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1. Inngangur 

Á Nýfundnalandi hafa fundist veiðigryfjur, ekki langt frá L‘Anse aux Meadows sem 

þekkt er að var búsetustaður norrænna manna þar í landi. Þær minna nokkuð á  

hreindýraveiðigryfjur sem notaðar voru í Noregi á víkingatíma og snemma á miðöldum. 

Engar aðrar slíkar veiðigryfjur eru þekktar í Norður-Ameríku. Fjöldinn allur af 

veiðigryfjum til veiða á hreindýrum og elg eru þekktar allt frá Suður-Noregi, norður 

fyrir Þrándheim og upp til Finnmerkur. Nokkrar rannsóknir hafa farið fram á þeim enda 

eru Norðmenn áhugasamir um að hreindýraveiðiminjar þeirra komist á heimsminjaskrá 

UNESCO. Forvitni leikur á að vita hvort þær veiðigryfjur sem fundist hafa á 

Nýfundnalandi gætu verið gerðar af norrænum mönnum á víkingatíma til veiða á 

hreindýrum eða öðrum stórum dýrum. Með því að bera saman lýsingar á 

veiðigryfjunum í Noregi og þeirra veiðigryfja sem fundust sunnan L‘Anse aux 

Meadows, leitast ég við að leiða líkur á að þær hafi verið gerðar af norrænum mönnum 

á víkingatíma og séu minjar um nýtingu þeirra á auðlindum Vesturheims. 
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2. Víkingatími 

Þegar segl var í fyrsta skipti dregið upp á norrænu skipi, má segja að það hafi markað 

upphaf nýs tíma á Norðurlöndum. Tíma sem einkenndist af miklum siglingum og 

samskiptum við aðrar þjóðir. Hvenær þetta segl var dregið upp er ekki vitað með vissu, 

en skömmu eftir árið 700 voru skip norrænna manna orðin nógu sterkbyggð til að geta 

borið möstur. (Almgren, 1967, bls. 264). Tækni og þekkingu við skipasmíðar fleygði 

fram og um miðja 8. öld voru Norðurlandabúar komnir á skip sem gátu fleytt þeim yfir 

hafið til annarra landa. Þessi tími í sögu norrænna manna er helst nefndur víkingatími, 

og stóð hann yfir í um 300 ár eða frá lokum 8. aldar til seinni hluta 11. aldar.  

Líklega voru það landþrengsli heima fyrir sem drógu hina norrænu menn út á hafið. Það 

er eftir því tekið að í meira en tvær aldir áður en hinn eiginlegi víkingatími hófst, átti sér 

stað talsvert innra landnám í Noregi þar sem fólk flutti sig til og stofnaði nýbýli í áður 

ónotuðum héruðum, upp til fjalla og inn til dala. (Holmesen, 1971, bls. 110). Leiddar 

eru líkur á að verðurfar hafi farið hlýnandi á þessum öldum og þannig bætt 

ræktunarskilyrði og gert áður ónumin svæði fýsilegri til búsetu. Hlýindin hafa sjálfsagt 

einnig þurrkað upp votlendi og þannig auðveldað aðgengi að járni. Líta má á að þetta 

hafi síðan skapað skilyrði fyrir fólksfjölgun. Hinir norrænu menn leituðu á haf út, ýmist 

til að leita að nýjum stöðum fyrir búsetu eða til að afla sér nægilegs fjármagns til að 

kaupa jarðnæði heima fyrir eða ávinna sér rétt með góðum gjöfum til að biðla til 

vænlegs kvonfangs. Landbúnaður var aðalatvinnuvegur þess tíma og með auknum 

fólksfjölda urðu bújarðir að hverfandi auðlind.  

Segja má að víkingaferðir hafi verið af þrennum toga spunnar. Þær voru verslunarferðir 

sem gátu breyst í ránsferðir þegar víkingar ætluðu sér meira en fékkst með friðsam-

legum viðskiptum, þær voru könnunarferðir og landvinningar án langvarandi búsetu og 

þær voru varanlegt landnám. 

Siglingar víkinga til N-Ameríku teljast til könnunarferða. Tilgangurinn með þeim hefur 

sjálfsagt verið sá að koma á viðskiptasamböndum, kanna aðstæður fyrir varanlegt land-

nám og leita eftir munaðarvörum, en munaðarvara var mikilvæg stjórnmálalega séð 
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vegna þeirrar sérstöku gjafahefðar sem ríkti í samfélagi þeirra og því sjaldgæfari sem 

munaðarvaran var, þeim mun betra.  
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3. L‘Anse aux Meadows 

Eini þekkti búsetustaður norrænna manna í Norður-Ameríku á víkingatíma er L‘Anse 

aux Meadows sem er nyrst á Nýfundnalandi. Staðurinn var uppgötvaður árið 1960 af 

Norðmanninum Helge Ingstad. Á árunum 1960-68 rannsakaði alþjóðlegt teymi forn-

leifafræðinga frá Noregi, Íslandi, Svíþjóð og Bandaríkjunum staðinn undir stjórn Anne 

Stine Ingstad, konu Helge. Aftur var grafið á staðnum á árunum 1973-76 á vegum 

Kanadastjórnar, Parks Canada. Eftir báða uppgreftina var svæðinu lokað aftur til frekari 

varðveislu. (L'Anse aux Meadows National Historic Site of Canada). 

Norræna byggðin við L‘Anse aux Meadows er talin vera um 1000 ára gömul, og byggir 

það mat á aldursgreiningu gripa og byggingarlagi húsa er minnir mjög á húsagerð á 

Íslandi og Grænlandi frá þeim tíma. (Wallace, 2005, bls. 22). Á staðnum fundust 

verksummerki sem tengdust járnvinnslu og járnsmíðum. Alls voru staðsett átta hús. 

Fyrir utan smiðjuna virðast öll húsin hafa verið notuð til íbúðar en vinnutengd starfsemi 

hefur einnig farið þar fram. Tvö húsanna eru mjög stórir og veglegir íbúðarskálar. Í að 

minnsta kosti tveim húsanna greindust stórar birgðageymslur en engar vísbendingar 

fundust um hvað hafi verið geymt í þeim. Athygli vekur að engar hlöður eða gripahús 

fundust og yfirleitt ekkert sem bendir til að búfé hafi verið haldið á staðnum. Einu 

dýrabeinin sem greind hafa verið frá staðnum eru bein hvala og sela. 

Fáir gripir fundust á staðnum og flestir þeirra tengjast karlmannsverkum, þ.e. járnsmíði, 

trésmíði og bátasmíði. Einungis fáir persónulegir munir hafa fundist, s.s. bronsnæla, 

snælda, brýni fyrir nálar og ein beinnál, en þessir gripir leiða líkur á að konur hafi 

einnig búið á staðnum. (Wallace, 2005, bls. 19). 

Húsin voru engar bráðabirgðabúðir, því þau voru öll heilsárshús og í notkun á sama 

tímabili. Allt bendir til einnar stuttrar búsetu, því engar viðgerðir höfðu verið gerðar á 

húsunum. Engar vísbendingar fundust um hvers vegna staðurinn var yfirgefinn, en það 

sýnist ekki hafa gerst með neinum asa. Verkfæri og innanstokksmunir virðast hafa verið 

fjarlægð á skipulegan hátt, því fátt var skilið eftir. (Wallace, 2005, bls. 25).  
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Byggð eins og þessi, sem samanstóð eingöngu af tiltölulega stórum íbúðarhúsum, 

birgðaskemmum og verkstæðum er óþekkt í öðrum norrænum byggðum. Staðsetning 

staðarins, mót opnu hafi við sund andspænis eyjunni Belle Isle, bendir til að tilgangur 

búsetu á staðnum hafi verið sérhæfður og tengst sjóferðum. Þarna fannst vísbending um 

að íbúar staðarins sigldu suður með austurströnd Ameríku, því að meðal gripa sem 

fundust á staðnum er skál sem gerð er úr hnetu Juglans cinera, trjátegundar sem vex 

ekki norðar en við 47° norðlægrar breiddar sem einnig er nyrstu vaxtarmörk villts 

vínviðar. (Wallace, 2005, bls. 26). Vegna ísa var siglingaleiðin milli Nýfundnalands og 

Grænlands ekki fær knörrum eða skipum norrænu mannanna nema frá júlí og út 

september. (Eysteinn Sigurðsson, 1992, bls. 14). Gjarnan er litið á byggðina við L‘Anse 

aux Meadows sem vetrardvalarstað norrænna manna í Ameríku og eins konar 

umskipunarhöfn varnings sem safnað var í landkönnunarferðum á sumrin. Því miður 

hefur uppgröftur við L‘Anse aux Meadows ekki leitt í ljós hvaða varningur það var sem 

geymdur var í birgðageymslum staðarins en ætla má að það hafi verið vörur sem voru 

verðmætar eða eftirsóttar meðal norrænna manna í Evrópu, bæði til gjafa og verslunar. 

