
Det här visste du inte om 
renen 

Inget djur har klarat sig lika länge i köld och 
snö som renen. Mammuten fanns också för 
flera miljoner år sedan, men dog ut för 5 000 år 
sen. Ullhårig noshörning, jättehjort, 
sabeltandad tiger och grottbjörn är också arter 
som dog ut när det blev varmare och inlands-
isen drog sig tillbaka för snart 12 000 år sedan. 

Det finns 7 raser av renar kvar. I Nordamerika 
kallas de caribou och är vilda. 

Det är 5 000 år sedan människan började tämja 
renen, eller om det var renen som tämjde 
människan. Renen bestämde var och hur 
människan kunde leva. Alla nordliga folk har 
varit beroende av renen. Kanske upptäckte 
renarna att de fick skydd mot rovdjur och 
insekter närmare människorna och deras eldar. 

Renen är ett flockdjur och kommunicerar på 
ett sofistikerat sätt. I bakbenen löper en sena 
över ett benutskott och varje gång renen 
flyttar bakbenet hörs ett knäppande ljud. Ju 
snabbare knäppningar, desto snabbare rör sig 
renen. Funkar utmärkt även i skymning och 
mörker. 

Renar finns på 25 % av jordens landyta.
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Utställningen berättar om renen, karibon eller 
tuktun, kärt barn har många namn. Detta makalösa 
djur som lyckats med att leva ett gott liv i det 
arktiska klimatet. Både som vild och som tam har 
den skapat ett bra liv för människorna som lever i 
arktis. Förutsättningen var dock att människorna 
anpassade sig till renens levnadssätt. Renen tämjde 
människan. 

I utställningen får du veta var renen lever och hur 
den har anpassat sig till de kalla miljöer den lever i; 
om renens biologi och hur människan använder 
renen; att renen levde samtidigt med mammutar 
och andra istidsdjur, som är utdöda idag; att det 
finns grottmålningar i Frankrike med renar; att det 
finns många renskötarfolk. 

Utställningen är en bild- och textutställning med 6 
monterenheter och två väggaffischer: Rangifer 
tarandus och Renen och människan, två bord: ett 
med renskötaråret och ett spelbord med tärningar 
och figurer, där man kan spela renens år med texter 
om vad renen gör under året, 8 pallar med bild och 
text på växter som renen betar.  Texten är på 
svenska och engelska.

Renen i världen 
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Bokning 

Vandringsutställningen ”Renen i världen” kan hyras av 
föreningar, institutioner och enskilda. 
Kontakta oss för information om priser och villkor. 
  
Kontaktperson: 
Konferensvärdinna 
Kristina Åstot-Utsi 
kristina.astot-utsi(a)ajtte.com 
Tel. 0971-170 04

Några bilder från 
vandringsutställningen 
”Renen i världen”. 

Hur stor är utställningen? 

Varje monterenhet är 150 cm bred, 60 cm djup och 
2000 cm hög. Väggaffischerna är 2000 cm höga och 80 
cm breda. Diametern på borden är 120 cm, pallarna går 
att sitta på. Montrarna har egen belysning, för borden 
och pallarna räcker allmänbelysning. Väggaffischerna 
behöver belysas med spotlights. 

En lokal om 5 x 8 m (40 m2) är lämplig, men även ett 
mindre rum där montrarna står med ryggen mot 
varandra och borden i ändarna kan fungera. 
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