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Forord 

Denne avhandlinga er resultatet av fem års utdanning. Dermed er det langt flere som har 

forma avhandlinga og forfatteren av den enn dem det er plass til å nevne i et forord. Likevel er 

det enkelte jeg vil trekke fram og gi en spesiell takk. 

Først vil jeg takke for hjelpen jeg har fått fra fylkesarkeologene i Oppland fylke. 

Spesielt Anna McLoughlin, Henriette Aasen og Øystein Rønning Andersen har bidratt med 

viktig informasjon om registreringssjaktinga som er blitt gjort på Hundorp, og om Fron 

generelt. Videre har diskusjonene med Ingar M. Gundersen vært til uvurderlig hjelp. Kirsten 

Ropeid og Kjell Johan Sæbø har lest teksten og gitt gode og viktige kommentarer. Tusen 

takk! 

Ermias Beyene Tesfamariam og Espen Uleberg har vist en utrolig tålmodighet med en 

student som kunne spesielt lite om digitale kart før han fikk hjelp av dem, mens Åsmund 

Havellen Gurigard og Martine Petlund Breiby Schultz har gitt digital førstehjelp alle de 

gangene en gremlin har tatt bolig i datamaskina mi. Tusen takk! Og takk til Sveinung Utaaker 

for diskusjonene våre om katastrofer og monumenter. 

En spesiell takk går til veilederne mine, Lotte Hedeager og Marianne Hem Eriksen. 

Tusen takk for entusiasmen dere har vist for prosjektet, for alt arbeidet dere har lagt ned i 

avhandlinga mi, og for alt jeg har lært av dere. 
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1 Innledning 

Hundorp i Gudbrandsdalen har etter alt å dømme vært et maktsenter i flere hundre år – fra 

merovingertid til kristen tid. Dette var århundrer der naturkatastrofer av ulikt slag gjorde stor 

skade i Gudbrandsdalen, uten at dette gjorde slutt på maktsenteret På Hundorp. Tvert imot har 

stedet med Østlandets nest største ansamling av storhauger opprettholdt posisjonen sin 

gjennom flere hundre, turbulente, år. Hvorfor kunne makt opprettholdes på akkurat dette 

stedet? Dette undersøker jeg gjennom følgende tre delspørsmål: 

 

1 Hvorfor var det økonomisk makt til å bygge monumenter på Hundorp? 

2 Hvilken symbolsk makt hadde Hundorp? 

3 Hvorfor blei makt liggende på Hundorp i hele yngre jernalder? 

Makt uten makthaver 

I denne avhandlinga definerer jeg «makt» som enhver mulighet til å oppnå noe (se Mann 

1986:6). Ifølge denne definisjonen er mange storhauger et tegn på makt, fordi de er et bevis 

på en mulighet til å bygge mange store hauger. I og med at Hundorp er det stedet på Østlandet 

med nest flest storhauger kan vi dermed slå fast at Hundorp var et maktsenter. 

 I tidligere forsking på maktkonsentrasjon har det blitt lagt vekt på hva en elite kan ha 

gjort for å konsentrere makt (Myhre 1992, 2002; Skre 1996). Jeg har imidlertid ikke sett 

grunnlag for å avgjøre om makta på Hundorp var knytta til noen elite, og jeg vil argumentere 

for at spørsmålet heller ikke trenger å være direkte relevant. I denne avhandlinga 

argumenterer jeg nemlig for at når makt konsentreres hos noen eller noe, distribueres den fra 

andre. Uavhengig av om Hundorp var eller ikke var underlagt en elite, var makta som var 

konsentrert på Hundorp altså skapt av aktører over et større område. Derfor vil jeg undersøke 

hva som kan ha fått aktører andre steder til å la makt være konsentrert på akkurat Hundorp. 

Behov for Hundorp 

Når jeg drøfter makta på Hundorp, legger jeg vekt på en form for makt som har fått lite plass i 

tidligere forsking. Denne formen for makt, er avmakt (lack of power over/power to, se 

Hodder 2016), og behovene avmakt skaper. For det første er ikke monumentene på Hundorp 

bare et uttrykk for stor makt; de er også et uttrykk for et stort behov for å bruke makt til å 



2 

 

bygge monumenter (se Gren 1994). For det andre vil jeg argumentere for at dersom makt 

konsentreres, skjer det gjerne fordi den delen av samfunnet der makta er konsentrert 

disponerer noe som andre har behov for. Dette innebærer at ettersom makt var konsentrert på 

Hundorp over lang tid, må Hundorp ha fylt varige behov hos aktører over et større område. 

Jeg vil argumentere for at det var disse behova som ga Hundorp makt. 

Økonomi og symbolikk 

Som vi skal se, har det vært et skille i skandinavisk arkeologi mellom å enten drøfte økonomi 

og politisk makt, eller symbolikk, kult og ritualer (se eks. Hedeager 2011; jamfør Myhre 

2002; Rundberget 2012; og Skre 1996). Dette er et skille jeg utfordrer. For det første 

argumenterer jeg for at store deler av symbolene og ritualene i de samfunna jeg drøfter, var 

retta mot å sikre den hverdagslige drifta av nettopp økonomien (se Bradley 2005). For det 

andre må enhver fordeling av makt støttes opp av et tankesett som får systemet til å framstå 

legitimt (Bourdieu 1996c). For det tredje vil det å bygge et monumentalt anlegg kreve en 

omfattende økonomisk makt (Skre 1996). Samtidig velger ingen å bygge et monument bare 

fordi de har tilstrekkelig økonomisk makt – monumenter bygges fordi de skal symbolisere 

noe (Gren 1994). Økonomiske og symbolske strukturer opererer altså ikke hver for seg. Tvert 

imot griper de inn i hverandre, de former hverandre, og de støtter opp om hverandre. Derfor 

drøfter jeg ikke enten økonomisk eller symbolsk makt. I stedet drøfter jeg hvordan økonomisk 

og symbolsk makt kan ha spilt sammen, og sammen lagt grunnlag for at makt blei og fortsatte 

å være konsentrert på Hundorp. 

Struktur og framgangsmåte 

Avhandlinga er delt i to deler. I del 1 presenterer jeg premissene for den kommende 

diskusjonen min av makta på Hundorp. Først, i kapittel 2, presenterer jeg stedet og materialet 

derfra. Deretter presenterer jeg tidligere relevant forsking på makt i nordisk jernalder generelt 

(3.1), og på Hundorp spesielt (3.2). I kapittel 4 presenterer jeg det teoretiske og metodiske 

utgangspunktet mitt. I kapittel 5 presiserer jeg hvilke føringer premissene jeg har lagt i del 1, 

legger for den kommende drøftinga av hvorfor makt blei og fortsatte å være konsentrert på 

Hundorp. 

I del 2 åpner jeg med å undersøke om Hundorp kan knyttes til noe spesifikt økonomisk 

rom (kapittel 6). Deretter, i kapittel 7, drøfter jeg symbolsk makt på Hundorp i lys av 
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naturkatastrofene som ramma Gudbrandsdalen i yngre jernalder. I kapittel 8 drøfter jeg hvilke 

andre former for makt Hundorp kan ha fått som et kultsenter for et større område. I kapittel 8 

ligger også oppsummeringa og konklusjonen min, samt noen avsluttende bemerkninger. 
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Del 1: Hvilket sted, hvilken makt? 

Bakgrunnen for en diskusjon. 

Denne delen består av fire kapitler, der jeg presenterer premissene for den kommende 

diskusjonen av makta på Hundorp. Først, i kapittel 2, presenterer jeg stedet og materialet 

derfra. Deretter presenterer jeg tidligere relevant forsking på makt i norsk og nordisk jernalder 

generelt (3.1), og på Hundorp spesielt (3.2). I kapittel 4 presenterer jeg det teoretiske og 

metodiske utgangspunktet mitt. I kapittel 5 presiserer jeg hvilke føringer premissene jeg har 

lagt i del 1, legger for den kommende drøftinga av hvorfor makt blei og fortsatte å være 

konsentrert på Hundorp. 
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2 Hundorp 
 

I kapittel 2 presenterer jeg Hundorp, Fron og Gudbrandsdalen. Deretter presenterer jeg 

materialet mitt. Som vi skal se, har det blitt gjort få arkeologiske undersøkelser på Hundorp. 

Finnes det likevel grunnlag for å anslå når aktiviteten på stedet var på sitt mest omfattende? 

2.1 Hundorp i Gudbrandsdalen 

 

Hundorp ligger i Sør-Fron kommune, sentralt i Gudbrandsdalen. Sør-Fron regnes gjerne som 

den nordligste kommunen i Sør-Gudbrandsdalen, mens den tilgrensende Nord-Fron kommune 

regnes som den sørligste kommunen i Nord-Gudbrandsdalen. Navnet Hundorp refererer til 

flere ulike steder i Sør-Fron. Kjært barn har mange navn, og kjært navn gis til mange barn. 

For eksempel har kommunehuset i Sør-Fron fått navnet Hundorp, uten at det ligger i 

umiddelbar nærhet til det historiske Hundorp. Det ligger et betydelig potensiale for forvirring 

i det at det er kommunehuset i Sør-Fron, og ikke det historiske Hundorp, som står oppført 

som «Hundorp» på mange kart. I denne avhandlinga refererer begrepet «Hundorp» 

utelukkende til det historiske Hundorp. Dette Hundorp ligger nede i dalbunnen, ved elva 

Gudbrandsdalslågen (Lågen, se figur 1). 

 

 

Figur 1: Utsnitt av Sør-Fron. Merk at navnet «Hundorp» står to steder. Det vestlige Hundorp er kommunehuset i Sør-

Fron. Det østlige Hundorp, ved Hove, er det historiske Hundorp. 
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Figur 2: Et utsnitt av Sør- og Midt-Norge. Røde steker viser veier. I de dalene som nevnes i teksten, går veiene nede i 

dalen. Et kart over veiene blir dermed et kart over dalene; eneste unntak er vest i Ottadalen, der dalen slutter og veien 

går over fjellet der det grønne feltet slutter. Gudbrandsdalen går fra og med Lesja i nordvest, til Lillehammer ved Mjøsa i 

sørøst. Kommunene i Ottadalen (Skjåk, Lom og Vågå) regnes med til Gudbrandsdalen. Merk ellers at Fron ligger sentralt i 

Gudbrandsdalen. 

Gudbrandsdalen er en trang dal på over 200 km. Dalen utgjøres av en hoveddal og 

enkelte sidedaler, hvorav Ottadalen med kommunene Skjåk, Lom og Vågå er den største. Fra 

Lesjaskogsvatnet helt nordvest i Gudbrandsdalen renner to elver. Rauma renner nordvestover 

ned Romsdalen, mens Lågen renner sørøstover, gjennom Gudbrandsdalen og ned i Mjøsa. 

Ottavassdraget renner sammen med Lågen ved Otta, i Sel kommune nord for Fron.  
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Oppholder vi oss sentralt i Gudbrandsdalen, er vi nær flere ulike landskap: 

jordbruksbygder i dalen, og da særlig i de sørvendte liene, med bratte bakker opp mot slake 

innlandsfjell mot øst, og brattere fjell mot vest. Rundt Nord-Gudbrandsdalen ligger de høyeste 

fjella i Norge. Nord-Gudbrandsdalen danner dermed en kontrast til områdene sør for 

Gudbrandsdalen. Her ligger Mjøsa og slettbygdene (figur 2).  

2.2 Presentasjon av materialet 

I anledning E6-prosjektet Gudbrandsdalen har kulturhistorisk museum i Oslo nylig gjort 

omfattende arkeologiske undersøkelser i Fron-kommunene. Hundorp blei imidlertid ikke 

undersøkt i forbindelse med E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Dermed har det ikke blitt gjort 

noen større, fagmessige arkeologiske undersøkelser på Hundorp. Hvilke kilder har vi da til 

rådighet for å tidfeste aktiviteten på stedet? 

E6-undersøkelsene i 2011 og 2012 

Mye av materialet som drøftes i denne avhandlinga, blei gravd ut i forbindelse med det 

såkalte E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Dette var et prosjekt under ledelse av Ingar M. 

Gundersen ved Kulturhistorisk museum i Oslo, i anledning bygginga av ny trase for 

Europavei 6 gjennom dalen. Utgravingene foregikk over to år, fra 2011 til 2012. E6-prosjektet 

Gudbrandsdalen er det mest omfattende utgravingsprosjektet i Oppland fylke noen sinne 

(Gundersen 2016d). Før E6-undersøkelsene var det gjort få arkeologiske undersøkelser i Fron, 

og i Gudbrandsdalen for øvrig (Gundersen 2016e).  

Under E6-prosjektet blei totalt 64 lokaliteter undersøkt; 12 bosetnings- og 

jordbrukslokaliteter og 49 utmarksminner
1
. Den nye E6 går på den solfylte nordsida av Lågen 

i Sør-Fron, og på den skyggefylte sørsida av Lågen i Nord-Fron. Dette har trolig bidratt til at 

bosetnings- og jordbrukslokalitetene er overrepresentert i Sør-Fron, mens utmarksminnene er 

overrepresentert i Nord-Fron. Alle utgravinger foregikk i dalbunnen (Gundersen 2016f). 

Dermed er få fjellokaliteter gravd ut i Fron, og i Gudbrandsdalen for øvrig (se eks. Larsen 

2016b:50). Traseen for E6 gjennom Ringebu var ikke klar da utgravingene starta i 2011. 

Derfor blei det ikke gjort utgravinger i Ringebu i forbindelse med E6-prosjektet 

Gudbrandsdalen (Gundersen 2016c:14-15). Bare sørlige deler av Sel kommune var del av E6-

                                                 
1
 Tre lokaliteter blei avskrevet som ikke arkeologiske. 



8 

 

prosjektet Gudbrandsdalen. De aller fleste utgravingene i forbindelse med E6-prosjektet fant 

altså sted i Fron-kommunene (Gundersen 2016c).  

Gudbrandsdalen samler både regn- og smeltevann fra et stort område. Innsjøer demper 

flom, men med unntak av Losna i Øyer og Ringebu kommuner, sør i Gudbrandsdalen, er det 

ingen innsjøer i Gudbrandsdalslågen. Dette bidrar til å gjøre Gudbrandsdalen flomutsatt 

(Gundersen 2016b). Mange steder i Fron og Gudbrandsdalen for øvrig er liene opp fra dalen 

bratte. Dette øker skredfaren betraktelig. Særlig hvis det renner større bekker eller elver 

gjennom lia, og skogen er rydda til fordel for for eksempel jordbruk, vil faren for flomskred 

være spesielt stor. I tillegg vil eventuelle skred få spesielt stort omfang. 

Forhold av denne typen er vanlige i Fron (Gundersen 2016b). Det er altså stor flom- 

og flomskredfare i Fron, og i Gudbrandsdalen for øvrig. Karakteristisk for E6-prosjektet var 

at det blei lagt vekt på å avdekke flom- og flomskredhistorikken i dalen (Gundersen 2016e). 

Det blei gjort funn av tjukke flomskredlag på sju lokaliteter. Disse blei indirekte datert, 

gjennom relasjon til arkeologiske fenomener (Nesje et al. 2016). 

Materialet på og fra Hundorp 

På Hundorp står den største ansamlinga storhauger på innlandet. På hele Østlandet er det bare 

på Borre det er flere storhauger enn på Hundorp (Gundersen 2016a). I dag står det fire 

storhauger på selve Hundorp, og to på Hjetlund, omtrent 600 meter mot øst (se figur 3). Det 

har stått flere storhauger på Hundorp enn de som står der i dag, men et ukjent antall 

storhauger er blitt sletta i historisk tid (Jacobsen & Larsen 2005; Larsen 2007). Hypotetisk 

sett kan gravminner og andre monumenter også ha blitt sletta i forhistorisk tid. Generelt ser 

det ut til at spesielt mange gravminner har blitt sletta i nettopp Gudbrandsdalen. En grunn til 

dette, kan være at det er trangt om jordbruksarealet i trange fjelldaler som Gudbrandsdalen. 

Folk i fjelldaler kan derfor ha rydda bort kulturminner for å få mer jordbruksjord i større grad 

enn folk på slettbygdene (Larsen 2016a:63). I tillegg til storhaugene, er det rester av ei 

steinsetting og to steinlegginger på Hundorp.  

Storhaugene på stedet varierer i størrelse. Den minste er 12.5 meter i diameter, den 

største er 31.5 meter i diameter. Haugene på Hundorp er gjennomgående større enn de på 

Hjetlund
2
. I dag er monumentene på stedet prega av aktivitet i sein historisk tid, som 

bautasteiner reist i forbindelse med nasjonsbygginga på 18- og 1900-tallet (Larsen 2007, se 

figur 4).  

                                                 
2
  23, 28, 28 og 31.5 meter i diameter, mot 12.5 og 17 meter i diameter. 
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Figur 3: Storhaugene på Hundorp. Røde sirkler markerer hauger. 

 

Figur 4: Olavshaugen på Hundorp. Haugen er typologisk datert til merovingertid. Bautasteinen på haugen blei satt opp i 
1907. Foto: Jørgen N. Elstad. Bildet er brukt med tillatelse fra Maihaugen museum. 
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Den nye E6 går i tunnel forbi Hundorp (Gundersen 2016c:16). Dermed blei det ikke 

gjort utgravinger på Hundorp i forbindelse med E6-prosjektet Gudbrandsdalen. To av 

haugene har blitt undersøkt, i henholdsvis 1785-86 og 1829-31. Begge undersøkelsene hadde 

imidlertid mer karakter av plyndring enn av arkeologiske undersøkelser. Det lille som blei 

gjort av funn blei ikke tatt vare på (Jacobsen & Larsen 2005; Larsen 2007). Videre har det 

blitt åpna noen små sjakter med minigraver på Hundorp (Jacobsen & Larsen 2005), og 

Oppland fylkeskommune har utført noe registreringssjakting der. Sjaktinga til 

fylkeskommunen påviste imidlertid primært at laga på stedet er sterkt omrota av moderne 

aktivitet (Anna McLoughlin, Henriette Aasen og Øystein R. Andersen, pers.kom). Det har 

kommet inn mange løsfunn fra Hundorp, mange av dem i form av detektorfunn (se eks. 

Gundersen 2017).  

Hundorp i sagalitteraturen 

Hundorp og Gudbrandsdalen er sentrale i sagalitteraturen (Steinsland 2005). I denne 

avhandlinga legger jeg spesiell vekt på måten stedet beskrives i «Hellig Olavs saga» i Snorres 

Heimskringla, og i Njåls saga. Der presenteres Hundorp og gudbrandsdølene som 

antagonister til kristendommen (se Njålssoga 1996:130-133; og Sturlason 1997:303-309). 

Målet med begge fortellingene er trolig å vanære hedningene og hedendommen (Steinsland 

2005). Gro Steinsland (2005) har stilt seg kritisk til begge sagaene som kilder til reelle 

historiske hendelser. Hun meiner de heller burde sees som kilder til mentaliteten i den tida da 

tekstene blei skrevet ned, altså på 1200-tallet. Som vi skal se (5), kan bildet folk på 1200-

tallet hadde av Hundorp imidlertid være interessant i seg sjøl. 

Stedsnavnet Hove 

Et karakteristisk trekk ved Hundorp som framheves i sagalitteraturen, er en stor, kultrelatert 

bygning (Njålssoga 1996; Sturlason 1997). Rett vest for det historiske Hundorp ligger det i 

dag et sted som heter Hove (se figur 3). Sammen gjør sagalitteraturen og stedsnavnet det 

sannsynlig at det en gang sto en hallbygning eller en annen kultrelatert bygning på Hove ved 

Hundorp. 
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Datering av aktiviteten på Hundorp 

At det er gjort få arkeologiske undersøkelser på Hundorp gjør dateringa av aktivitet på stedet 

usikker. Dateringa Jan Henning Larsen (2016a:71) har gitt av haugene på Hundorp, baserer 

seg på dateringa av storhauger andre steder, og av andre funn fra dalføret. Storhaugmiljøer på 

Østlandet, inkludert Hundorp, har blitt typologisk datert til merovingertid (Larsen 2016a; 

Myhre 2013). Storhaugtypologien indikerer altså at stedet blei sentralt i eller innen 

merovingertid (se eks.Gundersen 2016a; Jacobsen & Larsen 2005; Larsen 2016a; Myhre 

2013). 

 Det er tegn til at det kan ha vært rituell aktivitet på Hundorp før merovingertid. For 

eksempel er det en rund steinsetting på Hundorp (Larsen 2016a), og Larsen (2001) har anslått 

at bruken av runde steinsettinger primært strekker seg fra romertid til merovingertid. 

Steinsettinga kan altså være fra merovingertid, men den kan også være eldre. Gjenstandsfunna 

fra Fron indikerer imidlertid at aktiviteten på Hundorp var mest omfattende i yngre jernalder. 

I 2016 var 36 av 41 funnposter fra eldre jernalder i Fron fra Kjorstad, nordvest for Hundorp. 

Fra yngre jernalder var funnmengden større og spredd over flere gårder, med en viss 

konsentrasjon rundt Hundorp (22 av 78 funnposter, hvorav det er usikkerhet knytta til 

lokaliseringa av fem funnposter). Hundorp er altså karakterisert av få funn fra eldre jernalder, 

og mange funn fra yngre jernalder (Gundersen 2016a:322). 

 Som sagt nevnes Hundorp ofte i sagalitteraturen, spesielt som åsted for møter mellom 

kristne og hedninger i sein vikingtid. Hundorp nevnes imidlertid ikke i sagaenes beretninger 

om Gudbrandsdalen i kristen tid. I tidlig kristen tid nevnes heller Steig, en kilometer mot 

nordøst, som maktsenter i Gudbrandsdalen (Steinsland 2005; se eks. Sturlason 1997). Det at 

Hundorp ikke nevnes i tekster fra tida etter at gudbrandsdølene var blitt kristna, indikerer at 

stedet heller ikke spilte noen viktig rolle i dalen i kristen tid. Videre blei det bygd vei 

igjennom Gudbrandsdalen i middelalderen. Denne blei lagt utenom Hundorp. I stedet blei den 

lagt forbi Steig, trass i at terrenget er flatere nede ved Hundorp enn oppe ved Steig. Dette 

styrker hypotesen om at Hundorp ikke lenger spilte noen viktig rolle i Gudbrandsdalen i 

middelalderen (Gundersen 2016a). Vi kan altså konkludere med at Hundorp ser ut til å ha 

vært et sentralt sted fra merovingertid og fram til sein vikingtid. Hundorp ser imidlertid ikke 

ut til å ha vært noe sentralt sted i kristen tid. 
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Oppsummering kapittel 2 

I 2.1 har vi sett at Gudbrandsdalen strekker seg gjennom mange ulike landskap; bratte fjell i 

vest, og slakere fjell i øst. I nord ligger de høyeste fjella i Norge, mens sør for 

Gudbrandsdalen ligger slettbygdene ved Mjøsa. Hundorp ligger sentralt i Sør-Fron kommune, 

midt i Gudbrandsdalen. 