Helstu söluvörur víkinga á alþjóðlegum markaði voru loðfeldir, skinn, rostungs- og 

hvalabein. Í 6. kafla Grænlendingasögu kemur fram að Þorfinnur Karlsefni átti viðskipti 

við frumbyggja og keypti af þeim „grávöru og safali og alls konar skinnavöru“. 

(Grænlendinga saga, 1987, bls. 1105). 

Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna hvort L‘Anse aux Meadows geti verið 

Straumfjörður sem getið er um í íslenskum fornritum. Barbara Wallace er á meðal 

þeirra sem telur að svo geti vel verið. (Wallace, 2005, bls. 31). 
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4. Ritheimildir um veru norrænna manna í Norður-Ameríku 

Helstu ritheimildir um ferðir norrænna manna til Vínlands eru frásagnir fornrita, einkum 

Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga. Frá Vínlandi er einnig sagt í Íslenskum 

annálum, Íslendingabók Ara fróða og í Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum 

eftir Adam frá Brimum. (Jónas Kristjánsson, 2005, bls. 10-12).  

Í Eiríks sögu rauða er sagt frá þegar komið er til Straumsfjarðar: ,,Þeir voru þar um 

veturinn og var ekki fyrir unnið um sumarið. Tókust af veiðarnar og gerðist illt til 

matar.“ (Eysteinn Sigurðsson, 1992, bls. 82). 

Næsta vor í Straumsfirði er svo sagt frá: ,,Skorti þá síðan eigi föng, því að þá var 

dýraveiðar á landinu.“ (Eysteinn Sigurðsson, 1992, bls. 83). 

Í Hópi voru aðstæðurnar þessar: ,,Þar var mikill fjöldi dýra á skóginum, með öllu móti.“ 

(Eysteinn Sigurðsson, 1992, bls. 85). 

Ritheimildirnar greina þannig frá dýraveiðum en ekki hver villibráðin var né heldur 

hvaða veiðiaðferðir voru notaðar. 

Dr. Jónas Kristjánsson hefur rannsakað frásagnir fornrita um ferðir norrænna manna til 

Vínlands, með það fyrir augum að kortleggja sögulandslag Íslendingasagna sem tengjast 

Vínlandi og freista þess að finna minjar um norræna menn í Vesturheimi á víkingatíma. 

Út frá ritheimildum hefur Jónas sett fram kenningar um líklegar leiðir Þorfinns 

Karlsefnis og félaga hans til og um Norður-Ameríku. Hann hefur skoðað staðarhætti á 

Nýfundnalandi og leitast við að finna Kjalarnes, Furðustrandir, Hóp og Straumsfjörð, 

ásamt því að reyna að finna ummerki eftir vist Þorfinns Karlsefnis og Guðríðar 

Þorbjarnardóttur. (Jónas Kristjánsson, 2005, bls. 44). Þessar rannsóknir hafa enn ekki 

borið árangur, því einu öruggu minjarnar um komu norrænna manna til Ameríku á 

víkingaöld eru rústirnar í L´Anse aux Maeadow, en sá staður kemur aðeins að litlu leyti 

saman við frásagnir og lýsingar fornra íslenskra sagna. (Jónas Kristjánsson, 2005, bls. 

38).   
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5. Veiðigryfjur við Sop‘s Arm 

Sop‘s Arm er sá staður sem Jónas Kristjánsson telur, út frá lýsingum ritheimilda, að 

gæti verið Straumfjörður. Sop‘s Arm er um 200 km suður af L‘Anse aux Meadows ef 

sjóleiðin er farin. Árið 1937 fann heimamaðurinn Watson Budden fjórar stórar gryfjur í 

skóginum vestur af Sop´s Arm. Gryfjurnar eru fremur nálægt hver annarri og um 2,7 

metra djúpar og um 3,7 metra langar. Samkvæmt Watson átti fimmta gryfjan að vera 

nærri. Sú var risastór, stærri en hinar fjórar og um 4,6 metra djúp. (Budden, 2004, bls. 

26). 

Þegar Helge Ingstad kannaði White Bay svæðið á Nýfundnalandi, þótti honum Sop´s 

Arm vera líklegur staður til að geyma norrænar fornleifar. Á sjöunda áratugnum hitti 

hann Watson Budden sem sagði honum að vestan við skóginn við Sop‘s Arm, í hæðum 

í átt að Long Range Mountains, hafði hann fundið nokkrar skrýtnar djúpar gryfjur sem 

hann taldi hafa verið notaðar sem veiðigildrur fyrir hreindýr í fyrndinni. Helge Ingstad 

fór á vettvang og segist hafa gengið í um klukkutíma í gegnum barrskóg sem einnig 

hafði að geyma svæði með háum lauftrjám. Þar fann hann gryfjurnar fjórar sem voru 

nokkuð nálægt hver annarri. Ingstad lýsir gryfjunum á eftirfarandi hátt: þær voru óvenju 

stórar, allt að fjögurra metra djúpar, um sex metra langar út í enda og næstum jafn 

breiðar. Það var um 30 til 50 metra bil á milli þeirra. Ingstad taldi engan vafa liggja á 

háum aldri gryfjanna því barrtré óx í botni einnar gryfjunnar. (Ingstad, 1964, bls. 238). 

Watson sagði gryfjurnar liggja á árlegum farleiðum hreindýra. Dýrin fóru framhjá 

þessum stað á vorin, þegar þau voru á leið norður til Longe Range Mountains og síðan 

aftur um nóvember, þegar þau fluttu sig sunnar á bóginn í átt til stóru stöðuvatnanna. 

Hreindýrastofninn hefur minnkað, en áður var fjöldi hreindýra á þessum slóðum. Gustav 

Storm telur að fram undir enda nítjándu aldar hafi svæðin í skógunum nálægt Halls Bay 

og White Bay verið einkar góðar veiðilendur. (Ingstad H., 1985, bls. 277-278).  

Ingstad fullyrðir ekki að gryfjurnar vestur af White Bay hafi verið grafnar af norrænum 

mönnum, en segir þær minna á fornu norsku aðferðina við að fanga dýr í gryfjur og 
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vonar að fornleifafundir framtíðarinnar muni leiða meira í ljós. (Ingstad H., 1985, bls. 

278) . 

Kanadamaðurinn Kent Budden sagði gryfjurnar nær eyðilagðar, því þær hafi verið 

notaðar sem malargryfjur meðan á vegaframkvæmdum stóð í grenndinni. Mennirnir 

sem við þær unnu tilkynntu að þeir hefðu grafið þar upp rostungstennur og mannabein. 

(Budden, 2004, bls. 26).  

Dr. Jónas Kristjánsson og Þór Hjaltalín fornleifafræðingur könnuðu gryfjurnar sumarið 

2008, undir leiðsögn heimamanna í Sop´s Arm. Þeir komust að því að gryfjurnar voru 

mun minna skemmdar en búist var við og sumar nær óskaddaðar. 

     
1.og 2. mynd. Myndirnar sýna sömu gryfjuna, áður og eftir að gróður var hreinsaður í burtu. 

Mynd: Bjarni F. Einarsson. (Bjarni F. Einarsson, 2011, bls. 9). 

Sumarið 2010 fór fornleifafræðingurinn Bjarni F. Einarsson á vettvang ásamt þeim 

Jónasi, Þór og Kevin McAlees, fornleifafræðingi og safnverði í St. John’s, í þeim 

tilgangi að leitast við að staðfesta að hér væri um veiðigryfjur að ræða, aldursgreina þær 

og reyna að finna gripi sem tengst gætu veru norrænna manna á staðnum. Nú hafa þegar 

fundist sex gryfjur sem staðsettar eru þar sem tveir dalir mætast, en dalirnir voru báðir á 

farleið hreindýra milli vetrar- og sumarbithaga. Gryfjurnar eru á gróðri þöktu svæði og 

hafa tvær þeirra raskast vegna framkvæmda, m.a. vegna háspennulínulagnar. 
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3. mynd. Uppdráttur af legu gryfjanna. Teikn. KJ/ÞH. (Bjarni F. Einarsson, 2011, bls. 11). 

Gryfjurnar sex liggja á u.þ.b. 80 m beinni línu. 

Mislangt bil er á milli gryfjanna, frá innan við 

meter þar sem skemmst er og upp í nokkra metra 

fjarlægð. Gryfjurnar eru allar trektlaga að gerð, 

þar sem neðsti hlutinn er með nánast með 

lóðrétta veggi. Að lögun eru gryfjurnar ílangar, 

allar nema ein sem er meira kassalaga. Fimm 

gryfjanna voru mældar og uppdráttur teiknaður. 

Erfitt var að framkvæma nákvæmar mælingar að 

sögn Bjarna, vegna óljósra ytri marka gryfjanna. 

