seier Skogland: Kombinasjo-
nen av hardhendt jakt og nokre mil-
de vintrar gjorde det mogleg å halda 
vinteropen riksveg. Dette førde til 
at tradisjonsberarane, dei dyra som 
kjende tilhøva på Nord-Vidda, vart 
borte. Reinen sin kjennskap til beita 
kring Jøkulen gjekk tapt.  
 Dei mange mindre klimasvin-
gingane gjennom 1100- og 1200-ta-
let, med skiftande kalde og varme 
tiårs-bolkar, har truleg ført til svin-
gingar, også med omsyn til trekk-
vanar og storleiken på seinsumarbe-
standen på Nord-Vidda. Og det har 
hatt konsekvensar for korleis jakta 
vart driven og kven som dreiv ho. 
Sume år kunne det vera lønsamt å 
driva massefangst med stort mann-
skap, i andre år ikkje.
 Mykje av det som er drøfta i 
denne artikkelen er hypotesar ba-
sert på spinkle data. Sjølv om my-
kje er usikkert, meiner me å ana 
samanhengar mellom klimatilhøve, 
reinsdyrbestand og fangstintensi-
tet som kan gjera det interessant å 
halda fram med å kombinera klima-
forsking, viltforsking, osteologi og 
arkeologi og å samla inn meir detal-
jerte data om dette i åra som kjem.
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