Det er gjort mange arkeologiske undersøkelser i Fron generelt, men få på Hundorp. 

Dette gjør dateringa av aktiviteten på stedet usikker. Ved å kombinere storhaugtypologi, 

innkomne løsfunn, sagalitteratur og traseen for middelalderveien igjennom Fron, har jeg 

imidlertid konkludert med at tida da Hundorp var på sitt mest sentrale, strakte seg fra 

merovingertid og til, men ikke inn i tidlig kristen tid. 
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3 Maktbegrepet forskingshistorisk 

belyst 

I kapittel 3 presenterer jeg tidligere relevant forsking. Kapittelet er delt i to deler. I den første 

(3.1), presenterer jeg hvordan maktkonsentrasjon har blitt forklart i norsk og nordisk 

arkeologi generelt. I den andre (3.2) presenterer jeg tidligere forsking på Hundorp.  

3.1 Økonomisk makt, symbolsk kosmologi 

Maktkonsentrasjon har tradisjonelt blitt forklart ved at eliten skal ha bygd opp kontroll over 

økonomisk aktivitet som jordbruk, utmarksbruk og handel. Men hva har man egentlig lagt i 

begrepet «kontroll», og hvorfor skal de som dreiv jorda, utmarka og handelen ha latt seg 

kontrollere?  

Som vi skal se, har enkelte tatt avstand fra å diskutere temaer som økonomi og makt. 

Hvilke aspekter kan falle ut av analysene våre av monumentale steder dersom vi avstår fra å 

drøfte dem med henvisning til temaer som økonomisk makt? Hvordan kan disse analysene 

likevel bidra i videre studier av maktkonsentrasjon? 

Jord 

Ifølge Bjørn Myhre (2002) ser yngre bronsealder og førromersk jernalder i Norge ut til å ha 

vært prega av nokså egalitære samfunn. Denne relativt jevne maktfordelinga i samfunnet 

framstilles delvis som en følge og konsekvens av omfattende jordbruksekspansjon i denne 

perioden, i form av nyrydding. Eldre bronsealder tolkes som sosialt lagdelte høvdingdømmer. 

Parallelt med nyryddinga i yngre bronsealder faller grunnlaget for disse høvdingdømmene 

bort, ved at høvdingene mister kontroll over blant anna produksjonen (Myhre 2002:114). 

Nyryddinga i førromersk jernalder fortsetter inn i og igjennom romertid. 

Jordbruksekspansjonen fra slutten av førromersk jernalder og framover framholdes imidlertid 

som en kilde til økt sosial lagdeling. Dette skal ha skjedd ved at enkelte familier kunne utnytte 

økt produksjon i jordbruket til å skaffe seg rett til mer jord og beitemark (Myhre 2002:118). 

Det gis ingen eksplisitt forklaring på hvorfor samme aktivitet, nemlig nyrydding, i samme 

område, skulle føre til stikk motsatt resultat i henholdsvis yngre bronsealder og romertid 

(Myhre 2002:114-170). I begge tilfeller er det uansett langt på vei vekslende kontroll over 
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jord som driver samfunnsutviklinga. Begrepet «kontroll» (Myhre 2002:se for eksempel 118 

jamfør 167) henviser dermed til to motstridende fenomener: ekspansjon i jordbruket fører til 

at eldre bronsealders elite mister «kontroll» over jorda, mens det er nettopp 

jordbruksekspansjon som er bakgrunnen for at eliten får «kontroll» i romertid (Myhre 2002). 

Nylig har debatten om jord og makt blitt snudd på hodet, av Lars Erik Gjerpe (2017). 

Han argumenterer for at en ikke opererte med individuell eiendomsrett til jord i eldre 

jernalder, og kanskje heller ikke i merovingertid. I stedet foreslår han at man opererte med 

individuell bruksrett til deler av den jorda samfunnet disponerte i fellesskap. Denne 

bruksretten blei refordelt med jevne mellomrom. Ved refordelinga blei hver familie tildelt 

jord utfra egen sosial status. Hos Gjerpe (2017) er det altså ikke kontroll over jord som gir 

sosial status, men sosial status som gir kontroll (i form av bruksrett) over jord. Som vist, gir 

ikke Myhre (2002) noen eksplisitt forklaring på hvorfor de som ikke eide jord i modellen han 

foreslår aksepterte eiendomsretten til de som eide mye jord. På samme måte gir ikke Gjerpe 

(2017) noen eksplisitt forklaring av hvorfor de som fikk tildelt lite jord godtok at andre skulle 

få disponere mer. 

Utmark 

I de seinere åra har det blitt gjort funn som vitner om omfattende økonomisk aktivitet i 

utmarka rundt Gudbrandsdalen, og i innlandet på Østlandet generelt. Særlig spora av 

jernvinne og jakt og fangst på rein og andre dyr med gevir og varm, vakker pels er av et 

omfang som vitner om en massiv overskuddsproduksjon. Både i Norge (Pilø et al. 2018; 

Rundberget 2012) og internasjonalt (Ashby et al. 2015) har det blitt argumentert for at 

produksjonen var retta mot eksport til markeder i Sør-Skandinavia og på kontinentet. 

Tradisjonelt har en form for elitestyring blitt ansett som et nødvendig premiss for 

etablering av overskuddsproduksjon fra utmarka (Mikkelsen 1994; Rundberget 2012). 

Angående jakt og fangst på rein på Dovre har for eksempel Egil Mikkelsen (1994:124) 

skrevet at «Det avgjørende var kanskje at kongen var den eneste som var i stand til å 

mobilisere tilstrekkelig mange mennesker til å kunne drive denne formen for massefangst». 

 Denne tradisjonelle tilnærminga til overskuddsproduksjon i utmark har blitt utfordra 

av Kathrine Stene & Vivian Wangen (2017). De argumenterer for at produksjonen fra 

utmarka like gjerne kan ha blitt organisert av de aktuelle lokalsamfunna. Men dersom eliten 

ikke nødvendigvis hadde kontroll over produksjonen i utmarka, kunne, og eventuelt, hvordan 

kunne da overskuddsproduksjon fra utmarka utgjøre en kilde til maktkonsentrasjon? 
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Ferdsel og handel 

Enkelte studier av hvordan produksjon fra jordbruk og/eller utmarksbruk kan ha lagt grunnlag 

for maktkonsentrasjon har unngått spørsmålet om kontroll over produksjonen på en elegant og 

for så vidt plausibel måte. Disse har foreslått at eliten ikke nødvendigvis kontrollerte 

produksjonen fra jordbruket eller utmarka, men at den klarte å bygge opp en kontroll over 

nettverkene varene fra produksjonen sirkulerte i (Myhre 1992, 2015; Rundberget 2012; 

Wammer 2016). Dette skal gjerne ha skjedd ved at eliten klarte å utnytte strategiske punkter 

langs ferdselsveiene til å bygge opp kontroll over varene som sirkulerte langs ferdselsveiene 

(Myhre 1992:167-175). Men hva vil det egentlig si å kontrollere en ferdselsvei? Hvorfor 

velger folk å ferdes langs en vei, dersom de må avgi makt langs veien? ”Handel var ikke en 

universelt efterstræbt relationsform, men et kulturelt valg”, og ”Særligt ved at indgå i 

udveksling med mere avancerede eller magtfylde partnere var der en risiko, for at opnå en 

underordnet status” (Sindbæk 2005:43). Hvorfor valgte folk å ta dette valget, og risikoen det 

innebar? Ville de valgt å reise, dersom de sjøl hadde en opplevelse av å bli kontrollert – og, 

eventuelt, hvorfor? Hva opplevde de som blei kontrollert at de fikk ut av prosessen? 

En grunn til at Myhre (1992) ikke drøfter disse spørsmåla, kan være at han drøfter 

maktkonsentrasjon fra elitens ståsted – det sentrale er hva eliten gjør for å få kontroll (se eks. 

Myhre 1992; Myhre 2002, 2015). Ifølge Sindbæk (2005) er det avgjørende imidlertid ikke 

hva eliten gjør eller ikke gjør for å bygge kontroll. Det avgjørende er hva som kan ha fått de 

en prøver å kontrollere til å ta det valget ferdselen innebar – og dermed utsette seg for «en 

risiko, for at opnå en underordnet status». 

 Bernt Rundberget (2012) drøfter til en viss grad maktforhold fra perspektivet til dem 

som avga makt. Kontrollen over jernvinna er ett av flere temaer i doktorgradsavhandlinga 

hans om jernvinna i det sørlige Hedmark i vikingtid og middelalder. Deler av bakgrunnen for 

hypotesen hans, er at jernvinna ser ut til å ha vært mest omfattende i jordbruksmessig 

marginale områder. Han foreslår at en mulighet eliten hadde for å bygge opp kontroll over 

profitten fra jernvinna, lå i å kontrollere transporten av jern ut fra områdene med omfattende 

overskuddsproduksjon, og tilførselen av korn tilbake til disse områdene. Argumentet bygger 

på en hypotese om at områdene der jernvinna foregikk, ikke var sjølberga med mat, og at 

tilførsel av mat til disse områdene blei organisert av en elite. Jernvinnefolket er dermed 

avhengig av eliten, ikke bare for å få brakt varene sine til markeder, men også for å få mat. 

Det sentrale blir altså ikke hva eliten har gjort, men hvordan jernvinnefolket er avhengige av 

en ressurs andre kontrollerte (Rundberget 2012:169, 311-315). Jeg vil imidlertid innvende at 
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et system basert på en så åpenbar økonomisk utbytting, vil tendere til å stå svakt dersom det 

ikke støttes opp av et verdensbilde som kan få systemet til å framstå legitimt. En hypotese 

som legger ensidig vekt på denne typen økonomisk utbytting vil altså vanskelig kunne 

forklare hvorfor de utbyttede ikke gjorde opprør. 

Kombinerte forklaringer 

Doktorgradsavhandlinga til Dagfinn Skre (1996) beskriver framveksten av maktkonsentrasjon 

på Romerike fra yngre romertid til 1350 e.Kr. Denne prosessen forklares primært med 

henvisning til skiftende kontroll over jord. Kontrollen over jord knyttes imidlertid sammen 

med andre, gjensidig forsterkende kilder til makt, som politisk makt, militær makt og 

framveksten av en herskerideologi (Skre 1996). Skres eksplisitte betoning av samhandlinga 

mellom ulike former for makt kan se ut til å ligge implisitt til grunn også i andre studier av 

kontroll over jord som kilde til makt (se eks. Myhre 2002, for eksempel side 165). 

 Det er ett aspekt ved avhandlinga til Skre (1996) som skal bli særlig sentralt i denne 

avhandlinga. Det er det han har skrevet om Raknehaugen. Raknehaugen er Romerikes, og en 

av Nordens største gravhauger (Skre 1996:451-452). Skre (1996:455-460) har beskrevet 

hvilket enormt arbeid og hvilken enorm utgift bygginga av Raknehaugen representerer. Han 

anslår at bare bygginga av haugen ville krevd 30-60 personers arbeid til hugging og kjøring 

av tømmer vinteren gjennom, og 450-600 personers arbeid med bygginga av haugen hele den 

påfølgende sommeren. Flere hundre mennesker må altså ha blitt tatt ut av anna arbeid en hel 

sommer. I tillegg må mat og andre forsyninger ha blitt produsert og transportert til dem. Med 

disse anslaga illustrerer Skre (1996) to viktige aspekter vi skal ta med oss videre. For det 

første illustrerer han hvilke store økonomiske ressurser bygginga av et stort monument krever. 

Det andre aspektet, som Skre (1996) ikke berører direkte, er at det må ha ligget sterke tanker 

og følelser bak å investere så store ressurser i å bygge monumentet. Et spørsmål anslaga av 

arbeidsinnsatsen kan presse fram, er: hvorfor valgte noen å investere så uhorvelige mengder 

arbeid i å flytte jord og tømmer fra ett sted til et anna, og legge dette opp i en diger dynge? 

Et svar Skre (1996) gir, er at haugen er et uttrykk for elitens herskerideologi. 

Gravhauger, som Raknehaugen, tolkes som symboler eliten brukte for å forme en ideologi der 

det framsto legitimt og naturlig at makt var ujevnt fordelt i samfunnet. Men hvordan så denne 

ideologien ut? Hva ved denne ideologien var det som gjorde at en haug jord og tømmer fikk 

det til å virke logisk for folk at enkelte i samfunnet skulle ha makt over andre? Vi kan tolke 
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haugen som et middel en elite brukte for å bygge ideologisk makt. Man hva med de 

menneskene eliten prøvde å få makt over? Opplevde de haugen på samme måte? 

Fra økonomi til kosmologi 

Tendensen i tekster om maktkonsentrasjon til i liten grad å prøve å forstå hvorfor elitens 

maktsymboler fungerte som maktmiddel, kan være én grunn til at enkelte arkeologer har 

bevegd seg bort fra tradisjonelle, økonomibetonte studier av maktforhold mellom en elite og 

en øvrig befolkning. Dette kan tekstene til Lotte Hedeager være et eksempel på. 

Doktorgradsavhandlinga til Hedeager (1990) kan minne om doktorgradsavhandlinga til Skre 

(1996). Både Skre (1996) og Hedeager (1990) drøfter maktkonsentrasjon i jernalder, og 

forklaringene er, eksplisitt eller ikke, basert på en positivistisk kombinasjon av ulike, 

gjensidig forsterkende kilder til makt. Mens disse tendensene går igjen blant anna i 1992 

(Hedeager 1992), møter vi en annen tone rundt årtusenskiftet (Hedeager 1999, 2004). Ideologi 

beskrives fortsatt som et maktmiddel (Hedeager 1999:23-24), og når Hedeager beskriver 

nordisk dyreornamentikk og symbolikken i den, beskrives den som «en uadskillelig del af 

elitens materielle udtryk» (Hedeager 2004:220). Samtidig rettes ikke oppmerksomheten mot 

hvordan ideologi og dyreornamentikk kan ha fungert som maktmidler, men mot å forstå 

symbolikken i stilen i seg sjøl, og verdensbildet den opererte i (Hedeager 1999, 2004). 

Teksten kan dermed ses som et varsel mot det som skulle komme i 2011. I en tekst om 

Gudme på Fyn i sein eldre jernalder, har Hedeager nemlig «expanded its interpretation 

beyond traditional references to «trade», «power», «richness» and so on» (Hedeager 

2011:162). 

Dimensjonene på Gudme er unike i nordisk sammenheng. For eksempel blei det 

deponert spesielt mye edelmetall på Gudme. Hallbygningen på stedet er av en unik størrelse i 

nordisk eldre jernalder, og bygd med en teknikk vi ikke kjenner tidligere spor av i Norden 

(Hedeager 2011, se eks. 152-154). Ifølge Hedeager kan Gudme ha blitt et slags 

idealsentralsted en har prøvd å etterligne andre steder i Norden, «albeit with more humble 

results» (Hedeager 2011:163). Som Skre (1996) har vist, vil det å bygge monumentale anlegg 

kreve betydelige økonomiske ressurser. Dersom Gudme tolkes uten henvisning til materiell 

rikdom, hvordan kan en da forklare hvorfor forsøk på å etterligne Gudme andre steder i 

Skandinavia ga mer «humble results»? 

 Det kan altså argumenteres for at viktige aspekter ved et sted som Gudme faller bort 

hvis en unngår temaer som politisk og økonomisk makt. Noe Hedeager (1999, 2004, 2011, 
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2015) samtidig har vist, er at monumentale anlegg som Gudme representerer noe mer enn 

maktkamp og rikdom. En diskusjon rundt dette noe mer kan hjelpe oss i å forstå hvorfor en 

valgte å investere rikdom i hallbygninger og edelmetall, eller, for den saks skyld, i å dynge 

opp tømmer og jord. Den samme diskusjonen kan også hjelpe oss til å forstå hvorfor steder 

som Gudme, eller dynger med tømmer og jord, kan gi makt. 

 Ifølge Hedeager (2011) har Gudme så mange likhetstrekk med det mytiske Åsgård, 

hjemstedet til gudene i norrøn mytologi, at Gudme kan ha vært bygd etter modell av og blitt et 

symbol på Åsgård. En eventuell hersker på Gudme blir dermed et symbol på Odin, herskeren 

i gudeverdenen. Hallen på Gudme blir noe mer enn en pompøs framvisning av evne til å få 

bygd en stor bygning, og kan ha blitt oppfatta som et symbol på Gladsheim, hallen Odin styrte 

verden fra (Hedeager 2011:160). Denne symbolikken kan ha gitt stedet Gudme, og eventuelle 

makthavere der, makt (jamfør eks. Steinsland 1989, 2000). 

Oppsummering 

I første del av 3.1 har vi sett at makt i norsk jernalder tradisjonelt har blitt forklart med 

henvisning til økonomiske strukturer. Konsentrasjon av makt har dermed blitt forklart ved at 

en elite skal ha skaffa seg makt over økonomien. Jeg har argumentert for at en ensidig 

vektlegging av økonomiske strukturer ikke kan forklare hvorfor de som tapte på de 

økonomiske strukturene, godtok systemet.  

I andre del av 3.1 har vi sett at viktige aspekter ved studier av steder med et 

monumentalt preg kan falle bort dersom vi ikke henviser til temaer som økonomisk makt. 

Samtidig kan vi oppnå en større forståelse for hvorfor disse stedene hadde makt dersom vi 

ikke begrenser oss til å bare drøfte temaer som økonomisk makt, men også drøfter temaer som 

symbolikk og kosmologi. 

 Del 3.1 som helhet vil jeg derfor oppsummere ved å trekke fram to aspekter: For det 

første, kan studier av økonomisk makt svekkes dersom vi ikke drøfter temaer som symbolikk, 

kosmologi og ritualer. For det andre, kan forståelsen for symboltunge, monumentale steder 

svekkes dersom vi ikke drøfter temaer som økonomisk makt. 

3.2 Makta på Hundorp i forskingshistorisk belysning 

Som vi har sett (3.1), har maktkonsentrasjon i norsk yngre jernalder gjerne blitt forklart med 

henvisning til tre kilder til makt: makt over jord, makt over utmarksressurser, og makt over 
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ferdsel, og dermed handel. I tidligere forsking på makta på Hundorp har alle disse 

fenomenene blitt trukket fram som deler av det potensielle grunnlaget for makt i Fron. Kan 

imidlertid ei henvisning til økonomiske faktorer i seg sjøl forklare hvorfor makt blei og 

forblei liggende på Hundorp? 

Økonomi 

Dersom makta i yngre jernalder lå i jordbruket, kan dette forklare at makta i Gudbrandsdalen 

lå i Fron. Gudbrandsdalen er generelt en trang dal omgitt av de høyeste fjella i Norge, men i 

Sør-Fron vider dalen seg noe ut. Fjella rundt Fron er ikke like høye eller dramatiske som 

lenger nord, og angående jordbruksforholda i Fron har Ivar Kleiven (1930:9) skrevet at 

området har «vore helde for den beste bygda i Gudbrandsdala» (se også eks. Jacobsen & 

Larsen 2005). Samtidig er ikke jordbruksforholda spesielt gode på Hundorp, målt mot andre 

steder i Fron. For eksempel er det mer sol i de sørvendte liene enn nedi dalen. I tillegg finnes 

det steder utafor Gudbrandsdalen der jordbruksforholda er bedre enn i Fron, uten at dette har 

ført til noen ansamling storhauger fra yngre jernalder. Grunnene til at det blei bygd storhauger 

på akkurat Hundorp må altså knyttes til mer enn lokale jordbruksforhold. 

Dersom makta i yngre jernalder lå i utnytting av utmarka, kan vi vanskelig forklare 

hvorfor Hundorp vokste fram som sentralt sted i Gudbrandsdalen. Mens utmarka rundt 

Hundorp for all del var rik, har vi nemlig ikke spor av spesielt omfattende utmarksbruk i 

området rundt Hundorp, målt mot andre deler av dalen (se eks. Larsen 2016b:51; Pilø et al. 

2018; Wammer 2016). Dersom utmarksressursene trekkes fram som kilde til makt på 

Hundorp, kan vi altså ikke uten videre forklare hvorfor vi ikke har andre steder av lignende 

karakter andre steder i dalen. 

Når Gundersen (2016a) har drøfta grunnlaget for makt på Hundorp, har han trukket 

fram kontroll over ferdsel som et sannsynlig grunnlag for makt. Med tanke på landskapet 

rundt Gudbrandsdalen, virker denne hypotesen for så vidt plausibel. Som nevnt, strekker 

Gudbrandsdalen seg i en nord/nordvestlig-sør/sørøstlig retning. Det samme gjelder fjella, som 

omgir dalen på begge sider. Landskapet strukturerer altså ferdsel i området i en 

nord/nordvestlig-sør/sørvestlig retning, nedi dalen. Det finnes enkelte fjelloverganger en kan 

bruke for å komme ut av dalen, for eksempel fra Lom og Skjåk til Sogn og Stryn. Folk i yngre 

jernalder foretrakk imidlertid å transportere varer over vann (Sindbæk 2005), enten i båter og 

skip (Sindbæk 2005:105) eller over frosne vannveier (Sindbæk 2005:114). Samtlige 

gudbrandsdalskommuner unntatt Gausdal ligger langs to vassdrag. Skjåk, Lom og Vågå ligger 
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langs Ottavassdraget, mens de øvrige ligger langs Gudbrandsdalslågen (Lågen). Ottaelva 

renner sammen med Lågen ved Otta. Vassdraga har altså rent sammen innen de når Fron og 

Hundorp (se figur 5). 

 

Figur 5: Utsnitt av Sør-Norge. Blågrønne streker markerer elver. Gudbrandsdalslågen er elva mellom Lesja og Mjøsa. 

Merk at vannveiene fra Ottavassdraget har rent sammen med Gudbrandsdalslågen innen de når Fron. Merk også at de 

eneste vannveiene som fører ut av Gudbrandsdalen, er de som fører til henholdsvis Mjøsa og til Åndalsnes 

Skal en følge vannveiene ut av Gudbrandsdalen, har en to valg (se figur 5). Fra 

Lesjaskogsvatnet helt nord i Gudbrandsdalen, renner to elver: Rauma nordvestover mot 

Åndalsnes ved Romsdalsfjorden, og Lågen renner sørøstover til Mjøsa. Ingen av elvene er 

farbare hele strekket, men store deler av Lågen og det tilflytende Ottavassdraget er farbart. 

Ruta ned Rauma fører i første omgang bort fra markedene i Sør-Skandinavia. I tillegg ender 

den på nordsida av Stadt. Ruta ned Lågen, derimot, ender i Mjøsa. Derfra går enkle vannveier 

ned til Skagerak, for eksempel ned Glomma. Ved Mjøsa fant en også Åker, et sentralsted med 

omfattende forbindelser sørover i yngre jernalder (Hagen 1992; Nybruget 1992). Ruta ned 

Lågen fra Nord-Gudbrandsdalen går forbi Hundorp. Beliggenheten på et nes ute i Lågen har 

blitt knytta til en kontroll over denne ferdselen (Gundersen 2016a). 