Ílöngu gryfjurnar mældust frá tæplega 4 metrum 

á breidd og 6 metra langar, upp í að vera tæplega 6 metrar að breidd og 10 metra langar. 

Kassalaga gryfjan mældist 7 metrar að breidd og rúmlega 8 metra löng. Hálfs metra 

breiður prufuskurður var gerður á tveim gryfjanna. Þær reyndust báðar vera 2 metrar að 

dýpt. Sýni voru tekin, bæði af jörð og lífrænu efni úr gryfjunum til greiningar. (Bjarni F. 

Einarsson, 2011, bls. 12). 

Ljóst er að gryfjurnar eru 

manngerðar og staðsetning 

þeirra er úthugsuð með tilliti til 

farleiða hreindýra, en ekki er 

hægt með óyggjandi hætti að 

segja að þær séu gerðar af 

norrænum mönnum. 

4. mynd. Þversnið og útlínur 

gryfjanna við Sop‘s Arm við 

upphaf uppgraftrar í júlí 2010. 

Teikn. KJ/ÞH. (Bjarni F. 

Einarsson, 2011, bls. 12). 
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Fjöldi gryfjanna við Sop‘s Arm gefur til kynna að aðeins fámennur hópur manna hafi 

gert og annast gryfjurnar en þó nógu stór til að geta gert að aflanum og flytja hann í 

burtu. (Bjarni F. Einarsson, 2011, bls. 17). Að útliti og gerð, þ.e. ílangar og trektlaga, 

svipar þeim til veiðigryfja í Noregi nema þessar gryfjur mælast bæði stærri og dýpri 

samkvæmt mæliaðferðum Bjarna. 

Heimamenn sögðu frá því að fáeinum hundruð metrum neðar í dalnum, nálægt sjónum, 

hafi fundist haugur af hreindýrabeinum þegar að vegagerð stóð þar yfir. Þann stað væri 

forvitnilegt að athuga og kanna hvort að um verkstöð eða búsetusvæði væri að ræða. Ef 

til vill stunduðu norrænir menn mikla hreindýraveiði í Vesturheimi, enda höfðu þeir 

grunnskreið skip til að fylgja hreindýrahjörðum eftir. (Enterline, 1972, bls. 132). 

Loðfeldir og skinn voru jú ein helsta verslunarvara norrænna manna á víkingatíma. 

Ef ítarlegri rannsókn leiðir í ljós að sterkar líkur séu á að gryfjurnar við Sop‘s Arm eru 

norrænar að uppruna, væri hér um mikilvægan fornleifafund að ræða, sem varpað gæti 

nýju ljósi á leiðangra norrænna manna til Vesturheims og búsetu þeirra þar, auk þeirra 

lífshátta sem þeir bjuggu við, en notkun veiðigryfja á villtum dýrum er oft tengd 

magnveiði. 

Engar aðrar veiðigryfjur af þessu tagi hafa fundist í Norður-Ameríku og samkvæmt áliti 

Kevin McAlees notuðu frumbyggjar aðrar veiðiaðferðir. (Freysteinn Jóhannsson, 2008, 

16. nóvember). 
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6. Veiðiaðferðir frumbyggja 

Á Nýfundnalandi bjuggu bæði indjánar og inúítar, en þar er syðsti búsetustaður inúíta. 

(Ingstad H., 1985, bls. 296). Þar hafa hreindýr verið veidd með spjótum, bogum og 

örvum, byssum og með girðingum sem leiða dýrin í gildrur, fram af klettum og út í vötn 

og ár. (Ingstad H., 1985, bls. 291-294). 

Þekkt er að Beothuk indjánarnir gerðu langar girðingar eða leiðargerði, nokkurra 

kílómetra langar, sem leiddu hreindýr (caribou) á staði þar sem veiðimennirnir gátu 

auðveldlega fellt þau. (Ingstad H., 1985, bls. 291-294). 

Naskapi indjánarnir veiddu einnig hreindýr, þeir fylgdu dýrahjörðunum eftir á haustin 

inn í land, til barrskóganna og svo út á túndruna, en á vorin fram til strandar. (Ingstad 

H., 1985, bls. 287). 

Samkvæmt skoðun Hafner árið 1965, áttu inúítar á Grænlandi það til að veiða hreindýr í 

gryfjur sem grafnar voru í snjó. (Bang-Andersen, 2004, bls. 9). 

 Engar heimildir eru fyrir því að hvorki indíánar né inúítar á Nýfundnalandi hafi grafið 

gryfjur til dýraveiða. Helge Ingstad heldur því fram að engir inúítar á Grænlandi, 

Kanada né heldur í Alaska hafi grafið gryfjur í jörð til veiða á hreindýrum. Þeir voru 

veiðimenn og safnarar sem ekki höfðu fasta búsetu og því heldur Helge Ingstad því 

fram að þeir færu ekki að grafa slíkar gryfjur sem eru afar frekar á bæði vinnuafl og 

hentug verkfæri. (Ingstad H., 1985, bls. 291-294). 
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7. Hreindýr 

Hreindýrið (Rangifer tarandus) er af ættbálki klaufdýra (Artiodactyla) og tilheyrir 

hjartarætt (Cervidae). Hreindýrið er eitt af 50 núlifandi tegundum ættarinnar og er 

meðal stærri tegunda hennar. Engin önnur hjartardýr lifa eins norðarlega og hreindýr. 

Þau eru heimskautalanda- og kuldabeltisdýr sem eiga heima allt í kringum hnöttinn og 

eru vel aðlöguð erfiðum umhverfisskilyrðum norðurslóða. 

Tegundin skiptist í nokkur kyn; Rangifer tarandus caribou og Rangifer tarandus articus 

sem aðallega eru að finna í Alaska og Kanada, meðan Rangifer tarandus groenlandicus 

lifir á Grænlandi. Þessi kyn ganga oft undir heitinu „caribou“. Á Evrasíska 

meginlandinu lifa Rangifer tarandus tarandus og Rangifer tarandus fennicus.  Dýrin 

hafa samið sig þannig að búsvæðum sínum að túndruhreindýrin sem lifa nyrst á 

freðmýrum meginlandanna eru minni vöxtum en skógarhreindýrin sem lifa í 

barrskógunum, R.t. fennicus í Evrasíu og R.t. caribou á Nýfundnalandi og víðar í 

Norður-Ameríku. Norsku hreindýrin teljast öll til túndruhreina, R.t. tarandus. 

(Skarphéðinn G. Þórisson, 2004, bls. 232). 

Allmikill stærðarmunur er á kynjunum og getur þyngd tarfa verið allt að helmingi meiri 

en kúa að hausti. Við fæðingu vega kálfarnir venjulega 6 til 8 kíló. Þeir vaxa hratt og 

ársgamlir geta þeir verið milli 65 og 75 kg. Einnig er töluverður stærðarmunur milli 

skógarhreindýra og túndruhreindýra. Fullorðnir tarfar R.t. tarandus eru venjulega 120-

150 kg að þyngd, eftir aldri og árstíma. (Bjarni Sæmundsson, 1932, bls. 258). En 

fullorðnir tarfar R.t. caribou geta vegið á bilinu 150-300 kg. (Shefferly, 2000). 

Hreindýr eru félagslyndustu hjartardýrin því þau eru eina tegundin sem hópar sig saman 

allt árið um kring. Á mörgum svæðum breytist líf hreindýranna eftir árstíðum, þau verða 

því að ferðast yfir stór svæði til að lifa sem best af loftslagsbreytingar eftir mismunandi 

árstíðum. Árstíðabundnar farferðir þeirra, vor og haust, milli bithaga og burðarstaða 

skipta oft hundruðum kílómetra og engar aðrar hjartartegundir ferðast eins langt og í 

eins stórum hópum og þau. (Bjarni Sæmundsson, 1932, bls. 259). Farleiðir og skófir, 

mosar og fléttur eru mikilvægir þættir í því að hreindýrin geti aðlagast og lifað af á 
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jaðarbúsetusvæðum í fjöllunum, þar sem matarbirgðir eru takmarkaðar. Farferðirnar 

fylgja sérstökum leiðum yfir langan tíma. Það auðveldar veiðarnar á hreindýrum og 

gerir aðstæður fyrirsjáanlegri fyrir veiði og notkun veiðigryfja. Farleiðirnar geta þó 

breyst ef landslagið breytist eða með tilkomu nýrra hindrana í landslagi, til dæmis af 

völdum manna. (Klaussen, 2008, nóvember, bls. 3). Atferli villtra hreindýra á Íslandi er 

lýst þannig að á sumrin safnast þau saman í stórar hjarðir, en á haustin brotna hjarðirnar 

niður í minni hópa og þá hópa tarfar sig gjarnan saman. Þegar líður að burðartíma 

sundrast hópurinn enn aftur og kýrnar bera kálfa sína helst einar í næði á snjólausu eða 

snjólitlu svæði. Á sumrin dveljast hreindýrin uppi til fjalla og á hálendinu, en þegar 

hausta tekur leita þau neðar, en það fer mikið eftir snjóalögum hvar þau halda sig. 

