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Ringshornet - klima, mennesker og 
reinsdyr gjennom 4000 år

Av Morten Ramstad

I 2014 smeltet en rekke funn fra stein-, bronse- og jernalderen- fram på Ringshor-
net i Norddal kommune på Sunnmøre. Dermed var det før første gang dokumentert 
at fonner med arkeologiske funn også nns i de kystnære områdene på Vestlandet. 

Ringshornet er og spesiell i en annen sammenheng. I 1972 ble det her for første gang 
påvist buestillinger på Nord-Vestlandet. I takt med at fonna har smeltet, 

har flere kommet til syne. 

Sunnmørsalpene er på 
sitt villeste og kvasseste i 
Norddal kommune. Her 
ved foten av Ringshornet 
1532 moh. ligger ei snø-

fonn, dannet for 4-5000 år siden ved 
overgangen til et kaldere og våtere 
klima (figur 1). Siden har størrelsen 
til fonna variert i takt med skiftende 
klima. Værendringene de siste 10 
årene gjør nå at fonna er i ferd med å 
forsvinne. I 2014 var det bare en lit- 
en rest igjen og med en eller to var-

me somre til, vil fonna bli helt borte. 
Nå viser det seg at fonnas eldste 
kjerne har skjult en hemmelighet; 
den siste smeltingen har avdekket 
spennende arkeologiske gjenstander 
og eldgamle reinsdyrbein. Hvilken 
historie kan disse funnene fortelle? 
I utkanten av fonna på Ringshornet 
er det i tillegg smeltet fram såkalte 
buestillinger. Her gir Ringshornet 
ny og viktig informasjon om rela-
sjonene mellom fonnefangst og bu-
estillinger. Er buestillingene direkte 

relatert til fonnefangst, eller kan de 
knyttes til ulike økonomiske sys-
tem? 

Oppdagelsen av fonnefunn
Sommeren 2014 var spesielt varm. 
Da Bjørn Hessen, en aktiv fjell-
mann, jeger og lokal registrant av 
jaktminner, var på Ringshornet i 
slutten av oktober var det nesten 
ingenting igjen av fonna (figur 2). 
Siden rypejakta var heller dårlig tok 
han til å søke etter funn og anlegg 
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  Figur 1. Som bildet viser var et ikke mye igjen av fonna på Ringshornet i oktober 2014. En eller to varme somre til og den er trolig borte (Foto:  
Morten Ramstad, Universitetsmuseet i Bergen). 

langs brekanten. Ganske snart kom 
han over et pileskaft og noen reins-
dyrbein. Funnene ble innmålt med 
GPS og fylkeskommunen i Møre og 
Romsdal kontaktet. Etter felles be-
faring ble det gjort enda flere funn.
 Ringshornet var ikke bare det 
siste tilskudd av fonnelokaliteter i 
Norge denne sommeren, men også 
den vestligste til nå i Norge. En ny 
registrering med personale fra fyl-
keskommunen, lokale samarbeids-
partnere og Universitetsmuseet i 
Bergen ble foretatt i begynnelsen 
av oktober. Det var satt av 1 dag til 
søk etter funn langs fonnekanten. 
Tross i svært surt og kaldt vær med 
minusgrader ble det gjort en rekke 
fine og viktige funn, både av arkeo-
logiske gjenstander og reinsdyrbein. 

Gjenstander og funn
På kartet kan vi se de viktigste fun-
nene plottet inn. I tillegg var det 
en rekke reinsdyrbein som i denne 
omgang ikke ble samlet inn grunnet 
tidsnød og vanskelige arbeidsfor-
hold. Samlet gir materialet et inn-
trykk av den fangsten som har fore-