Som vi skal se (8.1), kan plasseringa ved en viktig ferdselsåre være en sentral del av 

forklaringa på at Hundorp fikk den posisjonen det fikk. Samtidig vil ikke det å henvise til at et 

sted ligger strategisk til ved en ferdselsvei, uten videre forklare hvorfor folk som ferdes, skal 

ha valgt å avgi makt på stedet (se 3.1). For Hundorps del, er det for det første relevant å trekke 

fram at andre steder, både i Sør-Fron og i Sør-Gudbrandsdalen for øvrig, også egner seg til å 
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kontrollere ferdsel. For det andre er det viktig å vise til at det har blitt argumentert for at andre 

steder har kontrollert ferdselen på Lågen til andre tider. 

Det er få funn fra eldre jernalder i Sør-Fron, men av dem vi har, er over halvparten fra 

Kjorstad i Ryssland, vest for Hundorp. De fleste av disse igjen er fra to gravkontekster fra 

yngre romertid, hvorav den ene har blitt beskrevet som en av de rikeste i sitt slag på indre 

Østlandet i yngre romertid (Gundersen 2016a:322; etter Lund Hansen 1987:432-433). 

Gundersen (2016a) argumenterer for at gravene representerer en viss maktkonsentrasjon i 

seinere deler av eldre jernalder, om enn ikke nødvendigvis på samme nivå som Hundorp. 

Kontroll over ferdsel beskrives som en viktig del av grunnlaget for makt også på Kjorstad. 

Videre omtales Steig, som nevnt (2.2) som et maktsenter i Gudbrandsdalen i tidlig kristen tid. 

I og med at veien som blei bygd igjennom dalen i kristen tid blei lagt om Steig, har 

Gundersen (2016a) argumenterer for at kontroll over ferdsel var viktig også der. Dersom 

kontroll over ferdsel tolkes som en kilde til makt på Hundorp i yngre jernalder, er den 

strategiske plasseringa ved Lågen altså ikke nok til å forklare hvordan Hundorp fikk denne 

kontrollen, i og med at andre steder i området ser ut til å ha kontrollert ferdselen til andre 

tider. 

Naturkatastrofer og økonomisk makt 

På starten av og i yngre jernalder blei Skandinavia generelt og Gudbrandsdalen spesielt hardt 

ramma av naturkatastrofer som gikk hardt ut over jordbruket. Her ser Gundersen (2016a) en 

mulighet for de stedene som blei ramma mindre hardt til å bygge makt over de stedene som 

blei hardere ramma. Dette kan ha skjedd ved at de gårdene som ikke klarte å opprettholde 

drifta som følge av katastrofene i yngre jernalder, kan ha blitt satt i et avhengighetsforhold til 

dem som klarte å opprettholde drifta. Dersom en gård på Hundorp klarte å opprettholde drifta, 

ville Hundorp altså ha blitt en av gårdene andre gårder ville blitt satt i et avhengighetsforhold 

til. 

Denne teorien kan beskrive ett viktig aspekt ved Hundorp. Samtidig vil jeg trekke 

fram tre aspekter som kan nyansere den. For det første er det ikke blitt påvist noen gård på 

Hundorp. I og med at stedet ligger på nordsida av Lågen, der solforholda er mye bedre enn på 

sørsida, er det naturlig å anta at området rundt Hundorp er et område et jordbrukssamfunn 

ville tatt i bruk. Samtidig trenger ikke denne jorda ha blitt drevet av en gård på stedet; 

hypotetisk sett kan den ha blitt drevet av gårder andre steder (se for øvrig Gjerpe 2017; og 

Herschend 2009 for en videre diskusjon om eiendomforhold til jord i jernalderen). Videre har 
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vi sett hvor store økonomiske midler bygginga av en storhaug vil kreve (se 3.1). Dersom 

andre gårder i Fron var så hardt ramma av uår som Gundersen (2016a) har godt belegg for å 

anta at de var, hvordan kan da utbytting av disse ha skapt noe stort nok økonomisk grunnlag 

til å bygge storhauger på Hundorp? I tillegg har vi sett (3.1) at ei økonomisk utbytting av 

denne typen vil stå svakt dersom den ikke støttes opp av en ideologi som kan få systemet til å 

framstå legitimt.  

Innholdet i kapittel 3.1 og avsnittet ovenfor er, om enn ikke eksplisitt, noe av grunnen 

til at Gundersen (2016a:328) avslutter diskusjonen sin om makta på Hundorp med følgende 

ord: 

 «Ressursgrunnlaget i Gudbrandsdalen og Hundorps strategiske beliggenhet er dermed 

ikke en tilfredsstillende forklaringsmodell i seg selv, ettersom det storpolitiske potensialet 

også lå til rette andre steder i Fron. Det er snarere i kombinasjon av natur- og kulturhistoriske 

forutsetninger og begivenheter at maktsenteret på Hundorp trer tydelig frem og får sin 

forklaring» - og det er denne forklaringa jeg nå vil prøve å gi, ved å sette stedet i et 

maktteoretisk perspektiv. 
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4 Teoretisk og metodisk 

utgangspunkt 

 

I dette kapittelet åpner jeg med å beskrive hva jeg legger i begrepet «makt», for så å gå videre 

med å beskrive tankene til Michael Mann om hvordan nye maktstrukturer vokser fram. 

Deretter drøfter jeg symbolsk makt, ved hjelp av teorier hos Pierre Bourdieu. Både når jeg 

drøfter teoriene til Mann og når jeg drøfter teoriene til Bourdieu, legger jeg vekt på en type 

makt som har en mer implisitt rolle hos dem begge. Dette er avmakt, i form av et behov for 

noe andre disponerer, eller noe som disponeres et anna sted. Teoriene til Bourdieu setter jeg i 

sammenheng med begrepet «geomytologi», for å drøfte opplevelsen av at et kjent 

handlingsmønster plutselig møter en katastrofalt annerledes respons. 

4.1 Makt og avmakt 

Michael Mann (1986:6) har definert begrepet «makt» som muligheten til å oppnå noe 

gjennom å mestre omgivelsene sine (Mann 1986:6, egen omsetting). Dette innebærer at 

enhver samhandling er en maktstruktur, fordi all samhandling har som mål å oppnå noe 

(Mann 1986). Mann (1986:3-28) har presisert at han plasserer seg mellom de to 

motsetningene jeg har illustrert i kapittel 3.1. Dette skillet beskriver han som skillet mellom 

enten å trekke økonomiske forhold fram som den avgjørende kilden til maktforhold, eller å 

legge ensidig vekt på tanker og ideer. Heller enn å trekke fram én av disse kildene til makt, 

hevder Mann (1986) det finnes fire ulike kilder til makt. Disse fire er ideologisk makt, 

økonomisk makt, politisk makt og militær makt. Det er viktig for Mann (1986:2) at disse 

ulike kildene til makt ikke kan sees adskilt. Som vi har sett (3.1), må ei økonomisk makt 

støttes opp av en ideologi som til en viss grad kan få systemet til å framstå legitimt. Videre 

har vi sett (3.1) at det må ligge en betydelig økonomisk makt til grunn for å bygge 

monumentale uttrykk for en ideologi. Disse ulike kildene til makt vil altså fungere sammen, 

og støtte opp om hverandre (Mann 1986).  

 Mann (1986:6-7) skiller mellom begrepene «kollektiv» og «distribuert» makt. 

Kollektiv makt er den makta et samfunn har i fellesskap. Distribuert makt er makta enkelte 

individer i et samfunn har over andre. I vår kontekst er det viktig å presisere at elitemakt er 



24 

 

kollektiv makt som er distribuert til, eller, med andre ord, konsentrert hos, bestemte individer. 

Kollektiv makt og elitemakt er altså ikke to ulike ting; elitemakt innebærer at deler av et 

samfunns kollektive makt er distribuert til en elite. Jeg vil illustrere ved å trekke fram tolkinga 

Skre har gjort av Raknehaugen. Som nevnt (3.1), har Skre (1996) meint at det var en elite som 

sto for bygginga av haugen. I så fall var grunnen til at denne eliten kunne bygge en så stor 

haug at den kunne hente folk og ressurser fra et større område, nemlig hele Romerike. Hadde 

eliten som skal ha stått for bygginga av Raknehaugen herska over et område der de samla 

ressursene var mindre, hadde den ikke hatt mulighet til å bygge noen så stor haug. Den samla 

mengden ressurser i området ville ikke vært stor nok (jamfør Skre 1996). Dette illustrerer at 

både makt som er og makt som ikke er konsentrert hos en elite, i bunn og grunn er kollektiv 

makt. Skillet består i hvordan makta er distribuert. 

Ett sentralt aspekt ved makt som skal bli viktig i denne avhandlinga, er avmakt (lack 

of power over/power to). Ian Hodder (2016) har illustrert at når makt konsentreres hos enkelte 

aktører i et maktforhold, kan det komme av at ei gruppe i maktforholdet har behov for noe de 

vanskelig kan få med mindre de er i kontakt med ei anna gruppe. Et eksempel kan hentes fra 

tolkinga til Rundberget (2012) av elitens makt over jernvinnefolket i Hedmark i vikingtid og 

middelalder (se 3.1). I eksempelet til Rundberget (2012) blir ikke makta konsentrert hos eliten 

primært på grunn av noe eliten har gjort. Makta kommer heller av avmakta jernvinnefolket 

hadde til å produsere nok korn sjøl, og behovet de derfor hadde for korn. Det er altså ikke 

eliten, men avmakta til jernvinnefolket, som gjør at makta konsentreres hos eliten. 

Ifølge Mann (1986: 18-22) vil måten samfunn er organisert på, gjøre at ulike deler av 

samfunnet er mer sentrale enn andre. I et jordbrukssamfunn er jordbruket sentralt. Ortodoks 

kristendom er sentralt i et ortodokst kristent samfunn. Maktstrukturer bygd opp rundt slike 

sentrale deler er oftest så sterke at det er vanskelig å utfordre dem på deres egne premisser. 

Men ved å utnytte noe nytt, noe som ikke er innlemma i maktapparatet, kan maktstrukturen 

endres. Dette nye kaller Mann (1986) et organisatorisk rom. 

Mann (1986:18-20) gir et eksempel på utnyttinga av et militært rom. I middelalderen i 

Europa var makta bygd opp rundt adelige riddere. Ridderne var så effektive at andre grupper 

vanskelig kunne ta opp kampen mot adelen så lenge de organiserte styrkene sine på 

tradisjonelt vis. På 1300-tallet klarte likevel bondehæren å utfordre adelen militært. Det 

gjorde den ved å sette opp tette, godt organiserte rekker av landsknekter. Dette var nytt, og 

brøyt med tradisjonell krigføring. Den tradisjonelle kampteknikken til adelen hadde ingen 



25 

 

taktikk for å møte militære styrker organisert på denne nye måten. Slik skapte bondehærens 

krigføring en ny maktstruktur.  

Hvilke føringer legger teoriene om organisatorisk rom for forståelsen av Hundorp? 

Det viktigste i denne sammenhengen er trolig at et grunnlag for makt og et rom for makt er to 

ulike fenomener. Et naturgrunnlag kan være et grunnlag for makt. Men dette naturgrunnlaget 

er tilgjengelig for alle maktstrukturer på stedet. Derfor kan vi ikke forklare hvorfor én 

maktstruktur avløser en annen ved å vise til et naturgrunnlag. Skal vi kunne peke på en faktor 

som en bakgrunn for at én maktstruktur vokser fram, må denne delen av grunnlaget for makt 

kunne knyttes spesifikt til akkurat denne nye maktstrukturen. Bare dersom en del av 

maktgrunnlaget kan knyttes spesifikt til den framvoksende maktstrukturen, kan fenomenet ha 

vært en del av et organisatorisk rom. 

Igjen kan vi vende oss til eksempelet Mann (1986) bruker. Både jordbruk og krig var 

viktige deler av grunnlaget for makta til både de vikende og de framvoksende 

maktstrukturene i 1300-tallets Europa. Samtidig var ikke krig noe organisatorisk rom i seg 

sjøl – krig var viktig for begge maktstrukturene. Det organisatoriske rommet bonde- og 

handelsstanden utnytta seg av, var en ny måte å organisere militære styrker på. Vi kan altså 

konkludere med å trekke fram et punkt som skal bli viktig videre i avhandlinga. Dette er at en 

studie av grunnlag for makt ikke vil kunne forklare hvorfor én maktstruktur vokser fram på 

bekostning av en annen. Skal vi kunne forklare hvorfor en maktstruktur vokser fram på 

bekostning av en annen, må vi studere organisatoriske rom. 

 Teoriene til Mann kan altså hjelpe oss å forklare hvorfor én maktstruktur avløser en 

annen. Samtidig lar de oss ikke nødvendigvis forstå hvorfor folk valgte å slutte opp om denne 

nye maktstrukturen. Jeg vil trekke fram et eksempel i det Mann (1986:22-23) skriver om 

hvordan ideologisk makt kan vinnes. Han setter fram tre typer rom en kan utnytte seg av for å 

vinne ideologisk makt. Det tredje av disse er spesielt relevant for denne avhandlinga. Dette er 

at man kan ta i bruk nye sanseinntrykk i formidlinga av en ny ideologi. Noe Mann (1986) ikke 

uten videre forklarer, er hvorfor disse nye sanseinntrykka skal få folk til å slutte opp om en ny 

ideologi. Hva symboliserer sanseinntrykkene for dem de skal få makt over? 

4.2 Symbolsk makt, behov for handling og 

katastrofe i praksis 
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Pierre Bourdieu (1996c) har definert symbolsk makt som makta til å definere hva vi anser 

som rett og galt, positivt og negativt, et gode eller et onde. Dette inkluderer muligheten til å 

definere handlinger eller andre trekk ved enkelte i samfunnet som bedre og mer verdifulle enn 

andre. Jamfør 4.1 kan vi si at symbolsk makt innebærer makta til å slå fast at handlingene til 

enkelte vil øke samfunnets kollektive makt, og at det å distribuere makt til disse, derfor vil 

øke samfunnets kollektive makt (Bourdieu 1996c:42, jamfør 4.1). Dermed vil symbolsk makt 

legitimere at makta over et kollektiv, som et samfunn, er ujevnt distribuert, fordi det framstår 

som å møte kollektive behov (Bourdieu 1996c). 

 Et kjennetegn ved symbolsk makt er at den bare fungerer så lenge vi handler i tråd 

med den (Bourdieu 1996c). Det anerkjente er bare anerkjent så lenge vi anerkjenner det, det 

fordømte er bare fordømt så lenge vi fordømmer det. Men hvorfor vil ikke alle velge å utføre 

de handlingene som anerkjennes mest? Her kommer begrepet habitus inn. All handling møter 

respons fra strukturene som omgir oss. Hos Bourdieu (se særlig 2006) opptrer disse 

strukturene gjerne som sosiale normer. De sosiale normene vil stille ulike forventinger til 

hvilke handlinger ulike personer utfører, basert på for eksempel kjønn, alder, titler, slektskap 

etc. Dersom et individ utfører en handling som strider med forventingene i samfunnet, kan 

vedkommende oppleve en negativ respons på handlingen. Når individet på denne måten får en 

opplevelse av at det ikke er normalt at vedkommende gjør denne handlingen, vil personen 

heller ikke forvente denne handlingen av seg sjøl. Handlingen blir ingen underbevist rutine, 

ingen vane. Det anses ikke som normalt at en arkeolog arresterer noen – det er en handling vi 

forventer at politiet utfører. Hadde arkeologen gjentatte ganger erfart at folk satte pris på 

handlingen, kunne arkeologen gjort det til en vane. Høyst sannsynlig ville handlingen 

imidlertid blitt fordømt, og arkeologen får derfor ikke for vane å arrestere folk. Handlingene 

vi gjør og ikke gjør blir altså ikke bare noe samfunnet forventer av oss – de blir også noe vi 

forventer av oss sjøl. 

I kapittel 4.1 trakk jeg fram begrepet avmakt, særlig i form av behov for noe andre 

aktører kontrollerte. Der la jeg vekt på behovet for fysiske, konkrete ting. Teoriene til 

Bourdieu (2006) om hvordan enkelte handlinger kan være tilgjengelige for enkelte, men ikke 

for andre, innebærer at det ikke bare er fysiske ting som kan være under andres kontroll. 

Ettersom noen handlinger bare er tilgjengelige for enkelte, vil det å være avhengig av 

bestemte handlinger også kunne gjøre deg avhengig av andre aktører. Dermed er det ikke bare 

et behov for ting som kan skape avmakt. Et behov for bestemte handlinger vil også kunne 

skape avmakt, og dermed konsentrere makt (se 4.1).  
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Videre kan handlinger ikke bare være forbeholdt bestemte personer; de kan også være 

forbeholdt bestemte steder (se eks. Bourdieu 1996a:14). Dette innebærer at på samme måte 

som du kan ha behov for personer, via et behov for handlinger som er forbeholdt disse 

personene, kan du også ha et behov for et sted. Jeg vil illustrere poenget med to eksempler. 

For det første er handel en aktivitet som bare kan finne sted på steder der du blant anna kan 

finne noen å handle med (Sindbæk 2005:264). Et behov for å drive handel, vil altså blant anna 

skape et behov for et sted der mennesker samles. Videre var rituelle deponeringer i vikingtid 

forbeholdt bestemte steder i landskapet (Lund 2008). Dette innebærer at dersom du hadde et 

behov for å utføre dette ritualet, altså å deponere noe, hadde du også et behov for bestemte, 

dertil egna steder. Felles for begge disse eksemplene, er at behov for handlingene bestemte 

steder kan tilby, gjør at både mennesker og ting samles akkurat der. På samme måte som makt 

konsentreres hos menneskelige aktører fordi disse disponerer noe andre har behov for, vil 

makt altså konsentreres på steder fordi noen har behov for noe som tilbys på disse stedene, 

enten i fysisk eller abstrakt form. 

 Teoriene til Bourdieu kan kritiseres for å være statiske. De forklarer godt hvordan det 

blir en vane å ikke bryte med det normale (se eks. Bourdieu 1996c; Bourdieu 2006), mens 

plutselige endringer i hva som anses som normalt gjerne får mindre plass hos Bourdieu (se 

eks. 1996b). I denne avhandlinga er ikke målet bare å forklare hvorfor noe besto, men også å 

drøfte hvorfor det oppsto. En mulighet til å beskrive hvordan samfunn endres, ser jeg 

imidlertid nettopp i teoriene til Bourdieu om hvorfor samfunn ikke endres. Som nevnt 

opprettholdes maktforhold ved at det blir en vane å handle i tråd med dem, mens vaner igjen 

opprettholdes av at handlingsmønstre møter en kjent respons (Bourdieu 2006). Hva skjer så 

med vanene, og dermed med maktforhold, når et kjent handlingsmønster plutselig møter en 

helt annerledes respons? Hvorfor skal noen velge å handle i tråd med symbolene, normene, 

vanene og hele verdensbildet de eksisterende maktstrukturene operer i, dersom hverdagen 

likevel plutselig sklir bort? Konklusjonen min vil være at ifølge teoriene til Bourdieu (1996c, 

2006) om at maktforhold består ved at et handlingsmønster møter lik respons, vil ulik respons 

til det samme handlingsmønstret kunne medføre at handlingsmønstret, og dermed 

maktforholdet, endres. 

Hvilke handlingsmønstre var så de viktigste for de menneskene denne avhandlinga 

studerer? Ifølge Richard Bradley (2005) er store deler av handlingene i bofaste 

jordbrukssamfunn retta mot bygningene de bor i, og jorda de lever av. Videre har Steinsland 

skrevet at målet med kulten i hedensk tid trolig var «å sikre livet her og nå, (og) skaffe mat og 
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god helse» (Steinsland 2000:85). De hedenske samfunna var jordbrukssamfunn. Dette 

innebærer at livene til menneskene var avhengig av grøden fra jorda. I et jordbrukssamfunn 

med en kult der målet er å sikre livet her og nå, vil altså store deler av kulten være retta mot å 

sikre at jordbruket går som det skal (Bradley 2005). Dette innebærer at skillet mellom rituelle 

handlinger og hverdagslige, økonomisk retta handlinger kan være nokså vagt. I den grad de 

kan skilles, innebærer det imidlertid også at store deler av både de hverdagslige og de 

kultrelaterte, rituelle handlingsmønstrene vil være retta mot å sikre drifta av den hverdagslige 

økonomien (Bradley 2005). I og med at handlingsmønstre, som vi har sett, opprettholdes fordi 

handlinger møter en kjent respons, vil jeg utlede at plutselige endringer i jordbruket og andre 

deler av økonomien vil kunne innebære plutselige endringer i handlingsmønstre. Dette leder 

meg mot metoden «geomytologi». 

Geomytologi 

I skandinavisk arkeologi er geomytologi en metode som særlig knyttes til overgangen mellom 

eldre og yngre jernalder (se Gräslund & Price 2012). Å knytte geomytologi til studier av 

makt, er langt på vei min egen ide. Ifølge Bo Gräslund og Neil Price (2012:429) blei begrepet 

først brukt i en artikkel av Dorothy B. Vitaliano fra 1968. Her defineres begrepet med 

følgende ord:  

 

“The geomythologist seeks to find the real geologic event underlying a myth or legend 

to which it has given rise; thus he helps convert mythology back into history” (Vitaliano 

1968:5).  

 

Hos Gräslund & Price (2012) utvides begrepet, ved at de drøfter flere prosesser i 

naturen enn bare geologiske prosesser. Myten de drøfter opphavet til, er myten om 

fimbulvinteren i norrøn mytologi. Denne myten knytter de til katastrofer som ramma på 530-

tallet.  

I 536 e.Kr. blei verden ramma av et fenomen som innebar at en støvsky hindra 

solinnstrålinga. Det er ingen enighet rundt hva fenomenet kom av (se eks. Gräslund & Price 

2012; jamfør Iversen 2017). Derimot er det en enighet om at hendelsen innebar alvorlige 

utfordringer for jordbrukssamfunn i Skandinavia, fordi svekka solinnstråling førte til kalde 

somre og misvekst flere år på rad (se eks. Gräslund & Price 2012; Iversen 2017). Gräslund & 
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Price (2012:433) har anslått at rundt halvparten av befolkninga i Skandinavia døde som følge 

av uåra, og som følge av uroligheter uåra førte med seg. 

