
Steinalderfolkene så Hardanger -
jøkulen forsvinne og komme til-
bake. De så furuskog krype

inn  over dalførene til den nådde de
store innsjøene på Sentralvidda. Og
de så den igjen visne og dø.
Nomader fra lavlandet trakk som -
merstid opp gjennom Numedal med
sitt fe, til vide beitemarker på høy-
fjellsplatået. Bønder fra Hardanger og

Hallingdal, fra Numedal og Telemark
forsøkte seg med gårdsbruk i de
øverste fjelldalene og fan get rein i dyre -
graver for å spe på kosten. Smeder i
Sysendalen og Uste dalen, i Jønndalen
og på Møsstrand smeltet myr malm og
forsynte bygdene med jern.  
Hvordan vet vi dette? 
Ingen skriftlige beretninger kan for-
telle om oldtidsmenneskene på Har -

danger vidda, de som bodde i skinn telt
og gammer ved Nordmannslågen og
Langesjøen og i trekkfulle hellere i
Valldalen og ved Mår. Deres saga ble
aldri nedskrevet, deres språk er
ukjent, deres  historie er glemt. Men
de har etterlatt seg spor som kan gi
små gløtt inn i den hverdag de opp-
levde, i det samfunn de var en del av.
Forskere har gjennom 175 år studert

disse beskjedne sporene – ruiner av
sammensunkne steinbuer, overgrodde
hustufter, knapt synlige for det blotte
øye, flintfliser, kullbiter, brente steiner,
skjult under torv og mose. 
På grunnlag av dem er det igjen blitt
mulig å få enkelte gløtt inn i Har -
danger viddas glemte saga.

Oppdagelser på Hardangervidda
Det er mer enn 9000 år siden et menneske for første gang satte sin fot på Hardangervidda. 

Tre hundre generasjoner med reinsdyrjegere har ferdes i disse fjelltraktene. De har hatt for øye de samme nuter 
og knauser, de samme elver og bekker og vann som vi ser når vi vandrer langs de gamle stier og slæper. 

Men de har også opplevd hvordan naturforhold har skiftet og hvordan Vidda har endret karakter fra tusenår til tusenår.

I manuskriptsamlingen 
på Universitetsbiblioteket 
i Bergen ligger et 46 siders
manuskript, ført i pennen av
teologen Wilhelm Frimann
Koren. På oppdrag av sin
mer kjente slektning, eids-
vollsmann, stortings-
president, stiftamtmann,
tollinspektør og grunnlegger
av Bergens Museum, Wilhem
Frimann Koren Christie,
fore tok han sommeren 1840
en reise på Hardangervidda
for å finne levninger etter det
man mente kunne være
Norges urbefolkning. 
Noe urbefolkning lot seg ikke
påvise, men de funn han
gjorde, viste med all tydelig -
het at det hadde ferdes folk
på Hardanger vidda langt
bakover i en fjern fortid.
Korens undersøkelse er de
første spirer til utforskningen
av Hardangerviddas oldtid.
Dette er første side av hans
beretning. 