gått på fonna. Typologisk tidfesting 
kombinert med 14C-dateringer til-
sier at funnene favner en periode på 
minst 3000 år, fra yngre steinalder 
til yngre jernalder. Mer arbeid og 
innsamling av et større materiale vil 
trolig bidra til et mer nyansert bilde 
av reinfangsten på Ringshornet. 
Uansett framstår funnmaterialet fra 
Ringshornfonna som bredt i tid og 
rom og gir et klart vitnesbyrd om 
den betydning reinen har hatt som 
ressurs. 
 Selv om verken felt- eller ana-
lysearbeidet er avsluttet fortjener 
deler av materialet ekstra omtale. 
Nedenfor følger derfor en kort gjen-
nomgang av gjenstandene.   
 Trefunnene utgjør den største 
funngruppa og representerer flere 
ulike objekter. Ingen er dessverre 
foreløpig artsbestemt. 
 Det mest forseggjorte og in-
takte av trefunnene er et 57,6 cm 
langt skaft med et tilnærmet rundt 
snitt og en tykkelse på opptil 0,8 cm 
(figur 3).  I den fremre enden er sur-
ringstråden som har holdt på plass 
spissen bevart, mens selve odden 

har forsvunnet. Selve skaftet er i to 
deler og er noe skadd i fremre ende, 
kanskje som en følge av skuddskade 
mot dyret eller når pila ble trukket 
ut av byttet. Trolig er det snakk om 
en jernpil. Treskaftet er radiologisk 
datert til 430-515 år e. Kr., tilsva-
rende slutten av folkevandringstid 
(400-575 år e. Kr.). Det er verdt å 
merke seg at tilsvarende type pile-
skaft også er kjent fra andre fon-
ner, og at samtlige ser ut til å høre 
hjemme i siste del av eldre jernalder. 
Typisk er utforminga av bakre ende 
og strenghakket. Arkeologen Odd-
mund Farbregd mener at piler av 
denne typen vitner om at skytteren 
holdt den glatte, avflatede enden på 
pila med to krumme fingre, et grep 
som han ser i sammenheng med en 
nordlig innenlandsk fangstkultur. 
 Et annet pileskaft ble ekspo-
nert som seks mindre fragmenter 
funnet sammen.  Det har vært ca. 
20 cm langt, med tilnærmet rundt 
snitt og en tykkelse på 0,6 cm. En 
datering fra skaftet ga 1050-910 år 
f. Kr., tilsvarende begynnelsen av 
yngre bronsealder (figur 4).
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 Det ble også funnet et len-
gre trestykke i fire biter som passer 
sammen. Dette er 45 cm langt med 
rundt tverrsnitt og 0,6 cm tykt. Den 
ene enden er brukket mens den an-
dre enden avsluttes i en fint utformet 
knopp. En datering ga En datering 
ga 80-240 år e. Kr., tilsvarende peri-
oden  romertid (0-400 e. Kr.). Mest 
sannsynlig er dette et fragmentert 
eksemplar av den tidligere beskrev-
ne skremmepinnen. Skremmepinne-
ne viser stor variasjon i avslutningen 
der selve skremmet har hengt. En 
mulig forklaring på avslutningenes 
varierende utforminger er at de har 
tjent som bumerker og markører av 
rettighetshavere til fangst på ulike 
fonner (figur 5). 
 Et siste fragment av tre er et 
svært fint tilformet stykke, 20,2 cm 
langt, 2,7 cm bredt og 0,6 cm tykt 
med spissovalt snitt på den ene bred-
siden og flatt på den andre. Funksjo-
nen til dette fragmentet er usikker, 
men en mulig tolkning er at det er 
et fragment av en laminert bue. Det 
har en viss likhet med strukturen 
i den såkalte tovedbua, som kom i 
tiden rundt overgangen til middel-
alder. I så fall er funnet unikt og et 
viktig tilskudd i forskningen på buer 
i norsk område. 
 Beingjenstandene består av to 
pilspisser, begge trolig av gevir. 
Ingen er så langt radiologisk da-
tert. Den mest forseggjorte spissen 
er helt intakt, 19 cm lang og sym-
metrisk med største bredde 0, 6 cm 
i midten på 0,6 cm. Tverrsnittet er 
svakt rombisk og 0,6 cm tykt. Langs 

midtaksen på begge sider av spissen 
går det en mørk linje, trolig rester av 
bjørketjære brukt som lim for å hol-
de spissen på plass i treskaftet. Det 
er funnet noen få lignende spisser i 
norsk materiale og disse er datert til 
perioden sen-neolitikum (2300-1800 
år f. Kr.) – tidlig bronsealder (1800-

1200 år f. Kr.) (figur 6).
 Den andre spissen er fragmen-
tert. Dette er en 8,6 cm lang tange-
spiss, 1,6 cm på det bredeste, med 
et 0,5 cm bredt rombisk snitt. Den 
har formlikheter med slipte skifer-
piler fra yngre steinalder så vel som 
jernpiler fra eldre jernalder (figur 7). 