Ifølge Snorre (1998) er Fimbulvinteren et forvarsel til Ragnarok, verdens undergang i 

norrøn mytologi. De aspektene ved Fimbulvinteren Gräslund & Price (2012) legger spesiell 

vekt på, er det siste som står om den: «(…) ingenting har gagn av sola. Det er tre slike vintrar 

– utan sommar imellom» (Sturlason 1998:85). Gräslund & Price (2012) ser så klare paralleller 

mellom forholda Snorre beskriver og hendelsene på 530-tallet at de konkluderer med at 

hendelsene på 530-tallet kan ha gitt opphav til myten om fimbulvinteren og ragnarok. Krisa 

blei etterfulgt av en kald periode fram til rundt 660 e.Kr. (Büntgen et al. 2016). 

 I denne avhandlinga har jeg ikke noe mål om å drøfte naturkatastrofer som bakgrunn 

for noen konkret myte. Dermed brukes ikke geomytologi, i ordets egentlige forstand (se 

Gräslund & Price 2012; Vitaliano 1968). Derimot bruker jeg geomytologi som et 

utgangspunkt for å drøfte hvordan en katastrofe for jordbruksøkonomien kan påvirke 

fordelinga av symbolsk makt. Dette vil jeg gjøre ved å trekke fram to aspekter: det første er 

hvordan naturkatastrofer kan presse fram endringer i handlingsmønstre. Det andre er hvordan 

frykt for naturkatastrofer kan få distribusjon og konsentrasjon av makt til å framstå legitimt. 

For det første vil, som nevnt (4.2), en grunn til at handlingsmønstre, og dermed 

maktforhold, består, være at folk blir så vant til å utføre samme handlingsmønster med samme 

respons at prosessen framstår naturlig. Av dette vil jeg utlede at dersom et kjent 

handlingsmønster plutselig møter en katastrofalt annerledes respons, vil dette 

handlingsmønsteret ikke lenger framstå like selvsagt og naturlig. For det andre har vi slått fast 

at måten makt distribueres på, vil framstå legitim dersom den støttes opp av en ide om at når 

makt i samfunnet distribueres på denne måten, øker samfunnets kollektive makt (se 4.1 

jamfør 4.2). Videre har vi sett hvor vitalt jordbruket er for jordbrukssamfunn (3.1), og hvor 

katastrofale naturkatastrofer som rammer jordbruket kan være (4.2). Dette innebærer, i mine 

øyne, at det å distribuere makt til noe eller noen som kan beskytte samfunnet mot 

naturkatastrofer, vil framstå som å øke samfunnets kollektive makt, i form av makt til å 

avverge naturkatastrofer. Dermed vil det, jamfør Bourdieu (1996c), framstå legitimt at makt 

distribueres til noe eller noen som anses å ha makt til å beskytte mot naturkatastrofer. Eller, 

sagt med mine ord: en varig, kollektiv frykt for en katastrofe vil gi et varig behov for noen 

eller noe som kan beskytte mot «at heile jorda og fjella skjelv så trea losnar opp or jorda, og 

fjella ramlar ned, og alle band brotnar og slitnar» (Sturlason 1998:86). 
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Das Ding an sich und das Ding für mich – ei avklaring 

Ettersom jeg har argumentert for at økonomien er knytta tett sammen med både ideologisk, 

militær og politisk makt, at den er en sentral og gjerne sterkt ritualisert del av hvert enkelt 

individs habitus, og kan danne utgangspunkt for myter og legender, blir økonomien veldig 

mye mer enn bare økonomi. I tillegg blir symbolene, ritualene og vanene knytta til økonomien 

veldig mye mer enn bare symboler, ritualer og vaner – de blir blant anna økonomi. Det kan 

være at menneskene jeg studerer, ikke opplevde noe skille mellom disse fenomenene, eller at 

skillene var annerledes enn dem vi opplever. Det kan for den del argumenteres for at det reelt 

sett heller ikke er noe skille mellom disse fenomenene i moderne vestlige samfunn. Likevel 

bruker jeg begreper som økonomi, ritualer og symbolikk som atskilte enheter i denne 

avhandlinga. For å begrunne dette, vil jeg benytte meg av et sitat fra Mann (1986:4): 

«Societies are much messier than our theories about them». Ifølge ham er vi pent nødt til å 

bruke forenklede begreper for å beskrive dette rotet – vi må bare passe på at begrepene våre 

tar høyde for rotet. 

Oppsummering av kapittel 4 

I kapittel 4 har jeg definert «makt» som en evne til å oppnå noe. Videre har jeg presentert 

begrepene «kollektiv» og «distribuert» makt. Kollektiv makt er den makta et samfunn har 

sammen. Makta over dette kollektivet kan imidlertid være ujevnt distribuert, og jeg har 

argumentert for at dersom makta i et kollektiv konsentreres, vil dette gjerne komme av at en 

del av samfunnet disponerer noe andre deler av samfunnet har behov for. Dette «noe» kan 

både være fysiske ting og abstrakte ting. Videre har vi sett at når makt konsentrert på denne 

måten framstår som legitim, er det fordi slik maktkonsentrasjon oppleves som et felles gode 

som møter felles behov. Til sist har vi sett at for et jordbrukssamfunn vil katastrofer for 

jordbruket være så katastrofale at de kan få en mytisk dimensjon. Dette innebærer at dersom 

noen eller noe tiltros å motvirke katastrofer for jordbruket, vil det framstå legitimt at makt 

distribueres til dette noen eller noe. Det at makt konsentreres hos dette noe eller noen vil 

nemlig framstå som noe som møter et felles behov for beskyttelse mot katastrofer. 
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5 Makta på Hundorp – et 

utgangspunkt 

I denne avhandlinga brukes måten Hundorp beskrives i sagalitteraturen og monumentene på 

stedet som tegn på makt på Hundorp. Hvordan gir definisjonen min av begrepet «makt» meg 

mulighet til å se «makt» i dette materialet? Gir materialet mitt meg grunnlag for å avgjøre 

hvem som hadde makt på Hundorp, og hvor relevant er egentlig spørsmålet om hvem som 

hadde makta på Hundorp i vår kontekst? 

Monumenter 

Leif Gren (1994) har advart mot å anse størrelsen på monumenter som en direkte avspeiling 

av makt og rikdom. Han skriver at menneskelig innsats motiveres av ei utfordring, av et 

problem. Stor innsats vil altså reflektere et stort problem (Gren 1994:94). I denne avhandlinga 

har jeg imidlertid definert begrepet «makt» som enhver mulighet til å oppnå noe. Videre har 

vi sett hvilke enorme økonomiske ressurser som trengtes for å bygge storhauger og andre 

monumenter (3.1). Dette innebærer at et monument unektelig representerer en stor mulighet, 

altså en stor makt, til å forsøke å løse problemer ved å bygge et monument. Samtidig er det et 

viktig aspekt ved argumentet til Gren (1994) vi skal ha med oss videre. Det er at monumenter 

er ikke noen nøytral avspeiling av økonomisk makt – det er en avspeiling av både økonomisk 

makt og et behov for å bruke økonomisk makt til å bygge monumenter. 

Sagalitteraturen 

I Hellig Olavs saga fortelles det at Olav Haraldsson, på kristningsferd gjennom 

Gudbrandsdalen, møtte motstand fra de hedenske bøndene. Bøndene samla seg under ledelse 

av hersen sin, Gudbrand, på Hundorp. I denne fortellinga omtales Hundorp som både setet til 

Gudbrand, som tingsted, og som kultsenter i hedensk tro (Sturlusson 1997:304-309). I Njåls 

saga (1996:130-133) omtales Gudbrand i Dalene idet omstreiferen Rapp kommer til stedet. 

Rapp tas opp i husholdet til Gudbrand, og blir der fram til en uheldig kjærlighetsaffære gjør at 

han må flykte. Før han flykter, setter han fyr på hovet på stedet. Dette hovet omtales som det 

nest største hovet i hele Norge. 

I hvilken grad forteller sagalitteraturen om reelle hendelser, i hvilken grad er den prega 

av fiksjon? Normalt ville dette vært et sentralt spørsmål ved bruk av sagalitteratur. I vårt 
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tilfelle er det uansett ett aspekt ved begge fortellingene som er vel så viktig som hvorvidt 

hendelsene det vises til fant sted eller ikke. Uavhengig av om det var noe kristningsmøte på 

Hundorp mellom Olav Haraldsson og Gudbrand, og uavhengig av om det fantes noen 

omstreifer av Rapps karakter, var Hundorp og Gudbrand i Dalene sentrale i bevisstheten til de 

som skreiv ned Njåls saga og Hellig Olavs saga på Island. Disse tekstene blei trolig skrevet 

ned 200 år etter at Steig hadde tatt over som det sentrale stedet i Sør-Fron (Steinsland 2005, se 

2.2). Ideen om Hundorp som sentralt politisk og religiøst sted i sein vikingtid var altså sterk 

på Island 200 år etter at stedet hadde mista sin sentrale posisjon i Gudbrandsdalen. 

Gren (1994:95) har satt fram fem spørsmål vi burde stille for å forstå et monument. 

Det siste av dem er: «Did the project succeed; i.e. was it based on a sound judgement by the 

builder?» (Gren 1994:95). Dersom monumentene blei bygd i merovingertid, og stedet der de 

blei bygd fortsatt blei assosiert med makt i sein vikingtid blant middelalderens islendinger, ser 

monumentene på Hundorp ut til å ha lyktes i å kommunisere makt i flere hundre år. 

Makta Hundorp avløste 

I tidligere forsking presenteres Kjorstad i Ryssland, vest i Sør-Fron, som senteret for en elite i 

sein eldre jernalder. Denne eliten presenteres som makthavere Hundorp kan ha avløst 

(Gundersen 2016a). Kan det teoretiske og metodiske utgangspunktet i denne avhandlinga 

legge grunnlag for å anse den maktstrukturen Hundorp avløste som en struktur sentrert rundt 

en elite på Kjorstad?  

Vi har sett at monumenter anses som et bevis på makta til å bygge monumenter. 

Videre blei sagalitteraturen brukt til å vise at et sted der det hadde vært makt til å bygge 

monumenter i merovingertid, fortsatt blei assosiert med makt flere hundre år seinere. 

Sagalitteraturen blei altså brukt til å argumentere for at bygginga av monumentene ikke 

representerte makt ved spesifikke, avgrensa hendelser, men at makta hadde en betydelig 

varighet. Tegna på makt på Kjorstad består av to gravkontekster fra yngre romertid. Den ene 

av disse er blant de rikeste av sitt slag på det indre Østlandet (Lund Hansen 1987:432-433), 

og begge viser at det var makt på Kjorstad til å anlegge rike graver ved minst to anledninger. 

Det er imidlertid ingen tegn som viser noen kontinuitet i det at stedet Kjorstad blei assosiert 

med makt i eldre jernalder. For eksempel nevnes ikke Kjorstad i skriftlige kilder om 

jernalderen. Fraværet av skriftlige kilder og anna materiale som vitner om kontinuitet i makta 

på Kjorstad innebærer at jeg ikke ser grunnlag for å se gravene på Kjorstad som uttrykk for 

noen langvarig maktkonsentrasjon. Hypotetisk sett kan gravene på Kjorstad i romertid 
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representere to kortere hendelser, uten betydning for maktstrukturene i Gudbrandsdalen i 

seinere deler av eldre jernalder. Dette innebærer at vi hverken kan utelukke eller gå ut ifra at 

makta på Hundorp avløste makta til en elite på Kjorstad. 

Videre vil jeg argumentere for at hvilken makt Hundorp avløste i alle tilfeller bare er 

indirekte relevant for denne avhandlinga. Uavhengig av hva slags makt Hundorp avløste, må 

makta på Hundorp ha avløst en maktstruktur (se 4.1), og denne må ha hatt en ideologi, en 

økonomi, en kosmologi etc. (se 4.1). For å kunne beskrive noe som en kilde til makt på 

Hundorp, må vi kunne vise at dette var noe nytt som var karakteristisk for nettopp Hundorp. 

For å beskrive noe som nytt, må vi ha kjennskap til det som var. Maktstrukturene Hundorp 

avløste, blir dermed på ingen måte irrelevante. Likevel omtales de med det vage begrepet 

«maktstruktur», fordi det sentrale i denne avhandlinga ikke er makta som blei avløst, men 

makta som vokste fram på Hundorp. 

Hundorp; hvem sin makt? 

Gir materialet som vitner om makt på Hundorp, grunnlag for å avgjøre hvem som hadde 

makta der? Har jeg for eksempel grunnlag for å knytte makta på Hundorp opp mot noen 

fyrste, høvding, konge eller anna elite? Steinsland (1989 jamfør 2005) meiner vi kan spore en 

fyrsteideologi i Norge i skriftlige kilder om sein vikingtid, altså den tida både Hellig Olavs 

saga og Njåls saga forteller om. Etter modell av Gjerpe (2017) kan vi imidlertid spørre hvor 

langt tilbake i tid et fyrstebegrep kan trekkes i norsk sammenheng
3
. Han har pekt på at 

høvdinger i flere statsløse samfunn ikke kjennetegnes av noen egen utøvende makt, men av at 

de representerer gruppa utad og forhandler mellom aktørene innad i gruppa (Gjerpe 2017:178-

179). Den reelle makta i statsløse samfunn er altså ikke knytta til noen enkeltperson på samme 

måte som hos fyrsteslektene Steinsland (1989) drøfter. Gjerpe (2017, se eks. 177-180) meiner 

disse statsløse trekka kan spores i Norge fram til vikingtid. 

 I sagalitteraturen opptrer en figur ved navn Gudbrand som lederfigur i 

Gudbrandsdalen gjennom 150 år (se Sturlason 1997). Jacobsen & Larsen (2005:47) har 

foreslått at det kan være snakk om et slektsdynasti på Hundorp, der navnet Gudbrand har gått 

i arv. Etter modell av Gjerpe (2017) kan vi stille spørsmål ved hvor langt tilbake i tid ideen 

om slektsdynastier kan føres. Videre har Steinsland (2005) argumentert for at skildringene av 

                                                 
3 Se for øvrig Steinsland (1989:44) for en diskusjon rundt dateringa av materialet hun baserer 

seg på, der konklusjonen hun kommer til er i overenstemmelse med hypotesene til Gjerpe 

(2017). 
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de ulike mennene ved navn Gudbrand vi møter i sagalitteraturen, har sterke innslag av fiksjon. 

Utfra disse tankene, kan Gudbrand-navnet i sagalitteraturen ses som en slags personifisering 

av makta i Gudbrandsdalen, vel så gjerne som å henvise til reelle personer. 

Som vi har sett (3.1), vil bygginga av storhauger kreve at det organiseres mange 

mennesker og store økonomiske ressurser. Jan Bill og Aoife Daly (2012) meiner at storhauger 

dermed er et tegn på elitemakt. De meiner at en elite måtte til for å administrere alt som 

trengtes av mennesker og andre ressurser. Men som Elizabeth DeMarrais (2016) har påpekt, 

kan samfunn bygge monumenter uten at det er noen elite som står for bygginga av dem. 

Hverken i sagalitteraturen eller i monumentene ser jeg dermed grunnlag for å avgjøre hvem 

som hadde makta på Hundorp. Videre vil jeg argumentere for at spørsmålet om hvem som 

hadde makta på Hundorp i alle tilfeller bare er indirekte relevant for denne avhandlinga, 

ettersom jeg vil argumentere for at det ikke var noen elite som skapte makta på Hundorp. 

Som vi har sett, er elitemakt en konsentrasjon av kollektiv makt. Den makta som er 

konsentrert hos en elite, er altså makt som er distribuert fra andre. Jeg har argumentert for at 

dersom makt konsentreres, skjer det fordi dem makta konsentreres hos, disponerer noe som 

noen andre har behov for (4.1). Som vi har sett, har Gundersen (2016a) argumentert for at den 

økonomiske makta som var konsentrert hos en makthaver på Hundorp, var skapt av 

handelsfolk, og av reinjegere og jernvinnefolk i hele Nord- og Midt-Gudbrandsdalen (3.2). I 

så fall ville det avgjørende vært hvilke behov disse kan ha hatt for Hundorp, som gjorde at 

økonomisk makt blei distribuert fra dem og konsentrert hos en elite på Hundorp (4.1). 

Videre må Hundorp knyttes til mer enn økonomisk makt. For det første representerer 

storhaugene på stedet mer enn ei makt til å bygge storhauger; de representerer også et behov 

for disse monumentene. For det andre hadde ikke Hundorp framstått som et viktig sted i 

hedensk tid for sagaskriverne på Island i middelalderen dersom stedet ikke symboliserte mer 

enn en stor evne til å dynge opp løsmasser. Hvis det var en elite som sto for bygginga av 

storhaugene på Hundorp, kan haugene være et uttrykk for elitens behov for å danne en 

herskerideologi (jamfør Skre 1996, se 3.1). I alle tilfeller har vi sett at Hundorp lyktes med å 

kommunisere makt i flere hundre år. Dette innebærer at uavhengig av om monumentene på 

stedet blei bygget som en del av en elites arbeid med å skape en herskerideologi, må de ha 

blitt oppfatta som noe anna eller noe mer enn en kilde til elitemakt. Ettersom folk anerkjente 

makta på Hundorp i flere hundre år, må stedet ha symbolisert et felles gode eller vært tillagt 

en annen symbolsk dimensjon som kan ha gitt stedet makt (3.1 og 4).  
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Som nevnt (4.2) er det bare når andre anerkjenner symbolsk makt, at den fungerer. 

Dermed er symbolsk makt også ei makt som konsentreres ved at den distribueres fra andre – 

det er andre som anerkjenner eller ikke anerkjenner noe som viktig. Dette innebærer at både 

den økonomiske og den symbolske makta på Hundorp er makt som ikke blei skapt av en 

eventuell elite på stedet. Makta på stedet blei skapt av anerkjennelse og økonomisk aktivitet 

over et større område. Dersom Hundorp var underlagt en elite, blir det avgjørende ikke hva 

denne eliten har gjort og ikke gjort for å bygge makt; det avgjørende blir hvilke behov stedet 

kan ha fylt for andre. Det er disse behovene som har gjort at makt blei konsentrert på stedet. 

Jeg vil argumentere for at disse spørsmåla er like relevante dersom det ikke var noen 

elite som rådde over Hundorp. Uavhengig av om makta på stedet var knytta til noen bestemt 

makthaver, var økonomisk og symbolsk makt konsentrert der. Uavhengig av om det var noen 

bestemt makthaver på stedet, har folk altså hatt et behov for noe stedet disponerte, noe som 

gjorde at de valgte å la økonomisk og symbolsk makt bli og forbli konsentrert akkurat der. 

Som vi skal se, vil jeg ikke kunne forklare alle aspekter ved makta på Hundorp all den 

tid jeg ikke kan avgjøre om makta på stedet var eller ikke var underlagt en elite. Blant anna 

må skissene for den økonomiske makta på stedet bli nokså grove (se 8.2). Videre kan en 

eventuell elite på stedet ha hatt andre kilder til sin personlige makt enn de kildene til makt 

som drøftes i denne avhandlinga. Et eksempel på en handling en eventuell elite på Hundorp 

hypotetisk sett kan ha bygd makt på, er trussel om vold. Men uavhengig av om det var noen 

elite på Hundorp, må det ha ligget andre behov til grunn for makta på stedet enn et behov for 

at aktører på stedet ikke utførte vold. For det første var vold en konstant trussel i Skandinavia 

i yngre jernalder (se eks. Andrén 2014:90-105; Gjerpe 2016:181). En henvisning til vold vil 

altså ikke kunne forklare hva som var spesielt med akkurat Hundorp. For det andre ville ikke 

ei makt basert utelukkende på trussel om vold hatt noe behov for monumenter (Gren 1994). 

For det tredje var makt konsentrert på Hundorp i flere hundre år. Dette var århundrer der 

maktstrukturene i Norge gikk igjennom omfattende endringer. Mens maktforholda mellom 

eliten og samfunnet for øvrig endra seg sterkt (Gjerpe 2017; Skre 1996; Steinsland 1989, 

2000), blei makt, som vi har sett, værende på Hundorp. Dette indikerer at makta på stedet må 

ha vært knytta til noe mer enn de ulike gruppene som kjempa om makt på denne tida. Videre 

har vi sett (4.2) at en konsentrasjon av makt framstår legitim dersom det å konsentrere makt 

på denne måten framstår som et kollektivt gode fordi det møter kollektive behov. Når makt 

var konsentrert på Hundorp i flere hundre år, indikerer det at det framsto legitimt at makt var 
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konsentrert der. Dette innebærer at Hundorp må ha fylt kollektive behov; behov som kan ha 

gjort at både økonomisk og symbolsk makt i yngre jernalder blei konsentrert akkurat her. 

Oppsummering kapittel 5 

I dette kapittelet har vi sett at jeg ikke ser grunnlag for å avgjøre om makta på Hundorp var 

knytta til noen elite. Derimot viser storhaugene på stedet, og rolla stedet spiller i 

sagalitteraturen, at makt har vært konsentrert på Hundorp i flere hundre år, fra merovingertid 

til kristen tid. Dette viser at det må ha vært et varig kollektivt behov for noe Hundorp kunne 

tilby. 
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Del 2: Hundorp i et maktteoretisk 

perspektiv – en diskusjon 

I del 1 har vi sett at storhaugene på Hundorp representerer både en omfattende økonomisk 

makt, og et stort behov for å investere økonomisk makt i å bygge monumenter. At stedet har 

hatt makt i lang tid, indikerer videre at stedet må ha symbolisert noe mer for dem som 

anerkjente makta der, enn bare en økonomisk evne til å bygge store hauger. Stedet må ha fylt 

et behov for aktører over et større område, og disse behova har gitt stedet makt i flere hundre 

år. 

 I del 2 starter jeg med å undersøke om Hundorp kan knyttes til noe spesifikt 

økonomisk rom (kapittel 6). Så, i kapittel 7, drøfter jeg Hundorp i lys av de ulike 

naturkatastrofene som ramma Fron og resten av Gudbrandsdalen i yngre jernalder. Her drøfter 

jeg hvilke behov disse katastrofene kan ha skapt, og hvordan disse behova kan ha gitt 

Hundorp symbolsk makt. Til sist, i kapittel 8, drøfter jeg hvilke andre former for makt 

Hundorp kan ha fått gjennom en funksjon som et kultsenter for et større område. 

Problemstillingas underspørsmål 1 (se kapittel 1, side 1) drøftes i kapittel 6, 8.1 og 8.2. 

Underspørsmål 2 drøftes primært i kapittel 7, men dels også i kapittel 8. Underspørsmål 3 

drøftes i hele del 2, men primært i kapittel 7.2. 
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6 Økonomisk grunnlag, økonomisk 

rom 

I dette kapittelet drøfter jeg det potensielle økonomiske rommet på Hundorp. Skillet mellom 

et rom for makt og et grunnlag for makt vil bli sentralt. Som nevnt har det vært en omfattende 

utnytting av utmarksressurser i og rundt Gudbrandsdalen i yngre jernalder. Videre er gode 

jordbruksforhold et karakteristisk trekk ved Sør-Fron (3.2). Er det derfor grunnlag for å tegne 

noe lignende system som det Rundberget (2012) har tegna i Hedmark (se 3.1), der makt 

konsentreres fordi utmarksaktører har behov for jordbruksprodukter? Hvilken rolle hadde 

Hundorp i så fall i et slikt system, og kan systemet beskrives som er rom for makt, eller bare 

som et grunnlag for makt på Hundorp?  

