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SMÄRRE MEDDELANDEN 

HORDARNAS INVANDRING T I L L NORGE 1 

Ett av de intressantaste och även mest omdebatterade problemen i norsk 
förhistoria bar varit det om hordarnae invandring. Detta folk har icke 
endast givit namn åt landskapet Hordaland, utan även åt den fjord, kring 
vilken landet utbreder sig, Hardanger-fjorden; Hard-anger betyder 'hör
liarnas vik'. Sedan gammalt har man insett, att folknamnet koråar är 
identiskt mod det folknamn harudes, som möter redan hos Csesar, vilken 
kämpade med nämnda folkstam i Gallien. Namnet harudes i sin ordning 
har man sammanställt med landskapsnamnot Har(d)syssel i västra Jyl
land. Härd skulle komma ur ott harud med betydelsen 'skog', och haruder 
skulle betyda 'folket från Härd'. En del av haruderna skulle ha utvan
drat ifrån Jylland söderut något före år 100 1. Kr. samtidigt som cimb-
rorna och tcutonerna. Mon enligt den allmänna meningen skulle några 
hundra år senare, på 300- eller 400-talet eller senast omkring år 500 o. Kr., 
en avdelning av denna folkstam ha vandrat ifrån kontinenten eller Jyl
land till Norges västkust. 

Det är främst på arkeologisk väg man sökt fixera tidpunkten för herdarnas 
invandring i Norge, och härvidlag är det Haakon Sheteligs undersökningar, 
som givit utgångsimnkterna. Shetelig har i en rad arbeten velat konstatera 
en invandring till Vestlandet på 400-talet. Den skulle framför allt visa sig 
i ett gravskick, som är mycket vanligt i Syd- och Väst-Norge under folk-
vandringstiden: de stora hällkistorna, som innehålla obränt lik med mycket 
rik utstyrsel, bl. a. glas- och bronskarl, införda ifrån Väst-Europa. Det 
är ett gravskick, som i vissa punkter överensstämmer med det hos flera 
kontinentala germanfolk vanliga, t. ex. hos angolsaksarna och frankerna, 
och Shetelig menar, att det inkommit till Norge med. en folkvandring ifrån 
kontinenten samtidigt med angelsaksarnas till England — det folk som då 
invandrat till det senare Hordaland skulle just vara hordarna. 

Sheteligs teori är onekligen bestickande, och den har vunnit mycket er
kännande. Men på sistone ha invändningar börjat höjas mot densamma. 
Anathon Björn2 har hävdat, att både det nämnda gravskicket och överhuvud 

• J o b s . Boe , Hordenies innvandring og oklfundene ved Hardanger-
fjorden ( = Bergens Museums Årbok 1930, Historisk-antikvarisk rekke, 
Nr 6). 

2 Det Kgl. Norske Videnskabors Selskabs skrifter 1929, nr 6, sid. 37 ff, 
(Trondhjem 1929). 

•20 — Fornvännen 1933. 
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taget folkvaiidringstidens arkeologiskt gripbara förhållanden i Väst- oeh 
Syd-Norge bygga på inhemska traditioner. Stcnkistgravarna ha utveeklats 
ur äldre träkistgravar, och de importerade kärlen äro resultat av handel 
med Väst-Europa. Däremot tyda 300-talets träkistgravar med obrända lik 
på invandringar (jfr nedan). 

Nu bur Jobs. Boe i don uppsats, som ovan citerats, tagit upp frågan 
speciellt om en invandring till Hordaland till mera ingående behandling. 
Han genomgår oeh uppräknar fynden ifrån Hardanger från 300-talet till 
tiden omkring år 600 c. Kr. Från de inre delarna av Hardanger äro de 
låtaliga. Här finnas ingenstädes någon fyndkonoentration, som kunde tala 
för en större folkinvandring. Brand- och skelettgravar uppträda vidare 
redan från början sida vid sida. Och gravgodset är så gott som uteslutande 
inhemskt norskt. De närmaste anknytningarna gå till sydvästra Norge. 
Från detta område kunde väl ett svagt insilande av folk ha ägt rum, men 
även ett sådant antagande är överflödigt. I do yttre delarna av Hardanger 
däremot upjiträda på några håll fynden så koncentrerat, alt de snarast 
vittna om cn invandring. Men detta gäller redan 300-talet, och den kan 
icko stå i samband mod folkvaiidringstidens skelettkistgravar; även här upji
träda brand- och skolettgravar sida vid sida från första stund. Och huvud
massan av fornsaker består av klart inhemska former. Även här finna vi, 
att det är området i söder, särskilt Rogaland, som delvis varit utgångs-
jiunktcn. Också de former, som ursprungligen stamma från områden utanför 
Norge, ha till Hordaland närmast kommit ifrån Rogaland. 