 Figur 2. Bjørn Hessen på Ringhornet. Lokale fjellvandrere er viktige medspillere i jakten på 
funnførende høyfjellsfonner. Bjørn plottet funnstedet med GPS, deretter ble Møre og Romsdal 
fylkeskommune informert som igjen medelte funnet til Universitetsmuseet i Bergen (Foto:  Mor-
ten Ramstad, Universitetsmuseet i Bergen). 

 Figur 3. Utsnitt av pileskaft fra folkevan-
dringstid. Merk surringen ved odden. Gre-
penden og strenghakket er karakteristisk for 
denne perioden (Foto:  Ane Bysheim, Univer-
sitetsmuseet i Bergen).
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Foreløpig er det derfor ikke mulig 
å angi en datering til periode. men 
funnstedet nær kjernen av fonna in-
dikerer en mulig datering til steinal-
deren.

Buestillinger på Ringshornet
Fra innlandsområdene og høyfjells-
platåene øst for Ringshornet vitner 
både et sort antall fonnefunn, men 
også et tusentalls dyregraver og en 
rekke buestillinger, om reinfang-
stens betydning og omfang i fortida 
(figur 8). Buestillinger («bogastil-
ler», lokalt i Norddal ”såter”) er 
skyteskjul oppmurt av stein som je-
gerne har skjult seg bak under jakta. 
Dyregravene var svært arbeidskre-

vende å bygge og vedlikeholde, men 
fungerte i motsetning til buestillin-
gene som selvfangende anlegg. Rent 
generelt avtegner det seg et møn-
ster, der reinsdyrgravene er vanligst 
østpå, mens buestillingene synes å 
dominere i de kystnære fjellstrøk 
lengre vest. 
 Enkelt steder østpå hadde mid-
delalderens buestillings- og dyre-
gravfangst nærmest  industriell ka-
rakter. Det er derfor verdt å merke 
seg at det inntil ganske nylig knapt 
nok har vært kjent til slike fangst-
anlegg i kystnære strøk. Den før-
ste lokaliteten med buestillinger på 
Nord-Vestlandet var faktisk Rings-
hornet. 

 I 1972 stod det å lese i en artik-
kel i Aftenposten at lege Karl Bjør-
stad ved fylkeshuset i Molde hadde 
påvist 6-7 buestillinger ved fjellet 
Ringshornet i Møre og Romsdal1. 
Deretter var det mer eller mindre 
stillstand av slike observasjoner før 
viltforvalter og fangstminnegran-
sker Øystein Mølmen tok til med 
mer systematiske undersøkelser i de 
samme fjellstrøkene i andre halv-
del av 1990-tallet. I tiden etter har 
en rekke personer vært involvert, 
men særlig sentralt har nok forfat-
ter og lokalhistoriker Astor Furseth 
vært, ofte i samarbeid med arkeolog  
Runar Hole. 
 I dag kjenner vi til over 1500  

 Figur 4. Pileskaft i seks deler som nylig 
er smeltet fram, sener datert til yngre 
bronsealder (Foto:   Morten Ramstad, 
Universitetsmuseet i Bergen).