(Einar Guðmann, 2007, bls. 57-61). 
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8. Veiðiminjar  

Elstu ummerki um hreindýr (Rangifer tarandus) eru um 440.000 ára gömul spor sem 

fundust í nágrenni Weimar í Þýskalandi. Hreindýrið var áberandi tegund í evrópsku 

fánunni á seinni hluta ísaldar og lifði þar með mammútum og fleiri tegundum sem nú 

eru útdauðar. Talið er að maðurinn hafi nýtt sér hreindýr í að minnsta kosti 25-30.000 

ár. Þau voru til dæmis aðaluppistaðan í fæði og klæðum Cro-Magnon mannsins sem var 

uppi fyrir 25.000 árum. (Skarphéðinn Þórisson, 1993, bls. 251). Við lok ísaldar, fyrir 

um 10.000 árum, komu fyrstu veiðimennirnir á svæðið þar sem nú er Noregur. Elstu 

hreindýrasporin í Noregi eru um 8000 ára gömul. (Andersen, Jordhöy, Bergstöl & 

Fossum, 2006, bls. 4). Þekkt er að allt frá steinöld hefur maðurinn veitt dýr með því að 

leiða þau í gildrur. 

Norðmenn eru áhugasamir um minjar um veiðar á hreindýrum í Noregi til forna. Í 

Noregi var stofnuð nefnd: Faggruppa for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv, til 

að meta faglega hvort veiðiminjar á villtum hreindýrum gætu farið á heimsminjaskrá 

UNESCO. (Villreinfangst, c 2005-2007). Heimildir um veiðiminjar í Noregi liggja víða, 

hjá sveitarfélögum, félagasamtökum og einstaklingum og hafa bæði fræði- og 

áhugamenn tekið saman greinargerðir og lýsingar á veiðiaðferðum og veiðiminjum. Því 

miður hefur ekki verið notast við samræmdar aðferðir til mælinga og lýsinga á 

minjunum og heildarskrá þeirra á landsvísu liggur ekki fyrir. Um 1960 var byrjað að 

kortleggja veiðigryfjurnar og með tímanum hefur miklum upplýsingum og gögnum 

verið safnað frá stórum landshlutum. Á vegum norsku náttúrufræðistofnunarinnar 

NINA (Norsk institutt for naturforskning) og að mestu undir stjórn Per Jordhöy, hafa 

minjar um veiði verið rannsakaðar, en þær rannsóknir hafa helst beinst að þeim svæðum 

þar sem villt hreindýr halda sig ennþá nú á dögum. Norskir fræðimenn hafa tileinkað sér 

kerfisbundin vinnubrögð samkvæmt gátlista yfir hvernig veiðiminjum skuli lýst sem 

gefinn er út af Norska umhverfiseftirlitinu (Statens naturopsyn : Direktoratet for 

naturforvaltning). Vel má ætla að í framtíðinni verði litið á þessar aðferðir sem n.k. 

staðal við að lýsa veiðiminjum og stærðarmæla þær. (Standard registeringsprosedyre for 

kulturminner av jakt- og fangskarakter i fjellet knyttet til villrein, 2004). 
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Veiðiminjum í Noregi er skipt í þrjá flokka sem eru; fylgsni, veiðigryfjur og leiðargerði. 

Hver flokkur hefur síðan að geyma ýmis afbrigði.  

8.1 Fylgsni 

Fylgsni er samnefni yfir alls konar felustaði veiðimanna við veiðar. Fylgsnin geta verið 

ævaforn og tengjast gjarnan veiðum með boga, örvum og spjótum. Fylgsnin voru einnig 

notuð við veiðar með notkun leiðargerða því þar mátti fela sig, koma síðan óvænt fram, 

fæla og reka dýrin inn í girðingar. 

8.2 Leiðargerði 

Leiðargerðin eru girðingar, ýmist gerðar úr viði eða hlöðnu grjóti. Leiðargerðin áttu að 

leiða dýrin til þess staðar sem veiðimennirnir vildu hafa þau á, s.s. í veiðigryfjur eða inn 

í safngildrur. Við safngildrur voru leiðargerðin staðsett á úthugsuðum stöðum á farleið 

dýranna og gátu myndað trektlaga form við landslagið. Dýrin voru þannig leidd inn í 

safnrétt þar sem þau voru aflífuð. Réttin gat verið gerð ýmist úr hlöðnu grjóti eða tré. 

Leiðargerði voru einnig notuð til að leiða dýr að ám og vötnum, þar sem dýrin voru 

aflífuð á sundi. Veiðimennirnir gátu þá verið á bátum og sótt að dýrunum af vatni. 

8.3 Veiðigryfjur 

Veiðigryfjur eru manngerðar holur sem gerðar eru í landið svo að dýr falli niður í hana 

og komist ekki upp úr henni aftur af eigin rammleik. Stærð veiðigryfjanna og lögun 

þeirra tekur mið af veiðibráðinni og því landslagi sem veitt er í. Oftast voru klaufdýr 

veidd í slíkar gryfjur, en einnig rándýr. Um alla Skandinavíu þar sem villt hreindýr hafa 

haldið sig, má finna leifar af gömlum veiðigryfjum. (Villreinfangst, c 2005-2007). Ef 

marka má útbreiðslu veiðigryfja má áætla að þær séu allt frá forsögulegum tíma. Talið 

er að ein af bergristunum í Evenhus, Norður-Þrændalögum sýni gryfjur notaðar til 

elgsveiða, vísbendingar eru um að þessar bergristur séu um 4000 ára gamlar. Þær hafa 

verið túlkaðar sem tjáning veiðigaldurs í þeim tilgangi að leggja álög á anda dýrsins og 

tæla það á þann stað sem veiðimaðurinn vill fá það. (Helleristningsfeltet Evenhus, 

2011). 
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5. mynd. Jarðgrafin veiðigryfja í Gol, Suður-Noregi. Myndin er fengin frá upplýsingasíðu um 

gönguleiðir. (http://www.stiprosjektet.com/artikler/dyregraver). 

 

  



 
 
 

 

 

17 

9. Veiðigryfjur í Noregi 

Veiðigryfjur í Noregi greinast í tvö afbrigði, jarðgrafnar gryfjur og steinhlaðnar gryfjur. 

Þrátt fyrir ólíkt útlit gegndu báðar tegundirnar sama tilgangi, þ.e. að fanga dýr. Það er 

landslagið og þau jarðefni sem eru fyrir á staðnum sem nothæft byggingarefni, sem réðu 

því af hvaða tagi veiðigryfjan var. Ef svæðið samanstóð af fremur lausum jarðlögum 

með fáum steinum var gryfjan jarðgrafin, en ef mikið var um grjót á staðnum var 

gryfjan steinhlaðin. Það er vel þekkt að báðar tegundir gryfja geta fundist innan sama 

svæðis en öðru fremur finnast steinhlaðnar gryfjur helst hátt uppi á stórgrýttum 

fjöllunum en jarðgrafnar gryfjur finnast oftast neðan við skógarmörk. 

9.1 Steinhlaðnar veiðigryfjur 

Eini þekkti fundarstaður steinhlaðinna veiðigryfja er í Noregi og þær hafa hingað til 

einungis fundist uppi á fjallgörðunum norðan frá Dofrafjallasvæðinu og suður eftir 

landinu til Hardangervidda, einu stærsta háfjallasvæði Evrópu. (Den europeiske 

villreinfangsten Unesco, World Heritage List : Forprosjekt 2004, bls. 19). Fyrir 

vegfarendur eru þessi mannvirki nokkuð augljós í landslaginu, þar sem þau liggja á eða 

þétt við hreindýraslóðina. 

Steinhlöðnu gryfjurnar gátu verið hlaðnar með ýmsu móti. 

 

6. mynd. Teikning gerð af Mölmen. (Andersen o.fl., 2006, bls. 21). 
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Efsta myndin sýnir gryfju sem er alveg niðurgrafin og styrkt með steinum að innan. Í 

miðjunni er dýragryfja sem er niðurgrafin að hálfu og hlaðin upp með steinum að hálfu. 

Neðst er sýnd gryfja sem að öllu leiti er hlaðinn hóll með skábrautum að fallopinu. 

(Andersen, Jordhöy, Bergstöl & Fossum, 2006, bls. 21).  

Stærð gryfjanna mælist venjulega 1.5-2 metrar að lengd og 50-90 sentimetrar að breidd 

og dýptin allt að 2 metrum. Stundum slúttu brúnirnar dálítið fram yfir fallopið sem gerði 

dýrunum erfiðara fyrir að komast upp úr henni. (Andersen o.fl., 2006, bls. 22). 