Boe kommer alltså till det resultatet, att efter omkring år 400 ingen in
vandring över havet ägt rum till Hordaland; intet nytt gravskick dykor upp 
vid denna tid, och de fåtaliga föremål, som föra utanför landets gränser, mest 
brons- och glaskärl, äro naturligast att betrakta som resultat av handels
förbindelser. Mlen även under 300-talet kan ingen invandring över havt-t ha 
ägt rum; däremot är det troligt, att de yttre delarna av Hordaland mottagit 
invandringar ifrån Rogaland. Detta område självt har, liksom vissa andra 
kustområden av Norge upp till Tröndelagen, i motsats till Hordaland vid 
tiden omkring år 300 fått mottaga invandrarskaror ifrån kontinenten — bär 
uppträda med den yngre romerska järnåldern gravar, som fullständigt bryta 
mot tidigare skick, do ovan nämnda träkislgravarna, i vilka de döda grav
lagts obrända oeh försedda med en slösande rik utstyrsel, till stor del 
föremål, som importerats ifrån det romerska riket eller dess gränsområden 
i sydöstra Europa, eller som visa inflytelser ifrån dessa områden; den mest 
kända av dessa gravar är ju den stora högen vid Avaldsnes på Karm
ön. För Rogalands vidkommande har Almgren1 satt dossa invandrar
skaror i förbindelse med rugierna, vilka väl ursjnungligen (före Kr. f.) 
utvandrat ifrån Rogaland till Odermynningen, där de bodde ännu ])å 300-
lalel, under vilken tid de stodo i livliga förbindelser med sydöstra Europa, 
dit sannolikt en del av dem tidigare dragit ned för att nu i viss utsträckning 
fitervandra såväl till Odermynningen som till Norge. 

1 Mannus X sid. 1 ff. 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 307 

Bee söker nu visa, att bebyggelsen i Hordaland ifrån 300-talet och folk-
vandringstidcn i vissa fall visar kontinuitet med en äldre sådan. Han anför 
några fall, då gravar ifrån 300-talet och senare ligga i omedelbar kontakt med 
dem ifrån äldre romersk tid eller förromersk eller frän dessa bägge tider 
eller med bronsåldersgravar. Det spörsmålet reser sig då : Bör he rdarnas 
invandring skjutas tillbaka ända lill bronsåldern? 

Boe framhåller, att broiisålderslyiiden i Väst-Norge otvivelaktigt peka hän 
på Jylland. Därifrån ha utan tvekan bronsföremålen införts. Men nu före
ligga bland de visserligen fåtaliga sakerna några verkliga praktpjäsor, och 
Boe menar, att det fattiga Norge icke hatt något att erbjuda i utbyte mot så 
Idiiiiima föremål. De tyda jiå ett inslag av folk ifrån Jyl land redan under 
äldre bronsåldern, då Jyl lands viktigaste bygder just lågo j)å västkusten. 
Hordarna skullo alltså kunna ha invandrat ifrån Väst-Jylland redan vid 
denna tid. Även under den efterföljande tiden ända till de första århundra
dena e. Kr. kan man finna vittnesbörd om förbindelser mellan Väst-Norge 
oeh Jylland, något som vore högst naturligt, om det suttit stambefryndiide 
folk jiå bägge hållen. När haruderna, s trax före 100 f. Kr. dragit söderut 
ned jiå kontinenten, kan en del av frändorna i Hordaland ba följt med liksom 
tidigare vid inträdet av klimatförsämringen vid övergången från brons-
till järnåldern en del av hordarna kan ba återinvandrat till Jylland. 

Boe framhåller själv, att invändningar kunna resas mot hans slutsatser och 
gör icko krav jiå alt ha lämnat avgörande bevis. Det måste också erkännas , 
alt kontinuiteten i bebyggelsen ifrån bronsåldern ned i 300-talet är svagt 
markerad. Det är endast få gånger gravar ifrån 300-talet eller folkvandrings-
tid ligga i kontakt med äldre, oeh jiå ingen plats är kedjan obruten ifrån 
bronsåldern ned i 300-talet. Men onekligen har Boe ]iå ell förtjänstfullt sätt 
satt problemet om hordarna i ny belysning och i varje fall pekat på möj
ligheten av en långt tidigare invandring för dessa än den man vanligen antar . 

Fö r don som icke själv i detalj prövat materialet ifrån Hordaland synes 
det svårt att intaga en bestämd ståndpunkt i det här refererade spörsmålet. 
Shetelig skall förmodligen icke dröja att göra viktiga invändningar mot 
Boes resonncmang till fördel för sin egen teori. Otvivelaktigt ba r också 
den betydelsefulla frågan om herdarnas invandring till Norge endast att 
vinna jiå etl meningsutbyte mellan två så utmärkta kännare av Hordalands 
forntid som Shetel ig och Boo. 

Birger Nerman. 

T R A D I T I O N E R N A OM A N V Ä N D N I N G A V F L Ä S K V I D 

B E R G S P R Ä N G N I N G 

I Fornvännen 1932, s. 120—122, ha r F . Wildte, i anslutning till medde
landen i Fornvännen 1929 av dels Ärland Noreen, dels Carl M. Fiirst, lämnat 
några nya ujiplysningar om det i rubriken ovan nämnda ämne. 