 Enkelte vil kunne savne en drøfting av hvordan krisene som ramma i merovingertid 

kan ha påvirka forholdet mellom de ulike jordbruksenhetene i Fron (etter modell av eks. 

Andrén 2014; Gundersen 2016a; Iversen 2017). Disse aspektene har allerede blitt drøfta, i 

kapittel 3.2, men jeg vil gi ei kort oppsummering her: for det første, kan vi ikke vite om det lå 

noen gård på Hundorp. For det andre, kunne utbytting av Frons-gårder som ikke klarte å 

opprettholde drifta som følge av urå på 530-tallet vanskelig lagt økonomisk grunnlag for å 

bygge et sted av Hundorps karakter. Derfor undersøker jeg om det var rom for Hundorp i 

andre deler av økonomien. 

6.1 Fonnejakt 

Ei snøfonn er en permanent ansamling statisk snø og is. Fonnejakt er en jaktform som gjør 

nytte av at reinen trekker opp på snøen på varme sommerdager. På seinsommeren er det bare 

på fonnene det fortsatt ligger snø. Dette gjør det mulig for jegere å anslå hvor reinen kommer 

til å trekke og samles. Dermed er fonnene egnede jaktmarker (Åstveit 2007). I snøen, og 

særlig i isen på fonnene, ligger gjenstander beskytta for både bakterier og mekanisk skade. 

Dette gir eksepsjonelt gode bevaringsforhold (Martinsen 2015). Fordi organisk materiale 

bevares godt, kan mange av gjenstandene fra fonnene dateres radiologisk. 

Global oppvarming har bidratt til at gjenstander som har ligget bevart i fonner i opptil 

flere tusen år, smelter ut. I møtet med nedsmeltinga av fonnene har en ny type arkeologi vokst 

fram; fonnarkeologi. Oppland fylke er ett av de mest funnrike områdene for moderne 
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fonnarkeologi. De fleste funna fra fonnarkeologien i Oppland fylke er fra fjella rundt Nord-

Gudbrandsdalen (Finstad & Vedeler 2008; Pilø et al. 2018). 

Blant 153 radiologisk daterte gjenstander fra fonner i Oppland er det en øking i 

mengden jaktrelaterte funn gjennom merovingertid. Frekvensen for funn fra yngre jernalder er 

generelt sett høy, og spesielt i vikingtid (Pilø et al. 2018). Tidligere har vi sett at produkter fra 

jakt og fangst av rein var ettertrakta varer (3.1). Videre har vi sett at Hundorp ligger strategisk 

til for å kontrollere handel og anna ferdsel til og fra Nord-Gudbrandsdalen (3.2). At 

funnfrekvensen for jaktrelaterte gjenstander på fonnene rundt Nord-Gudbrandsdalen er 

spesielt høy for funn datert til yngre jernalder indikerer derfor at varene fra fonnejakta kan ha 

vært en del av det økonomiske grunnlaget på Hundorp. Dette vil imidlertid ikke i seg sjøl 

indikere at fonnejakta kan beskrives som noe organisatorisk rom for Hundorp. Dersom 

fonnejakta hadde vært en del av det økonomiske rommet på Hundorp, ville vi forventa at 

fonnejakta starter eller har en markant økning samtidig med eller kort tid før Hundorp vokser 

fram. Den økinga i antallet jaktrelaterte fonnefunn som kulminerer i vikingtid, starter tvert 

imot tidlig i romertid (Pilø et al. 2018). Økinga starter altså flere hundre år før Hundorp ser ut 

til å ha vokst fram. Som fenomen kan fonnejakta altså like gjerne knyttes til tidligere 

maktstrukturer i Fron. Dette innebærer at dersom fonnejakt var en del av det økonomiske 

grunnlaget til Hundorp, virker det lite trolig at det nye med Hundorp er fonnejakt som 

fenomen. Det nye ved Hundorp målt mot tidligere maktstrukturer i Fron, virker heller å være 

muligheten til å kanalisere overskuddet fra fonnejakta inn i bygginga av et monumentalt 

anlegg. 

Derfor oppsummerer jeg drøftinga mi av fonnejakta med å konkludere med at 

fonnejakt kan ha utgjort en viktig del av det økonomiske grunnlaget på Hundorp, men at 

fonnejakta i seg sjøl ikke kan ha utgjort noe økonomisk rom. 

6.2 Handel 

I yngre jernalder endra vareutvekslinga i Skandinavia karakter. Ved sia av en tradisjonell 

vareutveksling, vokste det fram en vareutveksling som har blitt beskrevet som en mer 

«merkantil» virksomhet. Denne skal ha vært prega av at varer utveksles i større antall, med 

større preg av masseproduksjon, og mellom aktører med svakere sosiale og sterkere 

økonomisk betonte bånd enn tidligere. Vi kan si at vareutvekslinga fikk mer preg av handel 
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enn den hadde hatt (Sindbæk 2005; Sindbæk 2007; Skre 2007:449). Kan skiftet i 

vareutvekslinga ha vært en kilde til makt på Hundorp? 

 Pilø et al. (2018) har knytta økinga i aktiviteten på fonnene i Nord-Gudbrandsdalen i 

yngre jernalder til framveksten av mer kommersielt retta markeder sørover i Skandinavia og 

på kontinentet. Hundorp ligger midt imellom disse produksjonsområdene og sentralstedet 

Åker ved Mjøsa. Fra Åker kunne varer blitt distribuert sørover. Kan denne sentrale 

plasseringa langs ferdselsruta mellom Nord-Gudbrandsdalen og Mjøsa ha gjort at den mer 

kommersielt retta vareutvekslinga i yngre jernalder blei en kilde til makt på Hundorp? Kan 

Hundorp for eksempel ha vært et sted der aktører i Nord-Gudbrandsdalen bytta produkter fra 

reinsjakt og anna utmarksbruk mot korn og andre jordbruksprodukter? 

 Som vi skal se (8.1), kan en av funksjonene til Hundorp ha vært å være et handelssted. 

Som Sindbæk (2005) har beskrevet, vil imidlertid kontroll over handel og anna ferdsel 

normalt oppstå der ferdselen uansett må stoppe opp. Dette vil for eksempel skje der en må 

skifte transportmiddel, eller der en må laste om av andre grunner. Sånn er det vest i Sør-Fron. 

Der går Lågen inn i et trangt gjel, ved Harpefoss. Hverken båter eller folk med slede eller pulk 

kommer forbi Harpefoss. Med båt måtte man laste om, med slede eller pulk måtte man ta seg 

opp fra elva. Ferdselen måtte altså stoppe opp ved Harpefoss. På tilsvarende måte hadde 

ferdsel måttet stoppe opp ved Tretten, i Øyer, sør i Gudbrandsdalen. Mellom Harpefoss og 

Tretten går Lågen imidlertid nokså rolig. Dette innebærer at Hundorp ligger i et belte der 

forholda på Lågen gjør at det ikke var behov for å stoppe opp, men der reisende tvert imot 

kunne ro eller kjøre på (se figur 6). Likevel kunne vareutveksling mellom Nord-

Gudbrandsdalen og Mjøstraktene ha vært en viktig del av det økonomiske grunnlaget på 

Hundorp. Grunnene til at Hundorp eventuelt fikk en sentral plass i systemet må imidlertid 

søkes i noe anna enn det at vareutvekslinga i Skandinavia skifta karakter i yngre jernalder. 
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Figur 6: Utsnitt av Sør-Gudbrandsdalen. Legg merke til at Hundorp hverken ligger nære det naturlige omlastingsstedet 

ved Tretten, eller i umiddelbar nærhet til det naturlige omlastingsstedet ved Harpefoss. 

 

6.3 Jernvinne 

Det var en omfattende overskuddsproduksjon av jern forskjellige steder i Norge, både i 

jernalderen og i middelalderen (Jacobsen & Larsen 1992; Larsen 1991, 2003, 2009; Narmo 

1996; Rundberget 2012). For eksempel Rundberget (2012) har argumentert for at eksport av 

jern fra det indre Østlandet kan ha utgjort en viktig del av det økonomiske grunnlaget for 

kongsmakta som vokste fram i Norge gjennom vikingtid og middelalder. For Gudbrandsdalen 

var jernvinne og jernarbeid så viktig at dalen så seint som på slutten av 1700-tallet gikk under 

navnet «smiedalen» (Villumsen 2016a). Det er spor av omfattende jernvinne i Fron, men her 

har få anlegg blitt gravd ut (Larsen 2016b, se 2.2). Når jeg plasserer endringer i jernvinna i 

tid, vil dateringa derfor basere seg på dateringa av funn fra andre deler av det indre Østlandet. 

Karakteristisk for jernvinna på det indre Østlandet er at vi har omfattende spor av 

jernvinne datert både til sein eldre jernalder (Larsen 1991:270) og kanskje spesielt til sein 

vikingtid og middelalder (se eks. Larsen 1991:270; Narmo 1996; Rundberget 2012). Vi har 

imidlertid ytterst få spor av jernvinne datert til merovingertid (se eks. Rundberget 2015). 
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Dateringene kan altså gi inntrykk av at merovingertid var ei tid da jernvinna var av et 

bemerkelsesverdig beskjedent omfang. Ser vi kildekritisk på det, ser vi imidlertid at få spor av 

jernvinne datert til merovingertid ikke nødvendigvis representerer noen reell markant nedgang 

i aktiviteten. Her vil jeg spesielt trekke fram to aspekter. Det første er knytta til at de 

radiologiske dateringene vi har fra jernvinna, og da særlig den tidlige jernvinna, ikke 

nødvendigvis er representative for når anlegga var i bruk. Den andre er knytta til at noen 

ovnstyper bevares bedre og er lettere å finne enn andre
4
. 

I merovingertid skjer det en markant endring i jernvinneteknikk i Norge (Larsen 2009; 

Larsen & Rundberget 2009, se Berge & Gundersen 2011). En gikk fra det vi kaller fase I-

ovner til det vi kaller fase II-ovner. Én forskjell mellom fase I-ovner og fase II-ovner er at 

slagget fra jernsmeltinga renner ned i ei grop under fase I-ovner, mens det tappes ut på sida av 

fase II-ovner. Ovnene refereres derfor gjerne til som slaggropsovner og slaggtappingsovner 

(Larsen 2009).  

Fase 1-ovner blei normalt fyrt på furuved (Espelund 1999:120). Fase II-ovnene blei 

normalt fyrt på trekull. Trekullet i fase II-ovnene var ofte av bjørk (Larsen 2009:197). 

Radiologiske dateringer av jernvinneanlegg gjøres oftest på de forkulla restene av brenselet. 

Det som dateres er dermed ikke egentlig bruken av anlegget, men tidspunktet når brenslet 

slutta å ta opp C14. Dette problemet er spesielt stort for radiologiske dateringer av furuved. 

Furua kan nemlig oppnå en svært høy egenalder. Tørrfuru har trolig blitt foretrukket, fordi 

den både ikke må tørkes stort (Larsen 2009:181), og trolig fordi den gjerne er ekstra 

tyriholdig. Furuer kan stå tørre i opptil flere hundre år. Furu kan altså gi C14-dateringer til 

opptil flere hundre år før veden blei brukt (Loftsgarden et al. 2013).  

Ettersom overgangen mellom fase I og II skjedde i merovingertid, kan vi regne med at 

en stor andel av ovnene i bruk i tidlig merovingertid var fase I-ovner. Som vi har sett, 

innebærer dette at fase I-ovner brukt i merovingertid vil kunne gi C14-dateringer til 

folkevandringstid, eller til og med til romertid. At få fase I-ovner er datert til merovingertid 

trenger derfor ikke bety at det var få fase I-ovner i bruk i merovingertid. Dersom bakgrunnen 

for det lave antallet fase I-ovner datert til merovingertid er kildekritiske forhold knytta til 

C14-datering av furuved, kunne vi regna med at det ville vært et langt høyere antall fase II-

ovner datert til merovingertid. Så er ikke tilfellet (se eks. Rundberget 2015:figur 4). Dette 

trenger imidlertid heller ikke gjenspeile lav jernvinneaktivitet i merovingertid. 

                                                 
4
 For øvrige kildekritiske forhold, se eks. Larsen (2009:196). 
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Det var mange ulike typer jernvinneovner i bruk i både fase I og II. Noen av typene er 

lettere å påvise enn andre. Fase II-typene i bruk i merovingertid var gjerne spesielt små. Fase 

II-typer etterlater ofte ingen synlige spor på markoverflata. Der seinere typer kan påvises fordi 

slagghaugene kan være synlige, er slagghaugene fra merovingertid gjerne mindre og mer 

uanselige enn slagghaugene fra de seinere typene (Espelund 1999; Larsen 2009). Der 

middelalderovnene kan påvises blant anna ved at de gjerne ligger sammen med kullgroper, er 

dette sjelden tilfellet med ovnene fra merovingertid (Larsen 2009). De tidlige fase II-anlegga 

kan ligge i områder der det har slumpa til å være lite aktivitet i moderne tid, og dermed få 

utgravinger. Alt dette er noe av grunnlaget for at for eksempel Larsen (2009:196-197) har 

argumentert for at det lave antallet jernvinneanlegg datert til merovingertid ikke nødvendigvis 

reflekterer noen reell omfattende nedgang i aktivitet. Som en konklusjon kan vi altså si at det 

er spesielt få jernvinneanlegg datert til merovingertid, både av type I og av type II, men at 

dette ikke nødvendigvis er noe tegn på lav aktivitet i denne tida. 

Vi har, som nevnt, andre tegn og spor etter omfattende jernvinneaktivitet i Fron 

(Jouttijärvi 2016; Larsen 2016b; Loktu 2016; Villumsen 2016a). Det virker altså nærliggende 

å se jernvinna som en del av det økonomiske grunnlaget på Hundorp (se eks. Gundersen 

2016a; Larsen 2016a; Larsen 2016b). Kildekritikk, særlig knytta til jernvinna i merovingertid, 

gjør imidlertid at jeg ikke vil anse jernvinna som noe økonomisk rom. Vi kan nemlig ikke 

plassere omfanget av jernvinna i yngre jernalder i hverken tid eller rom. Vi kan ikke vite om 

det var spesielt mye av en type jernvinneteknikk i nærheten av Hundorp, eller om jernvinna 

var av et så begrensa omfang i merovingertid som det tilgjengelige materialet indikerer. Jeg 

vil hente et illustrerende eksempel fra dalsidene over Hundorp. 

Disse dalsidene er blant stedene der det er påvist betydelig jernvinneaktivitet. 

Samtidig er det ikke påvist jernvinneovner fra yngre jernalder i Fron (Larsen 2016b). Dette 

kan gi inntrykk av en paradoksal sammenheng mellom den nye, framvoksende maktstrukturen 

på Hundorp og den gamle, vikende jernvinnetradisjonen. Samtidig må det nevnes at det er 

gjort få utgravinger av jernvinneanlegg i Fron generelt (Larsen 2016b:50). I tillegg er det 

generelt gjort få utgravinger i utmark i Sør-Fron spesielt, målt mot for eksempel Nord-Fron 

(Gundersen 2016c, se 2.1). I og med at fase II-anlegga fra akkurat merovingertid er spesielt 

vanskelige å påvise på overflata, kan vi dermed ikke vite om jernvinna i Sør-Fron nærmest 

kollapset ved overgangen til fase II, eller om de mange ovnene fra fase I var omgitt av 

samtidige ovner fra fase II (etter modell av Berge & Gundersen 2011). 
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Endringer i jernvinna og endringer i rituell praksis 

Som vi har sett, vil det være en dialektikk mellom verdensbilde og økonomisk praksis. Randi 

Haaland (2004) har gitt et konkret eksempel på dette. Som hun har vist, kan det være 

omfattende rituell aktivitet tilknytta jernvinne. Tidligere (4.1) har jeg nevnt at en teknikk man 

kan bruke for å vinne fram med en ny ideologi, er å benytte seg av nye sanseinntrykk. I den 

forbindelse er det interessant at opplevelsen av de ulike jernvinneovnstypene må ha vært 

veldig ulik. En grunn til at furuved var foretrukket i fase I, var trolig at furuved spraker 

veldig. Sprakinga kommer av at gass slipper ut av veden. Når denne gassen brøyter seg ut av 

ovnen, slipper oksygen ned. Dermed trengtes ikke blåsebelger (Espelund 1999:120). Fase I-

typer, som Østlandsovnen, er store. Opplevelsen av et stort bål kan være stor i seg sjøl. 

Sprakinga fra et stort furubål må i tillegg ha laga et betydelig bråk. Det mest karakteristiske 

må nok likevel ha vært de store stikkflammene sprakinga medførte. Fase I-ovnene blir dermed 

en skarp kontrast til fase II-ovnene. I disse kullfyrte ovnene blei ikke oksygen tilført ved 

spraking, men ved bruk av blåsebelg (Jakobsen et al. 1988). Smeltinga blei dermed en så 

stille, stikkflammefri og generelt rolig og kontrollert prosess at den kunne foregå innomhus 

(Espelund 1999:135). Ekstra stor må forskjellen ha vært mellom fase I-ovnene og de fase II-

typene som var i bruk i merovingertid, i og med at sistnevnte, som nevnt, var spesielt små.  

Med tanke på hvor tett sammenvikla økonomi og kosmologi kan være, er det 

nærliggende å knytte disse markante endringene i den sanselige opplevelsen av det å vinne 

jern, til endringer i symbolske aspekter ved jernvinna (se eks. 4.2 eller Haaland 2004). 

Endringer i jernvinneteknikk som indikator på endringer i ritualer tilknytta jernvinna vil løftes 

fram igjen i kapittel 7. Før vi går videre, vil jeg imidlertid konkludere med å trekke fram to 

punkter fra studiet mitt av jernvinna: 

 For det første er det store problemer knytta til å anslå omfanget av jernvinna i 

merovingertid. Derfor har jeg ikke grunnlag verken for å hevde eller avvise at jernvinna kan 

ha utgjort noe økonomisk rom for Hundorp. Videre er det bemerkelsesverdig at det skjer 

betydelige endringer i jernvinneteknikk i merovingertid. Disse praktiske endringene kan 

indikere endringer i ritualer tilknytta jernvinna. 
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6.4 Kristen tid i Gudbrandsdalen - økonomiens 

vekst og Hundorps fall 

Som nevnt ser Hundorp ut til å slutte å være sentralt ved overgangen til kristen tid (2.2). 

Dersom vi skulle knytte Hundorp til noe bestemt økonomisk rom, ville det derfor være et 

paradoks at den økonomiske aktiviteten i Gudbrandsdalen ser ut til å være prega av 

kontinuitet fra yngre jernalder, til og igjennom tidlig kristen tid. Det blir gradvis færre 

jaktrelaterte funn fra fonnene i Nord-Gudbrandsdalen fra rundt 800-tallet av, men dette 

kommer trolig av at fangst gradvis tar over for jakt. Dermed kan det ha blitt felt vel så mye 

rein i sein vikingtid og middelalder som tidligere (Pilø et al. 2018). Videre har jeg vært 

forsiktig med å anta at jernvinna i merovingertid var av et begrensa omfang (6.3). Samtidig 

ser jernvinna på det indre Østlandet generelt sett ut til å ha vært spesielt omfattende i sein 

vikingtid og middelalder (Rundberget 2012, 2015). I den forbindelse burde det nevnes at 38 

kullgroper i Fron blei radiologisk datert i forbindelse med E6-prosjektet. 14 av disse blei 

datert til sein vikingtid/tidlig middelalder, de øvrige til seinere deler av middelalderen. 

Uavhengig av om kullet fra kullgropene i Fron blei brent til lokal jernvinne eller var varer i 

seg sjøl, vitner kullgropene altså om kontinuitet fra sein vikingtid til middelalder (Gundersen 

& Andreadakis 2016). Både økinga i reinfellinga og økinga i jernvinna på det indre Østlandet 

i sein vikingtid og middelalder har blitt knytta til økt handel i Skandinavia i sein vikingtid og 

middelalder (Pilø et al. 2018; Rundberget 2012). Alle de tre typene økonomisk aktivitet jeg 

har drøfta i kapittel 6, ser altså ut til å gå sin gang nokså upåvirka av at makta på Hundorp 

plutselig forvitrer. Så vidt jeg kan se, vil dette styrke en hypotese om at makta på Hundorp 

ikke primært burde knyttes til noen av disse potensielle kildene til økonomisk makt. 

 Å sammenligne økonomien i Gudbrandsdalen i yngre jernalder med økonomien i 

dalen i tidlig kristen tid kan få fram et interessant paradoks. Tidligere har vi sett at det trengs 

betydelige økonomiske midler for å bygge monumenter (3.1). Det blei, som vi har sett, trolig 

både felt mer rein og vunnet mer jern i og rundt dalen i tidlig kristen tid enn i yngre jernalder. 

Reint økonomisk sett kan det altså ha vært større mulighet til å bygge monumenter i 

Gudbrandsdalen i kristen tid enn i yngre jernalder. Likevel var det i yngre jernalder det blei 

bygget monumenter på Hundorp. Dette illustrerer at monumentene på Hundorp representerer 

noe mer enn det økonomiske grunnlaget i Gudbrandsdalen. 
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Oppsummering kapittel 6 

For å oppsummere drøftinga av det økonomiske rommet på Hundorp kan vi altså starte med å 

slå fast at både fangst og jakt på rein, handel og jernvinne kan ha vært viktige deler av 

grunnlaget for makt på Hundorp. Samtidig ser jeg ikke grunnlag for å anse noen av disse 

aktivitetene som noe rom for makt på Hundorp, fordi ingen av dem kan knyttes spesifikt til 

den tida da makt lå på Hundorp. Dermed vil jeg undersøke om kilden til makt på Hundorp kan 

sees i noe anna enn et økonomisk rom. 
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7 Katastrofe og symbolsk makt 

I kapittel 7 drøfter jeg symbolsk makt på Hundorp. Jeg starter med å beskrive Hundorp som et 

uttrykk for en ny kult i yngre jernalder. Denne nye kulten bød på mange nye sanseinntrykk, 

og disse nye sanseinntrykka kan ha utgjort et ideologisk rom på Hundorp. Men hvorfor var 

det et behov for en ny kult med nye sanseinntrykk i akkurat yngre jernalder? Hva 

symboliserte kultsenteret på Hundorp for folk i yngre jernalder? Hvordan kan denne 

symbolikken ha gitt stedet Hundorp makt, og hvorfor fortsatte folk å ha behov for dette 

kultsenteret helt til kristendommen avløste hedendommen? 

7.1 Ideologisk makt etter 536 

I kapittel 6 så vi at den sanselige opplevelsen av jernvinna gikk igjennom omfattende 

endringer i merovingertid, og at disse endringene kan indikere endringer i rituell praksis. 