Ef til vill römbuðu hreindýrin af tilviljun niður í gryfjurnar á farleiðum sínum en oft 

sjást merki um garða eða leiðargerði, hlaðin úr steinum sem ætlað var að leiða dýrin í átt 

að gryfjunum. (Andersen o.fl., 2006, bls. 22). Svæðið fyrir framan gryfjurnar var einnig 

oft hreinsað af grjóti sem hefur sjálfsagt hjálpað til við að tæla dýrin inn yfir 

gryfjusvæðið. 

9.2 Jarðgrafnar veiðigryfjur 

Jarðgröfnu gryfjurnar sem grafnar eru niður í mold eða möl finnast um alla 

Skandinavíu. (Villreinfangst, c 2005-2007). Veiðigryfjurnar sem fundust við Sop‘s Arm 

á Nýfundnalandi eru af þessu tagi. Ólíkt steinhlöðnu gryfjunum finnast jarðgrafnar 

gryfjur helst í skóglendi eða á gróðurríkari svæðum neðar í fjöllunum. (Jordhöy, Binns 

& Hoem, 2005, bls. 25). Oft er erfitt að koma auga á þær fyrir kjarri og öðrum gróðri, 

einnig hefur lögun þeirra breyst mikið vegna veðrunar. Nú á dögum mælast hinar 

jarðgröfnu gryfjur u.þ.b. 2-3 metra breiðar, 3-4 metra langar og ekki mjög djúpar. Þegar 

gryfjan var gerð var uppmokuðu jarðefni úr holunni oft hlaðið í haug umhverfis 

fallopið. Ef jarðvegurinn var þess eðlis að ekki var hægt að grafa niður á nægilegt dýpi, 

var hlaðinn upp haugur umhverfis gryfjuna með hæfilegum fláa fyrir dýrin. Upphaflega 

voru gryfjurnar brattari og dýpri, en uppblástur hefur breytt þeim meira en steinhlöðnu 

gryfjunum. (Andersen o.fl., 2006, bls. 22). 
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7. mynd. Myndin sýnir hvernig veiðigryfja er hönnuð. Kassalaga botn gryfjunnar gerir dýrunum 

erfitt að lyfta fótunum og komast upp úr gryfjunni. (Kulturnett Möre og Romsdal. 2009). 

 

8. mynd. Teikn. Jordhöy, 2005. 

Teikningin sýnir þverskurð af upprunalegum útlínum jarðgrafinnar gryfju ásamt útliti 

gryfjunnar eins og hún birtist okkur nú á dögum. Sýnt er hvar mælipunktarnir eru 

staðsettir. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 43). 

Þær eru ekki mjög margar jarðgröfnu gryfjurnar sem hafa verið vísindalega 

rannsakaðar, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið benda þó til að hönnun þeirra var 

fjölbreytt. (Den europeiske villreinfangsten, 2004, bls. 19). Jarðgröfnu gryfjurnar voru 
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langflestar styrktar að innan með trjágreinum eða stólpum. Margar gryfjanna virðast 

hafa haft beina veggi, en aðrar voru meira trektlaga líkt og gryfjurnar sem fundist hafa 

við Sop‘s Arm. Efri hluti trektlaga gryfjanna var með skáhallandi veggi (trektin), en 

neðri hlutinn var kassalaga með lóðrétta veggi. (Den europeiske villreinfangsten, 2004, 

bls. 19). Endaveggirnir voru stundum styrktir með steinhellum og dæmi er til um að 

tréfleki hafi verið notaður til styrktar endaveggs. (Andersen o.fl., 2006, bls. 22). Yfir 

gryfjunum hefur síðan verið lagður felubúnaður þegar þær voru í notkun. 

Vitnisburður um leiðargerði í sambandi við jarðgrafnar gryfjur er fremur sjaldgæfur 

fundur. Ástæða þess getur verið að leiðargerðin voru gerð úr viðarefnum sem fyrir 

löngu hafa rotnað í burtu, eða eins og Barth (1966) bendir á getur skógi eða öðrum 

þéttum gróðri hafa verið rutt í burtu áður en veiðitíminn hófst og þannig myndaðir stígar 

sem leiddu dýrin að gryfjunum. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 25).  
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10. Staðsetning og notkun veiðigryfja 

Hreindýrin eru hjarðdýr og ferðast sömu farleiðirnar ár eftir ár, veiðigryfjurnar voru 

þess vegna lagðar á leið þeirra þar sem þau fóru milli beitarsvæða. Gryfjurnar voru 

gjarnan staðsettar þar sem þrenging verður á farleiðinni, í fjallaskörðum, úti á töngum 

eða á slóðum milli grýttra urða. (Molaug, 1958, bls. 397). Veiðigryfjur geta legið stakar, 

í litlum hópum eða í stórum veiðikerfum sem hafa að geyma allt að fleiri hundruð 

veiðigryfjur. (Andersen o.fl., 2006, bls. 22).  

Líkt og hreindýr, eiga elgir sínar farleiðir, en elgurinn er ekki jafn félagslyndur og 

hreindýrin. Elgir ferðast fremur sem stök dýr heldur en í hópum. Veiðar á hreindýrum 

og elg í jarðgrafnar gryfjur byggja á sömu tækni en atferli dýranna er ólíkt. Elgurinn 

heldur sig venjulega neðar í landslaginu en hreindýrin gera. Elgir fara niður eftir dölum 

á farleiðum sínum en hreindýr fara þvert á dali milli heiða. Veiðigryfjur ætlaðar fyrir 

elgi eru stærri og liggja þvert á dalina en hreindýragryfur eru minni og liggja niður eftir 

dölunum. (Klaussen, 2008, bls. 56). Á þeim slóðum þar sem farleiðir hreindýra og elga 

skarast, er þekkt að veiðigryfjurnar voru hafðar stærri en venjulegar hreindýraveiði-

gryfjur, sjálfsagt til að reyna að ná báðum tegundum í sömu veiðigryfju. (Jordhöy, 2007, 

bls. 35). Athuganir sýna að gryfjurnar hafa tilhneigingu til að fara minnkandi eftir því 

sem ofar dregur í landslaginu. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 55). Hugsanleg skýring á því 

gæti legið í atferli dýranna, að það voru kýr og kálfar sem héldu sig efst í fjöllunum og 

notuðu farleiðir uppi á þeim slóðum. 

Þegar gryfjurnar voru í notkun voru fallopin oft hulin með felubúnaði, s.s. trjágreinum, 

kvistum, torfi og mosa. Oft þurfti að endurnýja felubúnaðinn, því hann varð að líta 

eðlilega út gagnvart veiðibráðinni og einnig eftir að dýr hafði fallið niður í gryfjuna eða 

felubúnaðurinn einfaldlega fokið í burtu. Gera verður ráð fyrir að gryfjurnar hafi, að 

einhverju leiti, verið hreinsaðar af gömlu rusli áður en nýtt veiðitímabil hófst. Ýmsar 

vangaveltur hafa verið um það hvort að í gildrunum hafi staðið upprétt spjót eða oddar í 

þeim tilgangi að særa dýrin og hindra að þau kæmust upp úr gryfjunum. Ekki eru allir 

sammála því, enda myndu slík spjót skaða bæði feld og kjöt. Þeir telja líklegra að þær 
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viðarleifar sem fundist hafa á gryfjubotnum séu fremur leifar styrktarstoða og 

felubúnaðar sem fallið hefur niður. (Andersen o.fl., 2006, bls. 23). 

Veiðikerfi tengdust alltaf magnveiðum. Þau gátu samanstaðið bæði af veiðigryfjum og 

leiðargerðum. Í veiðikerfum, sérstaklega hinum stóru, gat verið að finna bæði stein-

hlaðnar gryfjur og jarðgrafnar gryfjur. Stærstu veiðikerfin sem þekkt eru finnast á 

Dofrafjallasvæðinu. Dæmi er um að fleiri en 1000 jarðgrafnar gryfjur finnist í veiðikerfi 

á þessu svæði. (Den europeiske villreinfangsten, 2004, bls. 20). Veiðiminjar í sama 

veiðikerfi eru ekki endilega frá sama tíma. Veiðistaðurinn gæti hafa verið notaður í 

marga mannsaldra en veiðikerfið sjálft verið stækkað, það lengt og þétt með fleiri 

veiðigryfjum á ýmsum tímum. Í stórum veiðikerfum voru leiðargerðin stundum margir 

kílómetrar að lengd og dæmi er um að safngildra hafi verið um 4 km víð þar sem trektin 

opnaðist. Leiðargerðin gátu verið langar raðir af hlöðnum vörðum. Ofan á vörðurnar var 

hengdur ógnandi fælibúnaður, helst eitthvað sem blakti mikið t.d. gæsavængir. 