 Figur 5. Del av skremmepinne datert til romertid. Legg 
merke til den fint utformede knoppen ved hode (Foto:   
Ane Bysheim, Universitetsmuseet i Bergen).
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buestillinger i de samme fjellområ-
dene.
 Det er vanskelig å si hvor man-
ge av buestillingene som var synlig 
i 1971 og i tida etter. Det som er 
sikkert er at Ringshornfonna dek-
te mange av dem. Flyfoto viser at 
fonna dekte et område mange hun-
dre meter lengre mot nord-nordøst 
enn i dag. Dette var nok også delvis 
tilfelle da Mølmen gjorde en mer 
nøyaktig dokumentasjon og regis-
trering av anlegget i 1998. Mølmen 
dokumenterte i alt 18 buestillinger 
samt rester av en ledemur.  Samtlige 
var lokalisert rett i bakkant av fonna 
med skyteretning ned mot ei svært 
ulendt og bratt fjellside mot vest-
sørvest.
 Neste, og mer nøyaktige gran-
sking av anlegget fant sted ved Astor 
Furseth og Runar Hole i 2009 og 
2011. På dette tidspunktet var mer 
av fonna smeltet og flere buestil-
linger kommet for dagen (figur 9). 

Anlegget teller nå i alt 26 buestil-
linger, to vardelignede strukturer 
samt et ledegjerde. Buestillingenes 
orientering er i all overveiende grad 
mot sør-sørvest, og ingen av dem 
ser ut til å orientere seg mot fonna. 
Likheten mellom de ulike buestillin-
gene, deres orientering i landskapet, 
og det helhetlige preget dette gir, 
gjør at vi omtaler det som et anlegg 
og går utfra at de fleste var i bruk 
mer eller mindre på samme tid.  De 
framsmeltede buestillingene fram-
står som fri for lav og mose og har 
tydelig vært begravet i ytterkanten 
av fonna i lang tid, mens det er noe 
humus og lav på flertallet som ligger 
mot skrenten i sør-sørvest. Det har 
vær søkt etter steinavslag og andre 
steinalderfunn, men slike spor etter 
steinaldersjegerne ble ikke påvist, 
verken i eller ved siden av noen av 
buestillingene. Det er derfor grunn 
til å anta at anlegget har vært i bruk 
etter steinalderen. En datering i var-

 Figur 6. Fremsmeltet pilespiss av reinsdyrgevir, trolig fra slutten av yngre steinalder eller begynnelsen av bronsealderen (Foto:   Kristoffer Dahle, 
Møre og Romsdal fylkeskommune).

  Figur 7. Pilspiss av gevir, formen indikerer 
en datering til yngre steinalder (Foto: Ane 
Bysheim, Universitetsmuseet i Bergen).
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meperioden i slutten av vikingtida 
og første del av middelalderen synes 
ikke urimelig. 
 Noe annet vi kan se av anleg-
get slik det framstår er at reinen ut 
fra buestillingenes orientering må 
ha kommet opp det svært ulendte 
og bratte terrenget fra Meidalskop-
pen (961 moh.). Anlegget var ikke 
synlig for dyra før de kom over eg-
gen. Siden det er så bratt med få mu-
lige passasjer og snumuligheter, var 
enkleste farbare vei den som dermed 
ledet dyra inn i anlegget. At reins-

 Figur 8. Skytestilling med tenkt jeger ba-
sert på original ved Trollkyrkja i Norddal kom-
mune, ikke så langt fra Ringshornet (Figur: 
Eva Furseth).

 Figur 9. Kartet viser fangstanlegget på Ringshornet bestående av 26 buestillinger, to varder og et ledegjerde. Flere av de østligste buestil-
lignene har trolig inntil nylig vært dekket av fonna. Merk at buestillingene  ikke er orientert mot dyr som har stått på fonna, men isteden mot 
den bratte fjellsiden i vestlig retning, noe som vitner at dyra kom herfra (Kart utarbeidet av Ingrid Nerhol, Norsk Villreinsenter).
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dyra i det hele valgte å trekke opp 
i den svært bratte og nær ufarbare 
fjellsida synes merkelig. En årsak 
kan være at dyra var svært stresset 
av høyt jakttrykk i lavereliggende 
områder. Lignende adferd, der 
reinsdyr trekker til svært vanskelig 
tilgjengelige topper, er observert 
andre steder der de utsettes for mye 
stress og høyt jakttrykk. Uansett 
årsak, adferden til reinsdyra, her-
under trekkruter, er et viktig baro-
meter på klimaforhold i dette om-
rådet. 