Disse eventuelle endringene i rituell praksis sammenfaller med andre omfattende endringer i 

rituell praksis ved overgangen fra eldre til yngre jernalder. Dels kjennetegnes endringene av at 

nye fenomener oppstår, dels kjennetegnes de av at trekk som tidligere var karakteristiske for 

enkelte sentralsteder, som Gudme, spres (Andrén 2014:170-171). Finsmedarbeid og anna 

metallarbeid kan ha blitt tillagt en sterkt symbolsk dimensjon i jernalderen (se eks. Gansum 

2004; Haaland 2004; Hedeager 2011:161). Ved overgangen til yngre jernalder går 

finsmedarbeidet igjennom omfattende endringer. For eksempel var brakteater viktige i 

folkevandringstid. Disse går ut av bruk ved overgangen til merovingertid (Andrén 2014), 

mens gullgubber utvikles som et nytt symbol (Hedeager 2015). Som vi har sett (3.1), fantes 

det hallbygninger i eldre jernalder, for eksempel på Gudme (se Hedeager 2011). Samtidig er 

det i yngre jernalder at hallen for alvor trer fram som rituell og politisk arena (Herschend 

2009:252). Spesielt sentralt i vår kontekst er det imidlertid at storhaugene, som vi har sett, 

vokser fram som et nytt uttrykk i merovingertid.  

 Som nevnt, har Mann (1986) skrevet at én av tre måter ideologisk makt kan vinnes på, 

er ved at nye sanseinntrykk tas i bruk. Alle tegna på endringer i rituell praksis nevnt ovafor 

innebærer nye sanseinntrykk. Det er en helt spesiell opplevelse å se de bitte små gullgubbene 

fra merovingertid (se Hedeager 2015). Videre må opplevelsen av en fest eller andre ritualer 

utført inne i en hall eller en annen kultisk bygning ha vært veldig ulik opplevelsen av riter 

utført utadørs. I tillegg må storhaugene fra merovingertid ha stått for mange nye inntrykk. 
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 Én ting er at grandiositeten ved storhaugene må ha gjort inntrykk i seg sjøl. I tillegg 

kan haugene ha vært noe folk brukte på flere måter enn bare ved å se dem på avstand. Terry 

Gunnell (1995) har argumentert for at deler av det mytiske komplekset i den norrøne kulten 

blei framført som rituelle drama. I den anledning er det interessant at Myhre (2015) har pekt 

på at gravfeltet på Borre kan minne om en teaterscene. Scenen på Borre var så velegna at den 

har vært åsted for rituell aktivitet også i moderne tid (Myhre 2015:177). Teatralske 

framføringer kan naturligvis ha funnet sted i eldre jernalder òg (se eks. Gunnell 1995). Å ha 

storhaugene som kulisse var, som vi har sett, nytt i merovingertid.  

De nye rammene for rituell praksis i merovingertid bød altså på et bredt spekter av nye 

sanseinntrykk. Alle disse nye formene for sanseinntrykk kan, hvert med sin grad av sikkerhet, 

knyttes til stedet Hundorp. Ett av dem står fortsatt den dag i dag; storhaugene. Videre nevner 

både Snorre og Njåls saga et hov på Hundorp (se 2.2). Hypotesen om at det kan ha stått et hov 

på Hundorp styrkes, som nevnt, av stedsnavnet Hove, rett vest for Hundorp. I et hov kunne vi 

igjen vente å finne eksempler på merovingertidas finsmedarbeid (jamfør eks. Hedeager 2015). 

I og med at Hundorp dermed tar i bruk et bredt spekter av nye fenomener for å tilby et stort 

arsenal av nye sanseinntrykk, passer stedet perfekt inn i modellene til Mann (1986, se 4.1). De 

nye sanseinntrykka i den nye kulten i yngre jernalder blir dermed en del av stedets 

ideologiske rom. 

Hvorfor kan det ha vært viktig for folk å ta inn over seg disse nye sanseinntrykka? 

Hvordan kan de ha hatt makt over folk? En dramatisk dans, en fin gjenstand, fin musikk etc. 

kan i seg sjøl være effektive midler i kamp om ideologisk makt (Mann 1986). Kan 

sanseinntrykka på Hundorp samtidig ha blitt tillagt en videre symbolikk, som igjen kan ha gitt 

dem økt makt? 

Katastrofe og endring i praksis 

“A constantly dimmed sky and spoilt harvests would truly have been calling for sacrifice of 

every sort, including even the most precious objects of gold available, to revive the dying sun 

and ward off the apparently imminent end of the world” (Axboe 1999:187). 

Som nevnt, har Gren (1994) skrevet at menneskelig handling provoseres fram av et 

problem, og at et stort monument dermed er et tegn på et stort problem. I den forbindelse er 

det interessant at storhauger som Raknehaugen og haugene på Hundorp bygges i akkurat 

merovingertid. Starten på merovingertida var nemlig, som vi har sett (4.2), problematisk. 

Jordbrukssamfunn i Skandinavia har altså valgt å gjøre de enorme økonomiske investeringene 
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storhaugene representerer i ei tid da den økonomiske situasjonen deres var vanskelig. 

Merovingertid starter med katastrofale uår etter år 536. Jordbruksøkonomien bukker under, og 

dermed bukker store deler av befolkninga under. Videre kan Skandinavia ha blitt ramma av 

pest i starten av merovingertid (Gundersen 2016a). I alle tilfeller blei katastrofene på 530-

tallet etterfulgt av kaldt klima fram til rundt år 660 (Büntgen et al. 2016). Hvordan opplevde 

folk disse katastrofene?  

Som Gundersen (2016a) har vist, førte ikke krisene ved overgangen til merovingertid 

til noen full samfunnskollaps i Fron, men jeg vil argumentere for at de ha bidratt til en mental, 

eller kosmologisk kollaps. Som vist (4.2), vil vaner opprettholdes så lenge handlingene de 

innebærer møter en kjent normal respons. Videre har vi sett at målet med kulten i det 

førkristne Skandinavia normalt sett var å sikre at høyere makter ga «mat og god helse». Hva 

skjer så med de kultrelaterte vanene dersom høyere makter ikke lenger sikrer mat og god 

helse – når folk har handla som de har pleid, men responsen plutselig blir katastrofalt 

annerledes? 

I denne avhandlinga argumenterer jeg på ingen måte for at katastrofene på starten av 

merovingertid var de eneste kildene til endring i rituell praksis mellom eldre og yngre 

jernalder. Vi har imidlertid sett hvor avgjørende jordbruket er for jordbrukssamfunn, både i 

bokstavelig betydning og for rituell praksis (4.2). Derfor ville det vært merkelig om det ikke 

skulle være noen årsakssammenheng, når omfattende endringer i kosmologi og rituell praksis 

grovt sett sammenfaller med en omfattende krise for jordbruket. 

Ifølge Anders Andrén (2014) er et kjennetegn ved overgangen til merovingertid at et 

eldgammelt rituelt symbol går ut av bruk. Ifølge ham har sola vært ett av de mest sentrale 

symbolene fra bronsealder til og med folkevandringstid. Som eksempler på solsymboler fra 

folkevandringstid trekker han fram gullbrakteater og diskoslignende figurer på gotlandske 

billedsteiner. Begge går ut av bruk ved overgangen til merovingertid. Andrén (2014) knytter 

dette til støvskyen på 530-tallet. Kulten har vært sentrert rundt sola, og når sola så ikke makter 

å gi liv på slutten av 530-tallet, mister sola den sentrale posisjonen den hadde hatt i kulten. 

Uavhengig av om vi vil si oss enig med Andrén (2014) i at blant anna gullbrakteater 

og diskossymboler indikerer en solkult, erfarte folk at sola ikke ga liv. Enten kulten i 536 var 

sentrert rundt sola eller ikke, makta ikke handlingsmønsteret i kulten eller maktene den 

henvendte seg til å forhindre katastrofene som inntraff det året. Morten Axboe (1999, 2001) 

har poengtert hvor skrekkinngytende hendelsene i 536 må ha vært – både i form av uårene og 

sulten de medførte, og i form av selve opplevelsen av at sola nærmest blei borte. Spesielt 
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fryktelig må denne opplevelsen ha vært dersom Andrén (2014) har rett i at sola spilte en 

sentral rolle i kulten i folkevandringstid. Uansett må både solformørkelsen i seg sjøl og faren 

for massedøden den medførte ha vært noe folk i hele Norden har vært desperate etter å unngå. 

Som Axboe (1999:187) har skrevet: «Something would have to be done». Folk må ha følt et 

desperat behov for å gjøre ett eller anna som kunne få krisa til å gå over. I denne situasjonen 

gjør en ny kult seg gjeldende, med nye symboler, nye sanseinntrykk og nye rituelle 

handlingsmønstre. For eksempel vokser storhauger fram som et nytt symbol i merovingertid. 

Noe måtte gjøres, og en stor haug er et stort bevis på at noe har blitt gjort. 

Hva erfarte så folk i Skandinavia da de tok til seg den nye kulten? Dersom 

Skandinavia blei ramma av pest i merovingertid, kan denne teoretisk sett ha hatt mange 

tilbakeslag. Støvskyen som ramma i 536, kom uansett ikke tilbake. Sakte, men sikkert, vendte 

sola tilbake, og sakte men sikkert blei også klimaet varmere. Folk har altså erfart at de rituelle 

handlingsmønstrene den gamle kulten kunne tilby ikke hadde kraft til å forhindre katastrofen. 

Når denne kulten så blei forlatt til fordel for en annerledes kult, blei klimaet sakte men sikkert 

bedre. 

Hvordan kan dette bidra til å forklare hvorfor Hundorp fikk den posisjonen stedet fikk 

i yngre jernalder? Tidligere har vi sett at Gudme på Fyn har så mange likhetstrekk med 

Åsgård at stedet kan ha framstått som et symbol på gudenes verden (Hedeager 2011). I 

Gudbrandsdalen er ett uttrykk for den nye kulten i merovingertid fortsatt godt synlig på 

Hundorp, i form av storhaugene. I tillegg kan det ha stått en hallbygning der (2.2). Der 

arkeologi og stedsnavn dermed skaper en assosiasjon mellom Hundorp og den nye kulten, går 

skriftlige kilder fra middelalderen enda lenger. Både hos Snorre (1997) og i Njåls saga (1996) 

opptrer Hundorp som åsted for møter mellom kristendommen og kulten i yngre jernalder (2.2, 

5). I likhet med eventuelle makthavere der (se Steinsland 2005), blir stedet dermed en slags 

personifisering av kulten i yngre jernalder (se 2). Det blir dermed en assosiasjon mellom 

Hundorp og en kult som hadde kraft til å hindre uåra på 530-tallet fra å komme tilbake. Folk 

erfarer altså at så lenge den gamle kulten rår, kan de bli ramma av støvskyer, mens så lenge 

Hundorp rår, holdes støvskyen unna. Slik ville Hundorp fått symbolsk makt. 

Oppsummering 7.1, og problemer med hypotesen 

På starten av merovingertid fikk folk erfare at den gamle kulten ikke hadde makt til å 

forhindre omfattende katastrofer. Dermed fikk de behov for noe nytt som kunne beskytte 

dem. I denne kontekst gjør en ny kult seg gjeldende i Skandinavia, og folk fikk erfare at etter 
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hvert som de tok opp denne nye kulten og ritene i den, blei forholda gradvis bedre. Hundorp 

er som et arsenal av uttrykk for den nye kulten. Hundorp har dermed vært et uttrykk for en 

kult som brakte Skandinavia igjennom katastrofene i merovingertid. Denne assosiasjonen, og 

denne mulige symbolikken, ville gitt stedet Hundorp symbolsk makt. 

 Det er særlig tre problemer med hypotesene framsatt i 7.1. For det første, har vi sett at 

det har vært et behov for Hundorp i flere hundre år. Spesielt har jeg trukket fram det at 

Hundorp framstår som et symbol på hedensk kult i møte med kristendommen i sein vikingtid. 

I sein vikingtid hadde katastrofene på 530-tallet gått fra å være et minne fra nær fortid, til å bli 

en myte om fjern framtid (Gräslund & Price 2012). Hvis makta til Hundorp var knytta til 

katastrofene på 530-tallet, hvordan kan stedet fortsatt ha vært aktuelt i sein vikingtid? Dersom 

Hundorp skal sees som en respons til naturkatastrofer, må vi dessuten kunne påvise at stedet 

vokste fram mens eller kort tid etter at en naturkatastrofe fant sted. Haugene på Hundorp er 

ikke mer presist datert enn til merovingertid. Hypotetisk sett kan det altså ha gått et tresifra 

antall år fra katastrofene i 536 og til bygginga av storhaugkomplekset på Hundorp. Videre 

kjennetegnes akkurat Gudbrandsdalen av at problemene med naturkatastrofer ikke var over da 

klimaet blei varmere utover på 600-tallet. Hvordan kan folk likevel ha opplevd kulten på 

Hundorp som en garantist mot naturkatastrofer? Disse tre problemene ved teorien framsatt i 

7.1 vil drøftes videre i kapittel 7.2.  

7.2 Stedet Hundorp og skred i Fron 

Flom- og særlig flomskredkatastrofer ramma Fron og trolig hele Gudbrandsdalen hardt i 

merovingertid. Akkurat Hundorp ser imidlertid ut til å ha blitt spart for flomskredkatastrofene 

som ramma mange andre steder i området. Som vi skal se, kan dette ha gitt stedet Hundorp en 

ekstra symbolsk dimensjon. Det ville gjort stedet relevant for folk gjennom hele yngre 

jernalder, og det kan forklare hvorfor makta til å motvirke naturkatastrofer fortsatte å være 

assosiert med nettopp Hundorp helt til kristendommen avløser hedensk kult. 

Flom- og flomskredskatastrofer i Fron 

Ettersom et viktig premiss for den videre drøftinga i denne avhandlinga vil være at Hundorp 

trolig ikke blei hardt ramma av Merovingertidsofsen, må to aspekter klargjøres før vi kan gå 

videre. Det første, er hva Merovingertidsofsen var. Det andre, er grunnlaget vi har for å anta 

at Merovingertidsofsen i liten grad ramma Hundorp. For å illustrere at Hundorp trolig ikke 
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blei hardt ramma av Merovingertidsofsen, vil jeg sammenligne stedet med et sted som trolig 

blei hardt ramma. Stedet jeg har valgt å sammenligne Hundorp med, er et sted som har vært 

viktig tidligere i avhandlinga (se kapittel 3.2, 5 og 6.2), nemlig Ryssland-grenda vest i Sør-

Fron. 

Den vanligste årsaken til storflom i Gudbrandsdalen, er at omfattende snøsmelting 

sammenfaller med kraftig regn (Nesje et al. 2016; Sommerfeldt 1972). Som vi har sett (se 

3.2), er Gudbrandsdalen sterkt utsatt for flom. Flom kan igjen føre til skred. Når store 

vannmengder gjør jorda vasstrukken, kan den skli ut. Flom og særlig flomskred er 

ødeleggende på mange måter. Mennesker, dyr og bygninger kan bli knust og drukne. Vel så 

sentralt for denne avhandlinga, er det at åker og eng kan bli rasert. Jorda kan begraves i stein 

og grus, og den kan røskes vekk og rase bort. En stor flom- og flomskredskatastrofe vil 

dermed innebære en plutselig drastisk reduksjon i mengden tilgjengelige jordbruksarealer.  

Mange gårder kan gå helt tapt (se Sommerfeldt 1972).  

Som nevnt, blei kulda i tidlig merovingertid avløst av en varmere periode på 600-

tallet. (Büntgen et al. 2016). I denne varmere perioden vokste breene i Norge, noe som 

indikerer at det falt mye snø (Nesje et al. 2016). Mye snø kombinert med varme somre ville 

gitt rask, kraftig snøsmelting, som igjen ville gitt stor fare for flom- og flomskred. Under E6-

prosjektet blei det, som vi har sett (se 2.2), lagt spesiell vekt på å avdekke 

flomskredhistorikken i Gudbrandsdalen. Det blei gjort funn av omfattende skredmasser, som 

blei indirekte datert gjennom relasjon til arkeologiske fenomener. Dermed blei det påvist at 

det hadde gått omfattende flomskred i Fron i merovingertid (Nesje et al. 2016). 

Det er overveiende sannsynlig at en flomskredkatastrofe som ramma Fron, også 

ramma resten av Gudbrandsdalen. Med tanke på hvor utsatt Gudbrandsdalen er i 

utgangspunktet, virker det dermed sannsynlig at flom og flomskred ramma ulike deler av 

Gudbrandsdalen flere ganger i merovingertid. Under E6-prosjektet blei det i tillegg gjort funn 

som blei tolka som spor av en spesielt omfattende flomskredkatastrofe i merovingertid. Denne 

flomskredkatastrofen har blitt omtalt som Merovingertidsofsen (se eks. Gundersen 2016a). 

Gundersen (2016b) meiner Merovingertidsofsen var en så omfattende katastrofe at den kan 

sammenlignes med Storofsen i 1789. Storofsen i 1789 er den største flom- og 

flomskredkatastrofen som har ramma Norge i historisk tid (Sommerfeldt 1972). Mange steder 

i Gudbrandsdalen, som i Fron, påførte den store skader på hus og infrastruktur, men enda 

større skade på åkrer og eng. Noe jord blei ødelagt for flere generasjoner, anna jord blei 
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ødelagt for alltid (Sommerfeldt 1972). Ifølge Wilhelm Sommerfeldt (1972:21) skal mange ha 

blitt sinnsyke som følge av katastrofen de hadde opplevd. 

To forhold som øker flomskredfaren betraktelig, er bratte lier og vannføring, for 

eksempel i form av store bekker. Begge disse forholda er til stede i liene i Ryssland-grenda 

(se figur 8, i Vedlegg). Ryssland-grenda blei hardt ramma av Storofsen i 1789, og liene over 

grenda er prega av arr etter skred den dag i dag. I 1982 utførte Skre (1988:35) «en mindre 

undersøkelse» på Kjorstad i Ryssland. Da påviste han masser som han karakteriserte som 

rasmasser. Dette var imidlertid lenge før skredhistorikken i Fron skulle tillegges den 

oppmerksomheten den fik under E6-prosjektet, og skredmassene blei ikke datert. Videre blei 

det gjort utgravinger på for eksempel Rolstad og Grytting i forbindelse med E6-prosjektet, 

begge to i Ryssland. Begge steder blei det påvist skredlag fra Merovingertidsofsen, og begge 

steder har Merovingertidsofsen blitt tolka som grunnen til at aktiviteten på stedet opphørte 

(Gundersen 2016a; Villumsen 2016b, c). Vi kan altså slå fast at Merovingertidsofsen ramma 

Ryssland, og at den antagelig ramma Ryssland hardt. 

Om vi derimot drøfter topografien på Hundorp, ser vi et anna bilde. I historisk tid har 

engene på Hundorp blitt ramma av flom, men innmarka på Hundorp har i liten grad blitt 

berørt av skred (Kleiven 1930:347; Sommerfeldt 1972). Liene over Hundorp er slakere enn i 

Ryssland. Dette gjør skredfaren mindre (se figur 7 og 8 i Vedlegg). Som nevnt, vil stor 

vannføring både øke flomskredfaren, og gi eventuelle skred ekstra omfang. Det er ingen store 

bekker i lia over Hundorp. (Gundersen 2016a, se figur 7 og 8 i Vedlegg). Videre ligger det 

historiske Hundorp på en liten voll, noe som gjør stedet ytterligere skjerma for skred. Ved 

registreringssjakting og anna sjakting på Hundorp har det ikke blitt påvist spor av skred
5
. Der 

lokal topografi tilsier og arkeologien viser at Ryssland blei ramma av Merovingertidsofsen, 

tilsier altså lokal topografi at Hundorp ikke blei ramma av Merovingertidsofsen (Gundersen 

2016a). Hva har så dette å si for forståelsen av maktforholda i Sør-Fron i jernalderen? 

Merovingertidsofsen og symbolsk makt på Hundorp 

I 7.1 argumenterte jeg for at Hundorp kan ha framstått som et symbol på den nye kulten som 

vokste fram i yngre jernalder. Videre viste jeg at folk erfarte at den nye kulten i yngre 

jernalder, til forskjell fra den gamle kulten i sein eldre jernalder, hadde makt til å bringe 

Norden ut av uåra på 530-tallet. Dermed argumenterte jeg for at Hundorp kan ha blitt et 

                                                 
5
 Det burde for øvrig nevnes at de aktuelle laga var sterkt omrota av moderne aktivitet, Aasen og McLoughlin 

pers.komm. 
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symbol på en kult som hadde makt til å la samfunnet unnslippe uår og andre katastrofer. Ett 

problem ved denne teorien var, som nevnt (7.1) at jeg ikke kunne påvise at Hundorp blei 

anlagt mens katastrofene på 530-tallet var friskt i det kollektive minnet i Norden. Stedet kan 

hypotetisk sett også ha blitt anlagt på et seinere tidspunkt i merovingertid. I 7.2 har jeg vist at 

Gudbrandsdalen ikke bare blei ramma av naturkatastrofer i tidlig merovingertid, men også 

seinere i merovingertid. Dette innebærer at enten haugene på Hundorp blei bygd tidlig eller 

seint i Merovingertid, blei de uansett bygd av et samfunn som hadde en alvorlig 

naturkatastrofe, med påfølgende sult og død, friskt i minnet. At E6-prosjektet var i stand til å 

påvise Merovingertidsofsen, innebærer altså at teorien framsatt i 7.1 blir like plausibel 

uavhengig av om Hundorp blei anlagt i tidlig eller i sein merovingertid. 

Hvis katastrofene på 530-tallet førte til at Hundorp fikk den symbolske betydninga jeg 

har argumentert for at det hadde (se 7.1), kunne det at en ny naturkatastrofe ramma seinere i 

merovingertid i utgangspunktet antas å ha svekka denne symbolske makta. Det er imidlertid 

en forskjell mellom katastrofene på 530-tallet og Merovingertidsofsen som er spesielt viktig i 

denne sammenheng. Det er at Merovingertidsofsen, som nevnt, ramma veldig ulikt på ulike 

steder. Dette innebærer at Merovingertidsofsen kan ha ført til at ulike steder blei tillagt ulik 

symbolsk betydning. I kristen tid blei skred og flomskred gjerne tillagt en religiøs dimensjon. 