(Jordhöy, Binns & Hoem, 2005, bls. 26). Mölmen (1986) telur líklegt að milli varðanna 

hafi verið strengd lína sem á voru hengdar fælur. (Jordhöy, 2007, bls. 11). Flest 

mannvirki tengd magnveiðikerfum í norðurhluta Suður-Noregs eru aldursgreind á 

tímabilið 800-1200. (Villreinfangst, c 2005-2007). 
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11. Aldursgreining veiðigryfja 

Elstu minjar um veiðar í Noregi eru ævafornar. Fylgsni sem þekkt eru nálægt sjónum á 

Norðvesturlandinu bera vott um það. Veiðar með boga og örvum voru um langan tíma 

mikilvægasta veiðiaðferðin. Smám saman hófust veiðar með notkun veiðigryfja en lítið 

er vitað um upphaf og umfang þeirrar aðferðar. Af aldursgreiningum vitum við þó að 

notkun veiðigryfja var stunduð allt frá eldri járnöld, en járnöld í Noregi er talin hafa 

lokið um árið 800, allt til 19. aldar uns þessi veiðiaðferð var bönnuð. (Jordhöy o.fl., 

2005, bls. 32). Miðað við þann fjölda veiðigryfja sem þekktar eru hafa fremur fáar 

þeirra verið rannsakaðar með aldursgreiningu í huga. (Den europeiske villreinfangsten, 

2004, bls. 24). Aldursgreiningar gryfjanna eru erfiðar vegna byggingarefnisins sem er 

grjót, möl og mold. Það lífræna efni sem greina má með C14 aðferðinni stafar helst frá 

felubúnaðnum og tréstólpum sem ætlað var að styrkja jarðgröfnu gryfjurnar. Jafnvel þó 

að lífræn efni séu til staðar er erfitt að fastsetja aldur veiðigryfjunnar. Þótt aldursgreina 

megi viðarleifar sem notaðar voru til að styrkja innviði gryfjunnar gæti þeim hafa verið 

skipt út vegna viðgerða og viðhalds. Lauf og sprek felubúnaðarins geta heldur ekki 

verið eldri en frá síðustu notkun gryfjunnar. Aldursgreiningar þeirra gefa því einungis til 

kynna hvenær notkun veiðigryfjunnar var hætt en ekki hvenær gryfjan var gerð. 

Eiginlega eina lífræna efnið sem treysta má á til aldursgreiningar eru gróðurleifar sem 

geta fundist undir uppmokuðu jarðefni gryfjunnar og hlaðið var í haug umhverfis 

fallopið.  

Allt bendir þó til að magnveiðar á hreindýrum voru mestar og helstar á víkingatímanum 

eða snemma á miðöldum. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 32). Það virðist þó sem dragi mjög 

úr notkun veiðigryfja eftir um árið 1200, en skýringin er ekki þekkt. Um ofveiði gæti 

hafa verið að ræða og hreindýrastofninn því í lágmarki. Ef til vill breyttist tískan og 

markaður fyrir skinnavöru hrundi, eða að loðfeldir frá Norðurlöndum lentu í samkeppni 

við ódýrari vöru t.d. frá Rússlandi. 

 



 
 
 

 

 

24 

 

9. mynd. Yfirlit aldursgreininga ólíkra veiðiminja á Dofrafjallasvæðinu. Blái liturinn táknar 

jarðgrafnar gryfjur, sá rauðbrúni steinhlaðnar gryfjur, hvíti safngildrukerfi og sá græni 

búsetutóftir. Texti skýringarmyndarinnar er óþýddur úr norsku til að forðast tímatalsrugling. 

(Jordhöy o.fl., 2005, bls. 59). 
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12. Rannsóknir á vegum NINA 

Rannsóknir á vegum NINA (Norsk institutt for naturforskning) eru fyrst og fremst 

gerðar til að skilja betur samlíf manna og hreindýra í gegnum tíðina, menningarlandslag 

og samfélag hreindýraveiðimanna, hvernig hreindýrin nýta fjöllin og hvar þau halda sig.  

Rannsóknir NINA hafa einkum beinst að þeim svæðum þar sem villt hreindýr halda sig 

ennþá nú á dögum, sem eru hinir víðáttumiklu fjallgarðar suður af Þrændalögum og allt 

suður eftir landi til háfjallanna upp af Harðangursfirði. Með rannsóknunum er leitast við 

að meta stofnstærð hreindýra fyrr á tímum og hafa augu rannsóknarmanna því beinst að 

stóru magnveiðikerfunum sem gefa vísbendingar um farleiðir hreindýra fyrri tíma. Það 

kom rannsóknarmönnum á óvart að magnveiðikerfin á þessum slóðum eru mun fleiri og 

umfangsmeiri en áður var gert ráð fyrir.  

Veiðigryfjurnar eru af mismunandi gerðum og gæðum, en nú er unnið að því að 

kortleggja gryfjurnar eftir tegundum og ásigkomulagi. Þannig er hægt að sjá umfang og 

byggingu gryfjanna í stærra samhengi. Á síðustu árum hefur kortlagningin orðið 

skipulagðari og nákvæmari með notkun GIS tækni (geographic information system). 

Úrkomumælingar eru skoðaðar til að vita hversu snjóþungt er á veturna, því þá er 

erfiðara að leita ætis, sem síðan gefur vísbendingar um hvar farleiðir liggja milli 

beitarhaga að sumri og vetri. Á síðustu árum hefur mikill fjöldi nýskráðra veiðigryfja 

bæst við áður þekktar veiðiminjar. Gryfjurnar eru skráðar samkvæmt gátlista. GPS 

staðsetningarhnit eru tekin á gryfjunni, stærð og dýpt hennar mæld, umfang og ástand 

gryfjunnar athugað, halli og stefna hennar skráð, hvaða gerðar gryfjan er, hvernig 

gróður er í umhverfinu, hvernig jarðveg gryfjan er í, hver landfræðileg staðsetning 

hennar er og hvort gryfjan sé í hættu vegna ágangs manna. 
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13. Rannsóknir NINA við Dovrefjell og Fagerhaug 

Meðal rannsóknasvæða NINA eru Dovrefjell og Fagerhaug sem staðsett eru á 

Dofrafjallasvæðinu í norðurhluta Suður-Noregs. Þar voru veiðigryfjur athugaðar með 

tilliti til þeirra vísbendinga sem þær gefa um farleiðir og búsvæði hreindýra til forna. 

Hreindýraveiðigryfjukerfin gefa til kynna árstíðabundnar farleiðir hreindýranna, en far-

leiðirnar mynduðust af náttúrulegum afmörkunum yfir háar fjallaslétturnar. Í hlíðum 

Dovrefjell, sem er um 900-1000 metra hátt, fundust tvö veiðigryfjukerfi sem 

samanstanda af nokkrum gryfjuhópum, en kerfið við Fagerhaug, sem er í um 500-600 

metra hæð, er aftur á móti ein samfelld röð stakra gryfja. (Jordhöy, 2008, 28(1), bls. 82). 

Alls hafa 1547 gryfjur verið skráðar á þessum stöðum, 1222 gryfjur í Dovrefjallskerfinu 

og 325 í Fagerhaugkerfinu. Gróður hylur margar gryfjanna og því er erfitt að finna 

sumar hverjar. Könnunin var framkvæmd þannig að 100 x 100 metra reitir voru gengnir 

á kerfisbundinn hátt frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs og leitast við að greina 

sem flesta parta veiðikerfanna. (Jordhöy, 2008, 28(1), bls. 80). GPS staðsetningarhnit 

voru tekin og gryfjunum lýst samkvæmt stöðluðum gátlista. Úrkomumælingar sýna hvar 

snjóalög hafa tilhneigingu til að setjast og þannig hvar vetrarbeit er erfið fyrir 

hreindýrin. Helsti gróður á Dovrefjell er lyng og birkikjarr, en á Fagerhaug er það lyng 

og furutré. Gryfjukerfin styðja kenninguna um að hreindýrin hafi ferðast frá vestri til 

austurs í Noregi milli sumar- og vetrarbeitilanda. Þessir farflutningar hreindýra eru 

hættir sökum aukinnar umferðar og mannvirkja nú á dögum og líklega einnig vegna 

minnkunar hreindýrastofnsins. 
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10. mynd. Gryfjukerfin á Fagerhaug og Dovrefjalli og fornar farleiðir hreindýra milli sumar- 

og vetrarbeitilanda. (Jordhöy, 2008, 28(1), bls. 39). 
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Af öllum þeim fjölda gryfja sem fundust í fjöllunum eru tvær megingerðir. Sú fyrri, sem 

er algengari, er hringlaga og oftast staðsett neðarlega í fjöllunum. Nú á dögum birtist sú 

gerð sem yfirgróin, ílöng hola í jörðina með hringlaga hauga í kringum fallopið. Seinni 

gerðin finnst fremur hærra uppi á opnum fjallasvæðum og er styrkt að innan með aug-

ljósum steinhlöðnum veggjum. Slíkar gryfjur eru oftast stakar eða í litlum hópum. 