Kortreist mat
For menneskene i fortida har reins-
dyra på fonnene vært en velsignelse. 
Med lommekjennskap til dyre-
trekk, fjell og fonner kunne de på 
optimale sommerdager begi seg opp 
i fjellheimen med stor sikkerhet for 
at fangsten ville bli god. Resultatene 
vi har så langt fra Oppdal og Nord-
Gudbrandsdalen vitner om mye 
menneskelig aktivitet på fonnene i 
fortiden. I perioder har nok mange 
vært involvert i jakten. I jernalderen 
har omfanget av jakten noen steder 
vært så stor at hester ble benyttet til 
transport og som pakkdyr. Det er 
vanskelig å si sikkert, men mye tal-
er for at det meste av fonnefangsten 
har vært ment for lokalt konsum. 
Kanskje har kjøttressursene, lokal 
matauk, vært viktigst. Skinn og 
gevir fra rein ble videreforedlet til 
klær og etterspurte produkter som 
kammer og nåler, men disse delene 
av reinsdyra har ikke samme kvali-
tet sommerstid som på senhøsten. 
Vi ser derfor ikke for oss at huder 
og gevir har vært et like viktig mål 
for fonnefangsten. Høstfangsten 
knyttet til mer permanente anlegg 
som dyregraver og buestillinger har 

 Figur 10. Figuren viser skjelett av reinsdyr, merket i rødt er de deler som er representert 
i slaktemøddinger på Hardangervidda. Figur A dagens situasjon, B romertid og C mid-
delalder. Merk at gevir ble kastet sammen med det øvrige slakteavfallet i romertid, mens 
det ble fraktet bort i middelalderen (Figur hentet fra A.K. Hufthammer med flere 2010). 

 Figur 11. Kam av reinsdyrgevir fra høvdingesete Jarlshof på Shetland. Praktkammen er 
laget av reinsdyrgevir fra Norge, et vitnesbyrd over kommunikasjons- og handelsnettver-
kene som etableres i løpet av vikingtiden.
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nok i større grad vært rettet inn mot 
disse produktene. 
 Sistnevnte form for fangst har 
vært praktisert gjennom store de-
ler av forhistorien, men ser ut til å 
øke sterkt i omfang og karakter i 
overgangen mellom vikingtida og 
middelalderen. Dette henger nøye 
sammen med at det på dette tids-

punktet etableres utvekslings- og 
handelsnettverk over store deler av 
Nord-Europa. Dette underbygges 
også gjennom arkeologiske under-
søkelser av møddinger med reins-
dyrbein på spesialiserte fangst- og 
slaktelokaliteter på Hardangervid-
da. I lagene fra eldre jernalder ligger 
gevir igjen med annet restavfall fra 

slaktet, mens i lagene fra overgan-
gen til middelalder fram til 1300-tal-
let mangler gevirene (figur 10). Fra 
å være avfall har gevirene nå blitt 
et viktig produkt ved fangsten som 
kunne omsettes av den mer spesia-
liserte kammakeren som opererte i 
middelalderbyene og andre handels-
plasser. 

Vikingtid og middelalder: han-
delssystem og nettverk i Nord 
Europa
Vi kan se for oss et scenario med 
mange jegere på post senhøstes når 
kvaliteten på skinn og gevir er på 
topp og kjøttet er mest fettholdig. 
Utbyttet har nok vært stort. Lokalt 
har produkter fra tilsvarende anlegg 
i den omkringliggende fjellheimen 
vært samlet før de har blitt fraktet 
til og omsatt på markeder i middel-
alderbyene. Deretter har de inngått 
i komplekse og lange utvekslings-
nettverk og kan ha endt opp som 
emner eller ferdige produkter rundt 
omkring i Skandinavia og Nord-Eu-
ropa (figur 11).
 Det har ofte vist seg å være 
vanskelig med mer sikker informa-
sjon om relasjonen mellom fonne-
funn og buestillinger. Også andre 
steder i Norge er det dokumentert 
funnførende høyfjellsfonner omgitt 
av buestillinger. Det nye med resul-
tatene fra Ringshornet er at det ser 
ikke ut til å være noen sammenheng 
mellom fonnefunnene på den ene 
siden, og fangstanlegget bestående 
av buestillinger, ledegjerder og var-
der på den andre.  Dette er ny og 
viktig informasjon som vil bidra til 
et nyansert og rikere bilde av skillet  
mellom fonnefangst og fangst ba-
sert på mer permanente anlegg. 