Et eksempel kan hentes fra Rauma i Romsdalen. I Dimmedalen innerst i Innfjorden ligger ei 

ur. Det påstås å ha ligget en gård der fram til 1616. I 1616 skal bonden på gården ha løyet i 

retten. Dermed gikk det et skred i lia over gården. Dette skredet ødela gården og drepte alt 

som levde der (Rekdal 1933:141-142). På tilsvarende måte blei Storofsen i 1789 forstått som 

Guds straff (Sommerfeldt 1972:25). Hvorvidt de høyere makter i yngre jernalder hadde 

interesse av å straffe folk som avga falsk ed på samme måte som den kristne gud hadde i 

Romsdalen i 1616, er en diskusjon for seg. Men har vi sett at dramatiske naturkatastrofer 

kunne tillegges en mytisk dimensjon også i jernalderen (se 4.2 og 7.1). Videre har vi også sett 

at et viktig mål i kulten i jernalderen trolig var å sikre livet her og nå. Et viktig implisitt eller 

eksplisitt mål med kulten var dermed å forhindre naturkatastrofer. Videre har vi sett at 

merovingertidsofsen ramma Gudbrandsdalen hardt, men at den trolig ikke ramma akkurat 

Hundorp. Dersom Merovingetidsofsen blei forstått som en straff fra gudene, sånn som skred 

og flomskred gjerne blei forstått i kristen tid, innebærer dette at akkurat Hundorp ikke blei 

utsatt for gudenes vrede. Videre innebærer det at uansett hvilke kultiske handlinger som blei 

utført på Hundorp, erfarte folk at stedet hadde kraft til å unngå flomskred.  
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Dersom det ikke var noe kultsenter på Hundorp før merovingertidsofsen inntraff, 

kunne det at ofsen ikke ramma akkurat Hundorp ha gitt stedet en spesiell symbolsk 

dimensjon. Denne symbolske dimensjonen kunne i så fall vært en grunn til at det blei anlagt 

et kultsenter akkurat der. Spesielt sterk kan imidlertid den symbolske dimensjonen ha blitt 

dersom det allerede lå en helligdom på stedet. Jamfør 7.1 har en i så fall ikke bare erfart at 

helligdommen hadde kraft til å bringe samfunnet unna katastrofene på 530-tallet; 

helligdommen hadde i tillegg kraft til å unnslippe en katastrofe som ramma resten av dalen 

hardt. Der kulten i resten av dalen mislyktes, hadde kulten på Hundorp altså makt til å 

beskytte stedet mot Merovingertidsofsen.  

Flomskred og et varig behov for Hundorp 

Som vi har sett, egna Hundorp og gudbrandsdølene seg godt som antagonister til 

kristendommen i middelalderens fortellinger om sein vikingtid (2). Dette kan indikere at 

hedendommen sto spesielt sterkt i akkurat Gudbrandsdalen. Videre er et karakteristisk trekk 

ved Hundorp, som nevnt, at stedet er viktig bemerkelsesverdig lenge; fra merovingertid og 

helt til kulten i yngre jernalder avløses av kristendommen. Hverken det at gudbrandsdølene 

virker å ha vært spesielt lite villige til å oppgi hedendommen, eller det at Hundorp er et viktig 

sted i hedensk kult helt til kristendommen tar over for hedendommen, kan forklares med 

henvisning til katastrofene på 530-tallet. For det første er det ikke i utgangspunktet noen 

grunn til at akkurat gudbrandsdølene skulle hatt et spesielt langvarig behov for beskyttelse 

mot katastrofer som dem som inntraff på 530-tallet. For det andre hadde myten om 

katastrofene på 530-tallet i sein vikingtid gått fra å være et minne fra ei nær fortid, til å bli en 

myte om fjern framtid (se Gräslund & Price 2012). Flom og flomskred var og er derimot en 

konstant trussel i Gudbrandsdalen (se eks. Sommerfeldt 1972). Faren for en støvsky kunne gli 

fra nært minne til fjern myte, men det kunne ikke faren for flomskred. Folk i Gudbrandsdalen 

ville fortsatt hatt behov for vern mot flom og flomskred. Derfor ville en funksjon som 

beskytter mot flom og flomskred gjort at folk i Gudbrandsdalen fortsatte å ha behov for et 

sted av Hundorps karakter. Videre vil flom- og flomskredkatastrofene i yngre jernalder 

forklare hvorfor det var akkurat Hundorp som fortsatte å fylle behovet for et kultsenter i 

Gudbrandsdalen gjennom mange hundre år. For å illustrere poenget vil det være praktisk å 

bruke Ryssland som komparativt eksempel, ettersom jeg allerede har beskrevet hvor 

flomskredutsatt Ryssland er.  
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Vi har sett at det kan bli en så sterk vane å gjøre som man er vant til at det å fravike fra 

vanen kan oppleves unaturlig, både for en sjøl og for andre. Dersom det blei en vane å 

respektere kultsenteret på Hundorp etter katastrofene på 530-tallet, kunne dette dermed i seg 

sjøl forklare hvorfor Hundorp fortsatte å ha makt ei god stund etter 530-tallet. Å prøve å ta 

opp en symbolsk kamp med Hundorp og etablere et anna kultsenter et anna sted i 

Gudbrandsdalen, for eksempel i Ryssland, kunne nemlig ikke bare oppleves unaturlig for folk 

i andre deler av Gudbrandsdalen. I tillegg kunne det oppleves unaturlig for folk i Ryssland. 

Habitus ville altså gjort at handlingene forbundet med et kultsenter bare ville vært 

tilgjengelige på Hundorp (jamfør 4.2). 

Samtidig ville det vært spesielt om det bare var habitus som i flere hundre år holdt alle 

andre steder i Gudbrandsdalen fra å ta opp en symbolsk kamp med Hundorp, spesielt med 

tanke på de store samfunnsendringene som fant sted i disse århundrene. I den forbindelse kan 

flomskredkatastrofene i Gudbrandsdalen i yngre jernalder ikke bare forklare hvorfor det var et 

varig behov i dalen for et sted av Hundorps karakter; det kan også forklare hvorfor det var 

akkurat Hundorp som fortsatte å fylle dette behovet. Som nevnt, kan det at Hundorp trolig 

ikke blei ramma av flomskred ha tillagt stedet en spesiell symbolsk autoritet. På tilsvarende 

vis ville noen som forsøkte å bygge symbolsk autoritet i for eksempel Ryssland fått et 

betydelig forklaringsproblem i det gudenes vrede, i form av flomskred, gikk spesielt hardt ut 

over grenda deres. Flomskredene i Gudbrandsdalen kunne altså ikke bare ha støtta opp om 

symbolsk autoritet på Hundorp; de kunne også ha svekka symbolsk makt andre steder i dalen, 

og dermed bidratt til at handlingene forbundet med et kultsenter bare var tilgjengelige på 

Hundorp. 

Behov i kristen tid 

I kapittel 6.4 påpekte jeg at spora vi har av økonomisk aktivitet i Gudbrandsdalen ikke 

indikerer noen markante brudd i økonomien ved overgangen til kristen tid. Samtidig har vi 

sett at makta på Hundorp ser ut til å forvitre akkurat ved overgangen til kristen tid. At 

økonomien går sin gang tilsynelatende upåvirka av at makta på Hundorp forvitrer, har jeg tatt 

som et tegn på at Hundorp ikke primært burde knyttes til økonomiske behov. Det at makta på 

Hundorp forvitrer akkurat ved overgangen til kristen tid, kan på tilsvarende måte styrke 

hypotesen om at Hundorp kan knyttes til et behov for et kultsenter. 

 I middelalderen blei ikke Fron ramma av naturkatastrofer av samme omfang som 

katastrofene på 530-tallet eller Merovingertidsofsen. Den kollektive frykten for 
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naturkatastrofer kan dermed ha vært mindre i kristen tid enn den var i yngre jernalder. 

Samtidig burde det nevnes at folk ikke brått slutta å ha behov for beskyttelse fra de høyere 

makter akkurat ved overgangen til kristen tid. Det var mange kirker i Fron i middelalderen (se 

eks. Skre 1988), og helt fra de mytiske gamledager som «ingen lenger (har) greie på» og til 

nyere tid, har fronsbygdingene samla seg til bønn ved kirkene sine når jordbruket har vært 

trua av livsfarlige uår (Kleiven 1930-344). Det fantes altså fortsatt en velbegrunna kollektiv 

frykt for naturkatastrofer. En taktikk folk brukte for å beskytte seg mot katastrofene, var 

fortsatt å samles til ritualer på lokale kultsentre. Den kulten folk valgte å henvende seg til, var 

imidlertid ikke lenger den kulten Hundorp representerte. Ved overgangen til kristendommen 

har folk altså fortsatt et behov for kultsentre som kan verne mot naturkatastrofer, men når 

kulten Hundorp inngikk i, blei erstatta av kristendommen, var det ikke lenger Hundorp som 

fylte dette behovet. Dette innebærer at Hundorp ikke tilfeldigvis mister makt idet hedendom 

avløses av kristendom; tvert imot mister Hundorp makt fordi kulten Hundorp hadde makt i, 

avløses av en ny kult. 

Oppsummering kapittel 7 

I kapittel 7 starta jeg med å påpeke at Hundorp vokser fram i ei tid da en ny kult gjør seg 

gjeldende i Skandinavia. Ritualene i den nye kulten kunne tilby mange nye sanseinntrykk, 

som i seg sjøl kan ha utgjort et ideologisk rom. I tillegg hadde folk i Skandinavia erfart at der 

den gamle kulten i sein eldre jernalder ikke hadde makt til å forhindre katastrofene på 530-

tallet, gikk katastrofene over da de i stedet tok opp den nye kulten i yngre jernalder. I 

sagalitteraturen framstilles Hundorp som et symbol på denne kulten. Jeg har argumentert for 

at noe lignende kan ha vært tilfellet også i yngre jernalder. I så fall var Hundorp et symbol på 

en kult som folk hadde erfart hadde kraft til å bringe dem unna uåra i starten av 

merovingertid. 

For Gudbrandsdalens vedkommende var katastrofene imidlertid på ingen måte over da 

krisene på starten av merovingertid var over. Tvert imot. Dalen er flom- og flomskredutsatt, 

og det ser ut til den blei ramma av en omfattende flomskredkatastrofe i merovingertid. Dette 

innebærer at enten monumentene på Hundorp blei bygget i tidlig eller sein merovingertid, blei 

de bygget av samfunn som hadde omfattende naturkatastrofer friskt i minnet.  

Merovingertidsofsen ser ikke ut til å ha ramma Hundorp. Dette kan ha gitt Hundorp en 

ekstra symbolsk dimensjon, ved at kulten på Hundorp hadde makt til å sikre stedet mot 

flomskred. I en flomskredutsatt dal ville en assosiasjon mellom Hundorp og beskyttelse mot 
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flomskred gjort at stedet ikke mista relevans etter hvert som katastrofene på 530-tallet sto 

mindre klart i samfunnets kollektive minne. Dette kan være noe av forklaringa på at folk har 

hatt bruk for Hundorp i flere hundre år. 
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8 Fra symbolsk makt til økonomisk 

grunnlag 

 

I kapittel 7 har vi sett hvilken symbolsk dimensjon Hundorp kan ha hatt. I kapittel 3.1 har vi 

imidlertid sett at ingen monumenter bygges av symbolikk. Monumenter bygges av konkrete 

ting og mennesker, og krever et konkret økonomisk grunnlag. I kapittel 8 drøfter jeg derfor 

hvilke flere former for makt Hundorp kan ha hatt, med vekt på hvordan et økonomisk 

grunnlag til å anlegge et monumentalt landskap på Hundorp kan ha blitt skapt. I 8.1 drøfter 

jeg hvordan funksjonen Hundorp hadde som et kultsenter, kan ha dradd et økonomisk 

grunnlag til Hundorp. I del 8.2 drøfter jeg hvordan det økonomiske grunnlaget som blei brakt 

til Hundorp, kan ha blitt omdanna til et økonomisk grunnlag for stedet. 

8.1 Ting finner sted; Hundorp som tingsted og 

handelssted 

I del 8.1 starter jeg med å drøfte Hundorp som et lokalt tingsted. Videre argumenterer jeg for 

at om enn Hundorp kan ha vært et lokalt tingsted, må stedet likevel forstås i en større 

kontekst. I den forbindelse skal vi se at handel i skandinavisk jernalder gjerne blei lagt til 

tingsteder og til sentre for rituell aktivitet. Hvorfor blei handel gjerne lagt til slike steder, og 

hvordan kan dette bidra til å forklare makta på Hundorp? 

Hundorp som tingsted 

Snorre beskriver Hundorp som et politisk senter. Ifølge ham holdt Gudbrand ting med 

bøndene på Hundorp. «Der kom dei alle i hop, og det var mykje folk, for det ligg eit vatn 

nære ved som heiter Lågen, så dei kunne kome dit like godt med skip som til lands» 

(Sturlason 1997:304). Snorre tok feil med hensyn til at Lågen er ei elv, ikke noe vann. 

Samtidig har han rett i at Hundorp er strategisk plassert som forsamlingspunkt i Sør-Fron. 

Lågen går nokså bredt i Sør-Fron, og har dermed lagt bedre til rette for ferdsel i Sør-Fron enn 

i områder der den går striere. Hundorp ligger sentralt i dette breie beltet (se 6.2). 

I og med at Hundorp var lett tilgjengelig, kan det ha vært et naturlig sted å samles når 

politiske beslutninger skulle tas. Dersom stedet var symbolsk viktig i kulten, kunne 
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avgjørelser fatta på stedet fått en ekstra symbolsk dimensjon. I alle tilfeller ville det vært 

praktisk å ta politiske diskusjoner hvis man allerede var samla i anledning av viktige riter. En 

funksjon som et kultisk samlingspunkt kan altså ha gjort at Hundorp også egna seg som et 

politisk samlingspunkt.  

Videre ville et politisk samlingspunkt vært et egna sted for å organisere både 

mennesker og økonomiske ressurser. Jeg har sett den nye kulten i yngre jernalder som et 

uttrykk for et samfunn i panikk (se 4.2 og 7). I så fall kunne et felles samlingspunkt vært et 

naturlig sted å anlegge de første uttrykka for denne nye kulten. En funksjon som et 

samlingspunkt lokalt i dagens Sør-Fron kan dermed ha vært ett viktig aspekt ved Hundorp. 

Kan det imidlertid ha vært grunnlag i Sør-Fron for å bygge og drifte et anlegg av de 

dimensjonene Hundorp skulle få? Når Skre (1996, se 3.1) beskriver hvilke ressurser og 

mannskaper som skulle til for å bygge Raknehaugen, drøfter han også hvor store områder 

disse mannskapene og ressursene må ha blitt henta fra. Han konkluderer med at bygginga av 

Raknehaugen minst må ha mobilisert folk og ressurser fra hele Romerike. Dersom hele 

Romerike måtte mobiliseres for å bygge Raknehaugen, virker det lite trolig at folk og 

ressurser i Sør-Fron aleine kan ha stått for bygging og drift av et anlegg av Hundorps 

karakter. Det økonomiske grunnlaget bak Hundorp må altså sees i et større område enn 

dagens Sør-Fron.  

Tanken om at Hundorp må sees i en større kontekst enn som lokalt samlingssted i Sør-

Fron, støttes av sagalitteraturen. Som vi har sett (5), levde Hundorp i bevisstheten til folk på 

Island 200 år etter at stedet hadde mista sin sentrale posisjon i Gudbrandsdalen. En så sentral 

rolle i bevisstheten til middelalderens islendinger kunne stedet vanskelig fått om det bare var 

et senter for lokal kult og politikk i Sør-Fron. I den forbindelse vil jeg gå videre med å vise 

hvordan en funksjon som et kultsted kan ha gjort Hundorp egna som et senter for utveksling 

av handelsvarer. 

Hundorp som handelssted 

Hundorp ligger, som nevnt, omkransa av veldig ulik natur (2.1). Sør for Hundorp ligger 

slettbygdene rundt Mjøsa. Nord for Hundorp ligger de høyeste fjella i Norge. På Åker ved 

Mjøsa fantes det en elite med kontakter mot Europa (3.2). Ulikt naturgrunnlag på hver sin 

side av Hundorp kan i seg sjøl ha motivert til utveksling mellom disse områdene (se eks. 

Sindbæk 2005). Folk kunne få bytta det naturgrunnlaget deres la til rette for å produsere, mot 

noe de ikke fikk tak i lokalt. I fjella øst, vest og sør for Hundorp har det vært omfattende 
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jernvinne i eldre jernalder og i kristen tid, og kanskje også i yngre jernalder (6.3). Videre har 

dimensjonene på reinsjakta rundt Nord-Gudbrandsdalen blitt tatt som tegn på at jakta var retta 

mot å skaffe varer for eksport (6.1) En eksportretta næring i Nord-Gudbrandsdalen ville hatt 

interesse av at varene deres blei transportert ned mot Åker, for videre transport. Disse varene 

må ha blitt transportert forbi Hundorp (se 3.2). Men hvorfor skulle varetransport på vei 

igjennom dalen ha stoppet opp og lagt grunnlag for makt noe sted langs veien? Som vi har 

sett (6.2), er det ved Harpefoss, vest i Sør-Fron, at landskapet legger til rette for framveksten 

av en handelsplass, eller for annen kontroll over handel. På Hundorp ville det vært tilsvarende 

lite naturlig å anlegge en handelsplass, ettersom Hundorp ligger i et bredt belte der Lågen er 

lett farbar. Jamfør Sindbæk (2005) kunne det altså i utgangspunktet vært unaturlig for 

handelsreisende på vei igjennom Gudbrandsdalen å stoppe på Hundorp. 

En grunn til at varer på vei igjennom Gudbrandsdalen likevel kan ha stoppet opp på 

Hundorp, kan være at menneskene som transporterte dem hadde lyst til å ta inn over seg 

sanseinntrykkene stedet hadde å by på. Rollen Hundorp spilte i kulten i yngre jernalder, kan 

imidlertid også ha gitt andre grunner til å la varer på vei igjennom dalen stoppe akkurat der. 

Både i folkevandringstid og i yngre jernalder var det ikke uvanlig at sentre for rituell aktivitet 

og sentre for omfattende rutinisert vareutveksling over lengre avstander lå i nærheten av 

hverandre. Hedeager (2011:161-162) har drøfta symbolske aspekter ved at storskala rutinisert 

utveksling av varer fra fjerne steder fant sted på Lundeborg, nære Gudme. Videre har Skre 

(2007) lagt vekt på at et kultsenter i nærheten av handelsplasser ville skapt en trygghet og tillit 

mellom dem som møttes på handelsplassen. Ifølge ham, kan de rituelle aspektene ved 

Skiringssal i Vestfold ha skapt en felles referanseramme når folk fra ulike steder langt fra 

hverandre møttes for å utveksle varer på Kaupang, like ved. Kan det ha vært flere grunner til 

at omfattende rituell aktivitet og omfattende utveksling av varer fant sted i nærheten av 

hverandre? 

Som Sindbæk (2005:264) har skrevet, vil det være avgjørende for en handelsreisende 

å vite at vedkommende kan finne potensielle kunder på stedene vedkommende oppsøker. På 

et senter for årlige ritualer kan folk med varer å utveksle være sikre på å møte mange 

mennesker ved minst én bestemt tid på året. Dersom ritualene på stedet i tillegg tiltrekker seg 

folk fra et stort område bestående av ulike steder, kan man også være sikker på å treffe mange 

mennesker med ulike ting å tilby hverandre. Et eksempel kan hentes fra skildringa Snorre gir 

av Uppsala i Uppland i Sverige:  
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«I Svitjod var det eldgammel landsskikk mens hedenskapen rådet, at det skulle være 

hovedblot i Uppsala i gjø-måneden (…). Dit skulle en da komme fra hele Sveavelde, og der 

skulle det også være ting for alle svear. Det var også marked og kjøpstevne, og alt varte en 

uke.» (Sturlason 1997:259, egen utheving). 

På Hundorp indikerer størrelsen på anlegget at om enn stedet ikke var av Uppsalas 

dimensjon, var det et kultsenter og kanskje også et tingsted av mer enn helt lokal karakter. 

Plassen det hadde i mentaliteten til middelalderens islendinger indikerer det samme. I 

fortellinga om Rapp i Njåls saga (1996:130-133) fortelles det at Håkon Jarl kom på årlige 

besøk til Hundorp, og at hovet på stedet bare var i bruk under dette besøket. Jeg har allerede 

stilt spørsmål ved fortellinga om Rapp som kilde til reelle hendelser i yngre jernalder. 

Samtidig har jeg argumentert for at den kan gi innblikk i hva folk i middelalderen assosierte 

Hundorp med (se 5.). Fortellinga om at Håkon Jarl oppsøkte hovet på Hundorp på ei bestemt 

tid hvert år, indikerer at ritualer på Hundorp fant sted til bestemte tider, og at disse tiltrakk seg 

folk fra et større område.  

Siden anlegget på Hundorp er stort, kan området fra Nord-Gudbrandsdalen til 

Mjøstraktene virke som et lite område å samle folk fra. Å anslå at dette er det området 

Hundorp samla folk fra, er et beskjedent anslag, både fordi et stort anlegg ville kunne 

håndtere mange besøkende, og fordi et stort anlegg ville krevd et økonomisk grunnlag lagt av 

mange mennesker (Skre 1996). Selv et såpass beskjedent anslag inkluderer imidlertid grupper 

med sterk interesse i å utveksle gjenstander med hverandre. Reinjegere i Nord-

Gudbrandsdalen, som skaffa et stort overskudd av reinprodukter, ville hatt en stor interesse av 

å komme i kontakt med folk som kunne distribuere varene deres videre ned mot kontinentet 

(se Pilø et al. 2018). Hypotetisk sett kan de også ha hatt stor interesse av å komme i kontakt 

med grupper som kunne tilby korn (etter modell av Rundberget 2012, se 3.1). Dersom det var 

noen omfattende jernvinne i Gudbrandsdalen i yngre jernalder (se 6.3) ville jernvinnefolket ha 

hatt sammenfallende interesser med reinjegerne (se igjen Rundberget 2012). Tilreisende fra 

Åker ville på sin side kunne tilby gjenstander importert fra kontinentet. Var det behov for 

korn i Nord-Gudbrandsdalen, var dette også varer tilreisende fra Slettbygdene kunne tilby. På 

en eller annen måte måtte disse ulike gruppene komme i kontakt med hverandre, for eksempel 

til en bestemt tid og på ett bestemt sted. 

Vi kan altså trekke en foreløpig konklusjon ved å fastslå to forhold: For det første ville 

folk fra Nord-Gudbrandsdalen og Mjøstraktene hatt interesse i å utveksle varer med 
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hverandre, og dermed behov for et sted å treffes for å utveksle varer. For det andre ville det 

vært praktisk å legge denne utvekslinga til et senter for kultisk aktivitet.  