Aðeins fundust tólf slíkar steinhlaðnar gryfjur og voru þær allar í Dovrefjallskerfinu. 

Aðstæður á vettvangi og tiltæk byggingarefni virðast hafa verið mikilvægir þættir og 

höfðu áhrif á mismunandi aðferðir við gerð gryfjanna. Jarðfræðilega er rannsóknar-

svæðið mestmegnis möl, en einnig er nokkuð af litlum steinum. Stór hluti jarðgrafinna 

gryfja sem fundust í báðum þessum kerfum var gerður úr jökulruðningi, en 

veggbyggingarnar úr viði; birki og furu. 

Ýmsar stærðir af gryfjum mældust, en meðallengd í botni gryfjanna var um 130 sm. 

Dýpt gryfjanna var einnig fjölbreytt, en að meðaltali var hún um einn meter (líklega 

vegna rýrnunar gryfjanna). Meðallengdin að ofan mældist um fjórir metrar og 30 sm í 

Fagerhaugskerfinu, en um fimm metrar í Dovrefjallskerfinu. Að meðaltali var fjarlægð 

milli gryfjanna 38 metrar í Dovrefjallskerfinu. 

Þessa áberandi fjölbreytni í stærð gryfjanna má rekja til þess að bæði hreindýr og elgir 

voru veidd í þessi veiðikerfi. Hins vegar sést það af stefnu og stærð gryfjuraðanna og 

staðsetningu þeirra í landslaginu að flestar gryfjurnar voru ætlaðar til hreindýraveiða. 

Viðarsýni úr gryfju sem fannst í suðurhluta Dovrefjallskerfisins, auk C-14 aldursgrein-

ingar frá sama svæði úr svipuðum gryfjum og búsetulagi, benda til þess að þessi 

stórfelldu gryfjukerfi og trektlöguðu leiðargerði voru fyrst og fremst í notkun á 

víkingaöld og í upphafi miðalda. 
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11. mynd. Gryfjukerfi á Dovrefjalli. Grænu deplarnir merkja gryfjurnar. Flestar gryfjurnar 

liggja niður eftir dalnum í jökulruðningi. (Jordhöy, 2008, 28(1), bls. 83). 

Meirihluti stóru veiðikerfanna sem þekkt eru á Dofrafjallasvæðinu eru aldursgreind frá 

sama tímabili, það er að segja seint á víkingaöld og byrjun miðalda og endurspeglar sú 

aldursgreining helsta notkunartíma þeirra. Margar hendur hljóta að hafa komið að 

gryfjugerðinni enda kallar hún eftir skipulagningu við byggingu, viðhald og rekstur. 

Líklega voru þessi veiðikerfi einnig notuð bæði fyrr og síðar og veiðikerfin sjálf í þróun 

yfir langan tíma. Gamlar veiðiörvar hafa fundist hátt í þessum fjöllum sem benda til 

þess að hreindýr hafa verið veidd á þessum slóðum löngu fyrir víkingaöld. 

Hugsanleg veiðibráð í þessi víðfemu veiðikerfi bendir til þess að villti hreindýrastofninn 

hlýtur, að minnsta kosti tímabundið, að hafa verið þó nokkuð stærri en hann er nú á 

dögum. Aldursgreiningar gefa til kynna skýrar sveiflur í gryfjunotkun sem líklega 

endurspeglar sveiflur í hreindýrastofninum, ef til vill vegna gildruveiða, rándýra, 

beitaraðstæðna eða allra þriggja þáttanna. 

Þessi tvö veiðikerfi, við Dovrefjell og Fagerhaug, eru aðeins lítið brot af öllum þeim 

fjölda hreindýraveiðikerfa sem finnast í Dovre – Rondane héraðinu. (Jordhöy, 2008, 

28(1), bls. 85).  
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14. Hagkerfi hreindýraafurða á víkingatíma 

Hreindýrin voru mikilvæg bjargráð fyrir lífsgæði íbúa Noregs. Búsetuminjar þar í landi  

bera vott um samfelldar nytjar af hreindýrum í yfir 8000 ár. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 

19). Þekktar nytjar hreindýra eru kjöt, feldur, bein og horn. Hreindýraskinnin hafa verið 

sérstaklega eftirsóknarverð, því þau hafa orð á sér að vera meira einangrandi en feldir 

annarra tegunda. Byggð manna þar í landi var í fyrstu meðfram ströndinni en lífsskilyrði 

fólks í nyrsta hlutanum, á búsetusvæði Sama, voru ólík því sem gerðist sunnar í landinu. 

Frá járnöld eru ekki vísbendingar um landbúnað þar norður frá, þarna hafa veiðar verið 

helsti atvinnuvegurinn. (Gjessing, 1955, bls. 22). Rannsóknir á veiðigryfjum norður í 

Lapplandi benda til að þar hafi veiðikerfin flestöll verið fremur lítil og nánast alltaf í 

nágrenni við vatn. (Klaussen, 2008, nóvember, bls. iii). Mikilvægi vatns við hreindýra-

veiðar á Lapplandi er vísbending um að kjötnytjar hafi verið markmið með veiðunum 

enda nánast nauðsynlegt að aflífun eigi sér stað nálægt köldu vatni eða snjó svo kæla 

megi kjötið strax því hreindýrakjöt er svo fljótt að spillast.  

Á Hálogalandi, en það var svæðið norðan við Þrændalög og sunnan við Finnmörk, 

héldu höfðingjar réttinum á svokölluðum finnskatti. Finnskattur var skattur sem Samar í 

Finnmörku og jafnvel allt austur til Bjarmalands þurftu að greiða höfðingjum Háloga-

lands og sem venjulega samanstóð af hreindýraskinnum og afurðum sela og rostunga. 

Þegar Hálogaland hætti að vera sjálfstætt fylki um árið 1100 gekk rétturinn til að heimta 

finnskattinn til konungs sameinaðs Noregs.  

Á víkingatíma jókst mjög landnám manna inn til landsins og upp til fjalla og í Noregi 

og á öllum Norðurlöndum mynduðust verslunarstaðir á 8. og 9. öld. Álitið er að efna-

hagslegur grundvöllur fyrir þeim hafi að mestu leyti verið verslun með veiðiafurðir og 

þá fyrst og fremst skinnavöru. Kaupmenn eða útsendarar þeirra hafi farið um byggðir 

landsins og safnað að sér afurðum til útflutnings. (Gjessing, 1955, bls. 33). 

Í höfðingjasamfélagi víkingatímans ríkti það viðhorf að orðstír og auður væri með því 

mikilvægasta. Orðstír og virðing höfðingja réðst m.a. af gjafmildi þeirra og mikil 

verðmæti fluttust um samfélagið í formi gjafa. Gjafirnar gegndu mikilvægu hlutverki 
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við staðfestingu samninga og myndun bandalaga, þær voru notaðar til sáttagerða, til að 

kaupa sér fylgismenn og viðhalda gamalli vináttu. Afar rík krafa var um endurgjald 

gjafar sem fólst í skiptum á öðrum jafnverðmætum. Gjafaskipti leiddi til vináttu en 

höfnun gjafar var móðgun við gefandann. Þeir sem vildu komast til áhrifa og valda gáfu 

gjafir þeim sem gátu eða vildu ekki endurgjalda gjöfina. (Jón Viðar Sigurðsson, 1989, 

bls. 83). Væri gjöf ekki launuð með annarri gjöf varð að endurgjalda hana með 

þjónustu. Þiggjandinn varð þannig skuldbundinn gefandanum þar til gjöfin var launuð. 

Efnahagur höfðingja skipti því sköpum fyrir völd þeirra, þ.e. bolmagn þeirra til að geta 

gefið góðar gjafir og hljóta virðinguna sem af örlætinu stafaði. Arðbær verslun ásamt 

aðgengi að sjaldgæfri munaðarvöru var því mikilvæg stjórnmálalega séð í 

höfðingjasamfélagi víkingatímans. 

Hreindýr hafa nokkuð fyrirsjáanlega hegðun sem gerir tegundina að hentugri bráð. Með 

réttri veiðitækni getur orðið verulegur ávinningur miðað við fyrirhöfn. Litið var á vel 

staðsettar veiðigryfjur sem auðlind. Nýtingarréttur slíkra gryfja gat verið svo dýrmætur 

á miðöldum að þegar búi var skipt, gat elsti sonur fengið veiðigryfju föðurs í stað býlis. 