 Figur 12. Variasjon på Ringshornetfonna basert størrelsen i 1965, 2014 og 2015. 
Nummerert liste viser funnsted for gjenstander og bein (Figur: Thomas Bruen Ol-
sen, Universitetsmuseet i Bergen). 
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Vestlige fonnelokaliteter
Ringshornet representerer den vest-
ligste fonnelokaliteten til nå i Nor-
ge. Utover det innsynet funnene gir 
om nordvest-norsk fonnefangst og 
buestillinger kan de også bidra med 
viktig informasjon om lokalt vær 
og klimautvikling. Dette vil trolig 
være et viktig supplement til loka-
litetene fra høyfjellsplatåene øst for 
vannskillet, og i de indre fjordom-
rådene. 
 Med bakgrunn i funnene som 
ble gjort i 2014 ble det lagt opp til 
noe mer omfattende undersøkelser 
i 2015. Planen var å foreta intensive 
søk over flere dager langs det lille 
som var igjen av fonna. En mindre 
sum var allerede bevilget av Riks-
antikvaren. Det viste seg imidlertid 
ganske snart at værforholdene var 
langt fra like optimale. Snøsmeltin-
ga tok ikke til før godt ut i juni. På 
kartet ser vi hvor mye fonna hadde 
vokst pga. av lav snøsmelting fra 
september 2014 til september 2015 
(figur 12). De videre undersøkelsene 
er derfor utsatt til 2016. Det som 
uansett synes sikkert er at fonna 
til tross for den senere kortvarige 
kaldperioden synes å ha nådd et 
kritisk punkt. Om noen år vil den 
mest sannsynlig være borte dersom 
vi får en eller to varme somre til. 
Riksantikvaren og Klima- og Miljø-
verndepartement har bevilget mid-
ler til utforskning og sikring av de 
østafjelske fonnelokaliteter. Nå er 
forhåpentligvis et nytt kapittel og 
satsingsområde kommet til, nemlig 
fonner og fangst i de kystnære om-
rådene av Vestlandet. 

LITTERATUR
Ashby, S.P. 2009. Combs, Contact 

and Chronology: Reconsidering 
Hair Combs in Early-Historic 
and Viking-Age Atlantic Scot-
land. Medieval Archaeology, 53, 
2009:1-33.

Callanan, M. 2014. Out of  the Ice. 
Glacial Archaeology in Central 
Norway. PHD thesis, NTNU.

Farbregd, O. 1991. Gamle jaktpiler i 
snøfonner – bom i jakta – arkeo-
logiske fulltreff. SPOR – Fortids-
nytt fra Midt-Norge,  1991, nr. 
2:4-10.

Furseth, A. og Hole, R. 2014. Spor 
etter bogeskyttarar i vest. I Jord-
høy (red) Reinheimen og Bre-
heimen. Frå pil og boge til lasso og 
gevær; 30-37.

Hufthammer A.K., Bratbak O.F., 
Indrelid S. 2011. A study of bone 
remains and butchery patterns 
from medieval mass-hunting of 
reindeer in the South Norwegian 
mountain districts. Quaternary 
International 238:55–62.

Indrelid, S. 2015. Medieval reindeer 
trapping at the Hardangervidda 
mountain plateau. Exploitation 
of outfield resources. I Joint Re-
search at the University Museums 
of  Norway. Indrelid, S., Loe-Hjel-
le, K. & Stene K. (eds): 29-36.

Jordhøy, P: 2014. Reinheimen og Bre-
heimen. Frå pil og boge til lasso 
og gevær. 

Mølmen, Ø. 2000. Jakt og fangst i 
Norddal.

Nesje A, Pilø L.H., Finstad E. et al. 
2012. The climatic significance 
of artefacts related to prehistoric 
reindeer hunting exposed at mel-
ting ice patches in southern Nor-
way. The Holocene 22: 485–496 

 

Noter
1.  Furseth og Hole 2014