 Kan det ha vært andre grunner til at utveksling av varer i jernalderen gjerne blei lagt til 

kultsentre? Jeg vil starte svaret på dette spørsmålet ved å trekke fram gravmateriale fra Nord-

Gudbrandsdalen. Vi kjenner til få graver fra Gudbrandsdalen generelt, men i kommuner i 

Nord-Gudbrandsdalen som Vågå og Lesja er det gravd ut markant flere graver fra yngre 

jernalder enn fra eldre jernalder (Martens 2009; Tidemansen 2006). Irmelin Martens (2009) 

har påpekt at en bemerkelsesverdig høy andel av gravene fra vikingtid i disse kommunene 

inneholdt sverd og sverdtyper av fremmed opphav. Ett aspekt denne oppblomstringa av 

graver i Nord-Gudbrandsdalen i yngre jernalder viser, er at det har oppstått et behov for å 

framheve statusen til enkelte individer og/eller etterlatte. Dette skal vi vende tilbake til i del 

8.2. Her vil jeg imidlertid påpeke at et trekk ved den avdøde eller de etterlatte som folk i Vågå 

følte at det var viktig å framheve i yngre jernalder, var evnen til å få tak i et våpen som ikke 

kunne anskaffes lokalt.  

Skre (2007) har argumentert for at stedet der folk fikk tak i en vare, i liten grad kan ha 

påvirka verdien gjenstanden blei tillagt. Når det gjelder gjenstandens merkantile verdi, kan 

dette stemme, i hvert fall i bestemte tilfeller. Når folk fra for eksempel Åker distribuerte 

reingevir og andre produkter sørover, kan det, hypotetisk sett, ha vært irrelevant for 

mottakerne hvorvidt varene var blitt anskaffa på Hundorp eller i en annen kontekst. Samtidig 

vil det å komme hjem til henholdsvis Nord-Gudbrandsdalen eller Mjøstraktene med 

handelsvarer som ikke var tilgjengelige lokalt, men som var tilgjengelige på Hundorp, være 

en manifestasjon av at innehaveren hadde vært på Hundorp. Dersom vareutvekslinga på 

Hundorp videre fant sted i sammenheng med bestemte ritualer, blir varene en manifestasjon 

av at innehaveren var til stede da ritualene blei utført. Dette trenger ikke å ha økt den 

kommersielle verdien av varene (se Skre 2007). Samtidig blir selve handlingen, det å komme 

hjem med varene, et bevis på at den som kommer hjem, har førstehåndskunnskap om hvordan 

de aktuelle ritualene blei utført på Hundorp. Denne kunnskapen må ha vært spesielt viktig 

dersom vi aksepterer teoriene framsatt i kapittel 7 i denne avhandlinga. I kapittel 7 

argumenterte jeg for at kulten på Hundorp kan ha blitt ansett å ha makt til å motvirke uår, 

flomskred og andre katastrofer. I så fall blir kunnskapen en kunne tilegne seg på Hundorp 

ikke bare en vag kunnskap om hvordan ritualer ideelt sett burde utføres. Det blir også en 

konkret kjennskap til hva som kan gjøres for å redde samfunnet fra uår der «ingen ting har 

gagn av sola» (Sturlason 1998:85), og fra katastrofale flomskredkatastrofer. Det å bringe en 
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handelsvare med hjem fra Hundorp, blir dermed en manifestasjon av at det ville være et 

kollektivt gode at makt blei distribuert til den som kom hjem med varen. Dette ville motivert 

til å utveksle varer på Hundorp (se 4.2).  

I den forbindelse er det interessant å bemerke at det nettopp på Vågå har blitt lagt vekt 

på å framheve en evne til å skaffe sverd som ikke kunne anskaffes lokalt, men som kunne 

skaffes på Hundorp. Vågå var den bygda som blei ramma aller hardest av Storofsen i 1789 

(Sommerfeldt 1972:7), og Vågå kan dermed trolig ha blitt hardt ramma også av 

Merovingertidsofsen. Et sted der det blei lagt spesiell vekt på å framheve sverd som ikke 

kunne skaffes lokalt, er altså også et sted der frykten for flomskred må ha vært spesielt 

aktuell. 

Oppsummering 8.1 

Vi kan altså oppsummere delkapittel 8.1 med å trekke fram følgende: I jernalderen blei 

storstilt vareutveksling gjerne lagt til sentre for politisk og rituell aktivitet. Én av grunnene til 

at vareutveksling blei lagt til sentre for rituell aktivitet, kan ha vært at det ville være praktisk å 

legge utveksling av varer til et sted der mange allerede var samla. Videre ville det å komme 

hjem med varer som ikke var tilgjengelig lokalt, men som kunne skaffes på et rituelt senter, 

være en manifestasjon av at innehaveren hadde kjennskap til hvordan ritualer blei utført på 

det aktuelle sentret for rituell aktivitet. I kapittel 7 har jeg argumentert for at Hundorp blei 

assosiert med en makt til å unngå naturkatastrofer. I så fall ville en gjenstand anskaffa på 

Hundorp vært en manifestasjon av kunnskap om hvordan naturkatastrofer kunne unngås. 

Dette ville motivert til å utveksle varer på Hundorp. En vare fra Hundorp ville nemlig vært et 

symbol på at innehaveren har observert ritualene på Hundorp, og dermed kan øke samfunnets 

kollektive makt mot naturkatastrofer. Dermed ville en vare fra Hundorp vært et effektivt 

middel folk andre steder kunne bruke til å vinne symbolsk makt. 

8.2 Sted finner ting – to skisser 

I 8.1 har vi sett at rollen Hundorp hadde som kultsenter kan ha motivert folk til å utveksle 

varer der. Jeg har altså beskrevet hvordan et økonomisk grunnlag kan ha blitt brakt til 

Hundorp. I kapittel 8.2 drøfter jeg hvordan dette økonomiske grunnlaget kan ha lagt grunnlag 

for å bygge og drifte et monumentalt landskap på stedet. Som vi skal se, vil jeg her måtte 

støtte meg på nokså vage skisser, all den tid jeg ikke ser grunnlag for å avklare hvem som 
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hadde makta på Hundorp (se 5). Skissene jeg tegner her, kan dermed illustrere at enkelte 

aspekter ved maktkonsentrasjon faller bort dersom vi ikke kan avgjøre om makta blei 

konsentrert hos en elite. 

En elite på Hundorp? 

Jeg har vært forsiktig med å konkludere med hvem som hadde makta på Hundorp, men en av 

mulighetene jeg har trukket fram, er at Hundorp kan ha vært underlagt en elite (5). Som vi har 

sett (8.1), oppsto det et behov i Nord-Gudbrandsdalen i yngre jernalder for å framheve enkelte 

individer og/eller etterlatte. Dersom mye av kontakten nord-gudbrandsdølene hadde med 

omverdenen skjedde på Hundorp, kan dette ha vært en ide de tok til seg på Hundorp. 

Framveksten av et behov i Nord-Gudbrandsdalen for å framheve enkelte, kan altså være et 

tegn på at enkelte var framheva som viktigere enn andre på Hundorp – altså at det var en viss 

elite til stede på Hundorp. Et spørsmål jeg har stilt, er hvorfor noen skulle velge å avgi makt 

til en elite (3.1). I den forbindelse har jeg spurt hvorfor folk ville velge å sette seg i en 

situasjon der de måtte avgi makt, dersom de sjøl hadde en opplevelse av å bli utbytta. Som vi 

skal se, kan folk imidlertid ha avgitt makt til Hundorp uten å ha hatt noen opplevelse av å bli 

utbytta.  

Vi har sett at det ville vært praktisk å legge handel til et sted der mange uansett var 

samla (8.1). På samme måte ville det også vært praktisk å legge skattlegging til en kontekst 

der handelsvarer uansett var samla, for eksempel på et marked i forbindelse med årvisse 

ritualer (se 8.1). Hvis Hundorp var underlagt en elite, kan denne dermed ha krevd inn en skatt 

eller en avgift eller lignende, blant anna i form av en andel av handelsvarer som blei brakt til 

stedet. Dersom ritualer på stedet blei ansett som en forsikring mot naturkatastrofer, trenger 

imidlertid ikke det å betale en avgift bare blitt oppfatta som at man ga fra seg makt. At det 

blei samla inn nok midler til at stedet kunne bygges og at aktiviteten på stedet kunne gå sin 

gang, ville i utgangspunktet tvert imot blitt opplevd som å øke samfunnets kollektive makt 

mot naturkatastrofer. For samfunnet som helhet var det dermed livsviktig at økonomisk makt 

blei konsentrert på Hundorp. Det at alle hadde en interesse av at økonomisk makt blei avgitt 

til Hundorp, innebærer imidlertid ikke at hver og en hadde interesse av at det var ens egen 

makt som blei avgitt. I utgangspunktet kunne det beste vært om alle andre ga, mens en sjøl 

slapp å gi (se Olson 1965). Hvordan kan en elite på Hundorp ha fått det til å framstå gunstig 

for hver enkelt at vedkommende personlig avga makt? 
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 For det første kunne det blitt satt en skatt eller anna avgift for å kunne få plass på et 

marked på stedet. Som nevnt (8.1) ville det å kunne bringe handelsvarer hjem fra Hundorp 

kunne øke egen symbolsk makt. Å betale en skatt for å få delta på et marked ville altså 

innebære å investere i symbolsk makt. Videre ser det ut til å ha stått en hallbygning eller en 

annen kultrelatert bygning på eller rett vest for Hundorp (2.2). Dersom deler av kulten på 

Hundorp foregikk innadørs, kunne dette vært et spesielt effektivt middel en elite kunne brukt 

for å kreve inn skatt eller andre goder. Et karakteristisk trekk ved forestillinger som utføres 

utadørs (se 7.1), er at de ofte ikke har noen klare begrensninger på antallet tilskuere som kan 

oppleve forestillinga. Blir du stående for langt bak i en folkemengde kan det hende at du 

hverken ser eller hører noe av det som foregår. Dermed kan du i praksis være utestengt. 

Samtidig vil du teoretisk sett kunne påstå at du så og hørte. I tillegg har du unektelig fått delta 

blant publikum. Her skiller ritualer utført utadørs seg markant fra ritualer utført innadørs. 

Som Marianne Hem Eriksen (2015:224) har vist, har nesten alle kulturer tillagt dører 

en sterk symbolsk dimensjon. Dører markerer hva som er inne og hva som er ute. Dermed 

markerer de også at noen er inne, mens andre er ute. Dersom deler av kulten på Hundorp 

foregikk innafor ei dør, innebærer dette at dersom du ikke kom innafor døra, var du for det 

første utelukka fra det beste selskap, fra den utvalgte gruppa som slapp innafor døra. Videre 

ville du ikke være blant dem som hadde førstehåndserfaring med alle aspektene ved kulten på 

Hundorp. 

Rundt ritualer utført utadørs på Hundorp kunne det naturligvis ha vært symbolske 

dører eller andre installasjoner som skilte dem som var innvidd i ritualene fra dem som ikke 

var innvidd. Dersom det sto en hall, og dermed ei reell dør inn til en fysisk bygning på 

Hundorp, ville denne imidlertid vært en manifestasjon av dette skillet, på samme måte som en 

gjenstand anskaffa på Hundorp ville manifestert kunnskap om ritualer der. Ei konkret dør inn 

til en reell bygning ville dermed gjort skillet tydeligere (se Eriksen 2015:224). En vegg og en 

lukka dør mellom deg og de innvidde gjør at du er ute av syne. Videre kan du ikke påstå du så 

eller hørte hva som skjedde, på samme måte som du hadde kunnet dersom det ikke var noen 

konkret vegg mellom deg og bestemte ritualer. Dette ville motivert til å avgi mye for å slippe 

forbi døra og inn blant de innvidde. Dermed kunne en hallbygning vært et effektivt middel en 

elite kunne brukt for å få folk til å velge å avgi makt. 

 Videre kunne en kultrelatert bygning bidra til at noen av dem som møttes på Hundorp, 

blei ansett som viktigere enn andre, uavhengig av om dette var intensjonen bak bygningen, og 

uavhengig av om bygningen var formelt knytta til noen elite. De andre monumentene på 
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Hundorp (storhauger, steinlegginger, steinsettinger, se 2.2 eller Larsen 2007) krever lite 

vedlikehold. Bygninger, derimot, krever mye vedlikehold. Dersom samfunnet gjør en 

kollektiv investering i en monumental bygning, har man dermed fanga seg i et behov for at 

noen vedlikeholder denne bygningen (se Hodder 2016). Dermed ville en kultrelatert bygning 

på Hundorp gjøre at enkelte blei spesielt viktige for å vedlikeholde stedet. Videre ville det at 

deler av kulten foregikk innadørs, innebære at det bokstavelig talt ikke er rom for alle i 

akkurat denne delen av kulten. Noen må prioriteres, mens andre ikke kan slippe inn. En 

kultrelatert bygning ville altså ikke bare vært noe en elite kunne brukt for å bygge makt; det å 

legge deler av kulten innadørs ville i seg sjøl gjøre at noen på Hundorp blei viktigere enn 

andre. Den kultrelaterte bygningen som sagalitteraturen og stedsnavnet Hove viser til, kan 

altså være både et tegn på og en mulig kilde til at makta på Hundorp blei ujevnt distribuert.  

Gitt at det sto en kultrelatert bygning på Hove ved Hundorp, kan vi ikke vite sikkert 

når denne bygningen sto der. Hypotetisk sett kan det ha stått en kultrelatert bygning på Hove 

igjennom hele yngre jernalder. Det kan også være at bygningen var nokså ny i sein vikingtid, 

den tida Njåls saga og Hellig Olavs saga beretter om. Dette innebærer at vi ikke kan vite om 

elitemakta beskrevet ovafor er representativt for hele den tida da Hundorp var sentralt. På 

Hundorp har det blitt gjort detektorfunn og andre løsfunn som tolkes som gravfunn, uten at de 

kommer fra synlige gravminner (Gundersen 2017; Larsen 2016a). Dette kan komme av at 

storhauger på stedet har blitt sletta (se Gundersen 2017; Larsen 2016a), men det kan også 

indikere at Hundorp var et gravfelt for flere enn dem som blei æra med en storhaug. Dersom 

Hundorp var en gravplass for et større fellesskap, kan dette indikere at makta over stedet ikke 

var formelt underlagt noen bestemt slekt eller person. I alle tilfeller ville likevel det at det blei 

donert til stedet, kunne oppleves som å styrke samfunnets kollektive makt mot 

naturkatastrofer (7), fordi det trengtes økonomiske midler til å bygge stedet (3.1, 4.1). I tillegg 

ville det å donere til et sted som representerte et kollektivt gode, øke egen sosial status (4.2). 

Dette gjelder kanskje spesielt dersom det blei gjort i en offentlig kontekst, som for eksempel 

på et ting- og markedssted. En funksjon som kult-, ting- og handelssted ville altså ikke bare 

motivert til å bringe store verdier til Hundorp (7.1), det ville også lagt til rette for at store 

økonomiske midler blei donert til stedet. 

Dersom Hundorp ikke blei bygd av noen elite, men gjennom donasjoner til et felles 

prosjekt, kan dette ha vært et effektivt middel for å samle symbolsk makt på få hender. 

Storhaugene på stedet kan for eksempel indikere at en ikke virkelig imponerte med mindre en 

donerte en storhaug eller et tilsvarende stort monument. Dermed ville alle som ikke hadde de 
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økonomiske midlene til å bygge en stor gravhaug, eller som ikke hadde et dertil egna individ 

å gravlegge, vært utestengt fra et effektivt middel til å bygge symbolsk makt. Denne 

symbolske makta kan ha vært spesielt gunstig med tanke på hvor mange behov et senter for 

rituell, politisk og økonomisk aktivitet kunne fylle. For eksempel ville den genetiske 

variasjonen i tynt befolkede områder, som bygdene i Gudbrandsdalen, blitt liten dersom alle 

skulle funnet seksualpartnere i nærområdet. Dermed ville det vært gunstig å leite etter 

ektemake på et sted som tiltrakk seg mennesker fra et større område, som for eksempel et 

senter for rituell aktivitet. Arbeidet med å knytte andre kontakter, som politiske kontakter, må 

også ha gitt folk et behov for et sted å møtes. Både i forhandlinger om ekteskap og i 

forhandlinger om politiske allianser, ville det å øke egen anseelse ved å donere til et felles 

gode gitt et godt utgangspunkt for forhandlingene. Som et egna sted å donere til kunne 

Hundorp dermed vært en effektiv kilde til personlig makt for dem som kunne donere mest. 

 I alle tilfeller kan maktforholda på Hundorp, som nevnt (5), ha endra seg opp 

igjennom de århundrene makt var sentrert på Hundorp. Stedet kan for eksempel ha starta som 

et lokalt kultsenter, knytta til et lokalt tingsted (8.1). Vider kan, som nevnt, gravene i Nord-

Gudbrandsdalen og referansene til et hov på Hundorp indikere at noen på Hundorp etter hvert 

var ansett som viktigere enn andre. Ettersom forholda kan ha skifta, kan en studie som enten 

knytter Hundorp til elitemakt eller til mer egalitære strukturer være lite representativt for hele 

den tida da makt lå på Hundorp. Uansett var det ingen elite som skapte behovet for, og 

dermed makta på Hundorp. 

8.3 Kollektivt behov – en konklusjon 

En ledetråd for dette arbeidet har vært at alle de ulike formene for makt som var konsentrert 

på Hundorp, blei skapt av et større kollektiv. Derfor har jeg drøfta hva som kan ha fått de 

ulike aktørene i dette kollektivet til å la makt bli konsentrert akkurat der. Utgangspunktet for 

drøftinga har vært at folk må ha hatt et behov for Hundorp, og at makta på stedet kom av disse 

behovene. 

 Enhver maktstruktur vil være satt sammen av mange ulike former for makt, og som vi 

har sett, kan Hundorp ha fylt mer enn ett behov. Ettersom haugene på stedet representerer en 

omfattende økonomisk makt, har jeg lagt vekt på økonomiske behov Hundorp kan ha fylt, 

deriblant et behov for en handelsplass. Jeg så imidlertid ingen umiddelbar grunn til at behovet 

for en handelsplass skulle knyttes spesielt til Hundorp, eller til den tida da Hundorp var et 



69 

 

maktsenter. Det må altså ha ligget andre behov til grunn, som gjorde at behovet for en 

handelsplass kunne bli møtt på akkurat Hundorp.  

Et behov som var spesielt karakteristisk for tida og området Hundorp inngikk i, har jeg 

sett i skjæringspunktet mellom de økonomiske og de symbolske strukturene i Gudbrandsdalen 

i yngre jernalder. Jeg har argumentert for at et viktig mål med kulten i jernalderen var å sikre 

at jordbruket gikk som det skulle. På 530-tallet førte svekka solinnstråling til katastrofale uår, 

med påfølgende sult og massedød. Dette må ha skapt et desperat behov etter en kult med makt 

til å motvirke uår og andre katastrofer, og jeg har argumentert for at Hundorp var et senter for 

denne kulten. Hundorp framsto i så fall som et symbol på ei makt til å motvirke uår og andre 

katastrofer. 

 Et karakteristisk trekk ved Gudbrandsdalen er at det ikke blei slutt på katastrofene 

etter hvert som katastrofene på 530-tallet blei fjernere i det kollektive minnet. Tvert imot 

utgjorde flom og særlig flomskred en konstant trussel de fleste steder i dalen. Dette ville gjort 

at en kollektiv frykt for naturkatastrofer, som var stor i hele Skandinavia i tida rett etter 

katastrofene på 530-tallet, må ha forblitt stor i Gudbrandsdalen igjennom hele yngre jernalder. 

Dermed ville det kollektive behovet for et kultsenter med makt til å motvirke naturkatastrofer 

også forblitt stort. 

 Som et kultsenter kunne Hundorp egna seg til å fylle en lang rekke behov. Jeg har lagt 

vekt på at rolla som et kultsenter både kan ha gjort Hundorp egna som et handelssted, og 

bidratt til at folk valgte å drive handel. I så fall var det imidlertid funksjonen som et kultsenter 

som la til rette for andre former for makt på Hundorp.  

Jeg vil derfor konkludere med at hvis vi skal trekke fram én kilde til makt på Hundorp, 

var det en kollektiv frykt for naturkatastrofer. Denne frykten ville gitt et varig kollektivt 

behov for et kultsenter av Hundorps karakter, og dette varige behovet ville gitt Hundorp makt 

i flere hundre år. 

8.4 Avsluttende bemerkninger 

Denne avhandlinga har vært et forsøk på å vende oppmerksomheten bort fra en eventuell elite 

på steder der makt konsentreres. Målet har vært å heller forstå stedene i seg sjøl, ved å 

utforske hvorfor aktører andre steder har valgt å la makt bli konsentrert akkurat der. I den 

forbindelse har jeg spurt hvilke behov folk i og utafor Gudbrandsdalen har hatt for stedet 

Hundorp i yngre jernalder. Konklusjonen har vært at en konstant, kollektiv frykt for 
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naturkatastrofer må ha skapt et varig kollektivt behov for en helligdom eller ei anna makt som 

kunne beskytte samfunnet mot naturkatastrofer. Dette er et behov Hundorp kan ha fylt. 

 Når en går opp nye stier, får en sjelden lagt mer enn ett tråkk. Ei god løype består 

imidlertid av flere spor. Jeg håper denne avhandlinga har illustrert hvor viktige de som avga 

makt er for forståelsen av maktkonsentrasjon. Samtidig har jeg i kapittel 8.2 prøvd å vise at 

forståelsen vår av steder der makt konsentreres vil ha betydelige mangler dersom vi ikke kan 

avgjøre hvem som hadde makta på stedet. 

Hvis en, som Hedeager (2011), velger å nedtone politisk og økonomisk makt når en 

analyserer steder med et monumentalt preg, risikerer en, som jeg var inne på i kapittel 3.1, å 

tape viktige aspekter ved stedene av syne. Samtidig har hennes tilnærming gjort det mulig å 

avdekke nye aspekter som andre kan inkorporere i studier av makt. I denne avhandlinga har 

jeg villet ta et steg i samme retning, og gi et bidrag til å tolke spor av makt på nye måter. 
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10 Vedlegg 

 

 

Figur 7: Utsnitt av Sør-Fron med potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred unntatt kvikkleireskred og store 

flomskred i slage elveløp. Sirkel markerer det historiske Hundorp. Etter 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-og-energidirektorat/jord-og-flomskred-

aktsomhetsomrader/30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02 den 18.12. 2017. Merk at det er større potensielt 

utløpsområde i Ryssland enn over Hundorp. Beliggenheten på en liten vold ville gjort det historiske Hundorp ekstra 

skjerma for flomskred. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-og-energidirektorat/jord-og-flomskred-aktsomhetsomrader/30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-og-energidirektorat/jord-og-flomskred-aktsomhetsomrader/30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02
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Figur 8: Utsnitt av Sør-Fron. Merk at det renner to store bekker gjennom Ryssland (Lauvåa og Augla), og ingen store 

bekker i lia over Hundorp. Det at lia over Hundorp er relativt tørr, ville både senka faren for flomskred, og redusert 

størrelsen på eventuelle flomskred. På tilsvarende måte har det gått mange store flomskred i Ryssland, både i historisk 

tid og i forhistorisk tid (se Gundersen 2016a; Sommerfeldt 1972) 

 