(Ingstad H., 1985, bls. 278). Smám saman þróuðust aðferðir til magnveiða sem byggðu 

á samvinnu margra aðila. Ekki er ljóst hvenær magnveiðar á hreindýrum hófust en þær 

virðast hafa náð hámarki á víkingatíma. Magnveiðar fóru fram með veiðigryfjum og 

veiðigildrum leiðargerða sem sameinuðust í veiðikerfi. Stór veiðikerfi eru 

umhugsunarverð. Þau hafa fremur yfirbragð sérstaks atvinnuvegar fremur en kjötnytjar 

bænda úr nágrenninu. Ljóst er að góðrar skipulagningar var þörf. Það þurfti að setja 

mannskap í að grafa eða hlaða heilu raðirnar af veiðigryfjum ásamt því að hanna langar 

leiðargirðingar veiðigildranna. Það þurfti að sinna viðhaldi mannvirkjanna og auka við 

þau eftir atvikum. Mannvirkin bera vott um að fjöldi fólks hlýtur að hafa komið að 

veiðunum sjálfum s.s. smölun, rekstri og fælingu dýranna. Síðast en ekki síst, það þurfti 

að verka afurðirnar og skipuleggja dreifingu þeirra til notenda. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 

33). 

Hvað varðar rannsóknasvæði NINA á og í kringum Dofrafjöll, þar sem einhver 

umfangsmestu veiðikerfi Noregs er að finna, eru norskir fornleifafræðingar ekki á einu 
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máli um hverjir það voru sem áttu aðild að magnveiðunum þar. Skjölsvold (1980) 

heldur því fram að minjar sem þar finnast séu eftir fasta búsetu manna er höfðu veiðar 

og verslun með veiðiafurðir að aðalatvinnu. Aðrir vilja tengja veiðikerfin við 

næstliggjandi bændabýli og þeirrar samfélagshefðar sem þá ríkti. (Jordhöy o.fl., 2005, 

bls. 61).  Mikkelsen (1994) er einn þeirra fornleifafræðinga sem velt hefur málinu fyrir 

sér. Hann er helst á því að veiðikerfin hafi verið samvinnuverkefni höfðingja sem áttu 

land eða ítök á svæðunum sem lágu að Dofrafjallasvæðinu. Síðar, eftir að Noregur 

sameinaðist undir eitt ríkisvald, komu konungur og erkibiskupinn í Niðarósi (nú 

Þrándheimi) að samstarfinu. Samvinnan varð til að verslunarkerfi átti möguleika á að 

þróast sem gat tekið við og dreift hinu mikla magni afurða sem magnveiðarnar gátu af 

sér. (Jordhöy o.fl., 2005, bls. 62). Líklega má telja að verkun hreindýraafurðanna hafi 

farið fram á veiðistað og á nærliggjandi býlum s.s. verkun skinna og horna ásamt 

þurrkun kjötsins áður en afurðirnar voru fluttar á markað. Fornleifarannsóknir í 

Þrándheimi, Osló og Björgvin (Bergen) bera vitni um nytjar handverksmanna á 

hreindýrahornum. Það að horn skuli finnast í kaupstöðum, leiðir líkur á að hornin hafi 

haft vægi sem útflutningsvara. Þekkt er að horn voru notuð í kamba og greiður. 

(Jordhöy, 2008, 28(1)). Bein frá kjötmiklum hlutum dýrsins eru hins vegar fjarverandi 

þannig að líklegt þykir að kjötið hafi komið þurrkað og úrbeinað á markað. (Jordhöy 

o.fl., 2005, bls. 62). Auk verslunar, þjónuðu kaupstaðirnir því mikilvæga hlutverki að 

vera miðstöð samskipta og þjónustu en ýmis framleiðslu og þjónustufyrirtæki urðu til 

við þéttbýlismyndunina. (Foote, 1970, bls. 195). Viðskiptanet víkinga náði langt út fyrir 

Norðurlönd en eftirsóknarverðustu útflutningsvörur þeirra voru loðfeldir og önnur 

grávara. 
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15. Niðurlag 

Engar gryfjur til dýraveiða eru þekktar í Norður-Ameríku aðrar en þær sem fundust við 

Sop‘s Arm sem er ekki svo fjarri L‘Anse aux Meadows, búsetustað norrænna manna á 

Nýfundnalandi. Ekki eru heldur neinar heimildir fyrir því að frumbyggjar álfunnar hafi 

notað veiðigryfjur til að veiða dýr. Vafi leikur á að frumbyggjar, sem voru safnarar og 

veiðimenn án fastrar búsetu, hafi haft undir höndum þau verkfæri sem hentug voru til að 

grafa slíkar gryfjur. Þótt gryfjurnar í nágrenni Sop‘s Arm séu í útliti nánast eins og þær 

veiðigryfjur sem notaðar voru í Noregi á víkingatíma, er ekki hægt að staðfesta að þær 

séu norrænar að uppruna án gripafunda sem tengja má við veru Norðurlandabúa á 

svæðinu og aldursgreiningu lífrænna efna frá gryfjunum. Í L‘Anse aux Meadows hafa 

heldur engar vísbendingar fundist um nýtingu hreindýra, einu dýrabeinin sem þar hafa 

fundist hingað til eru bein hvala og sela. Þar hefur uppgröftur farið fram tvisvar og hafa 

rannsóknir einkum beinst að húsatóftunum sem reyndust vera íbúðarskálar, verkstæði 

og birgðaskemmur, en engar vísbendingar hafa fundist um að búfé hafi verið haldið á 

staðnum. Gjarnan er litið á byggðina við L‘Anse aux Meadows sem vetrardvalarstað 

norrænna manna og eins konar umskipunarhöfn varnings sem þeir söfnuðu þar vestra. 

Rannsóknir á staðnum hafa enn ekki leitt í ljós hvaða varningur það var sem geymdur 

var í birgðarskálum staðarins, en ætla má að um hafi verið að ræða eftirsóttar 

verslunarvörur norrænna manna bæði heima fyrir og í Evrópu. Ein helsta söluvara 

víkinga á alþjóðlegum markaði var skinnavara. Mikill fjöldi stórra magnveiðikerfa sem 

fundist hafa í Noregi síðustu áratugi og tengd eru víkingatíma, samkvæmt 

aldursgreiningu, er vísbending um að verslun með skinnavöru var mun stórtækari en 

áður var gert ráð fyrir. Í ljósi mikilvægis skinnavöruverslunar má vel ætla að norrænir 

menn á Nýfundnalandi hafi ekki látið sér nægja að kaupa skinnavöru af frumbyggjum,  

en hafi sjálfir aflað sér þeirra gæða sem náttúran bauð og með þeim veiðiaðferðum sem 

þeir þekktu heiman frá sér. Rannsaka þarf fundarstað hreindýrabeina nálægt sjónum við 

Sop‘s Arm og reyna að komast að því hvort þar hafi verið verkstöð sem ekki endilega 

hafði kjötnytjar að markmiði heldur vinnslu skinnavöru. Hvaða vörur  

birgðaskemmurnar í L‘Anse aux Meadows höfðu að geyma á enn eftir að koma í ljós. 
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Veiðigryfjurnar sem fundust á Nýfundnalandi mældust nokkuð stærri en veiðigryfjur í 

Noregi og minna meira á veiðigryfjur fyrir elgi en hreindýr. Atferli dýra á svæðinu til 

forna er ekki þekkt og því ekki vitað hvort það voru aðallega tarfar sem hópuðu sig 

saman á farleiðinni nálægt Sop‘s Arm eða hvort önnur stór villibráð var á svæðinu sem 

gæti útskýrt stærð veiðigryfjanna. Hafa ber þó í huga að kanadísku skógarhreindýrin eru 

allmiklu stærri en túndruhreindýr Noregs. Einnig er athygli vakin á að mælipunktar 

Bjarna Einarssonar virðast vera staðsettir við ytri mörk gryfjanna en mælipunktar Per 

Jordhöy hjá NINA eru staðsettir á hæstu punkta í kringum jarðgrafnar gryfjur. 

Framkvæma þarf frekari rannsóknir á veiðigryfjum Nýfundnalands og leitast við að 

finna gripi sem tengja má við norræna menn. Þá væri sjálfsagt að vinnubrögðin yrðu 

samræmd við þær aðferðir sem Norðmenn fylgja við skráningu og lýsingu veiðiminja, 

þannig að samanburður minjanna verði auðveldari.   

Við upphaf rannsókna á Nýfundnalandi var vitað um fjórar veiðigryfjur, núna eru sex 

gryfjur þekktar á 80 metra línu. Það væri því gagnlegt fyrir ítarlegri rannsókn að svæðið 

yrði gengið á kerfisbundinn hátt til að kanna hvort fleiri veiðigryfjur gætu leynst þarna 

eða annars staðar nálægt þar sem þrenging verður í landslaginu á líklegri farleið 

hreindýranna. 

Ef niðurstöður frekari rannsókna benda til áranna í kringum 1000, væri hér um 

mikilvægan fornleifafund að ræða fyrir sögu norrænna manna á víkingatíma. 
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