I 1647 var Hordaland delt inn i tre futedfjmmer: Sunnhordland,
H ardanger og N ordhordland. Disse hadde felles grense ved fjellet
Svinningen i Samdal. I det ffjlgende skal vi, med utgangspunkt i en
gjenoppdaget bautastein, diskutere nc:ermere hvor den verdslige
grensen mellom Sunnhordland og Nordhordland gikk i
midde lalderen.

Pa grensen mellom
Sunnhordland og N ordhordland
en gjenoppdaget bautastein Ira Sedalen i Fana
F rode Iversen

Pa 30-tallet fjernet skogforvalter Blytt en
sv.er bautastein fra Sedalen, som sto i toppen av en lay r0yS. Bautaen var sa tung at
det matte to hester til for a utf0re jobben.
R0ysen hvor bautaen sto er i dag knapt
synlig, men bautaen har en egen historie.
Det er denne historien jeg skal pr0ve a
n0ste opp her. Trolig dreier det seg om en
av Here bortkomne bautasteiner i dette
omradet som kan ha markert en gammel
grense mellom Sunnhordland og Nordhordland.

Bautasteinen gjenfinnes
Den 10. desember 1921 ble en steinring og
en bautastein i Sedalen innf0rt i Bergens
Museums meldebok. F0rst atten ar senere
far vi flere opplysninger om funnet. I 1939
avla nemlig arkeologen Johs. B0e lokaliteten
i Sedalen et bes0k. Han kunne konstatere
at den lave r0ysen hadde en markert
fotkjede og at bautasteinen, som da var
fraktet hjem til Blytt, hadde statt pa S0rsiden av r0ysen. Funnet ble pa tradisjonelt
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vis tolket som et forhistorisk gravanlegg.
B0e ble ogsa enig med Blytt om at bautaen
skulle f0res tilbakc til sitt opprinneligc
sted, men krigen kom og bautasteinen ble
liggende.
I 1970 kunne konservator Per Fett konstatere at bautaen fremdeles var a finne i
Blytts hage pa Fj0sanger. Denne var na delvis dekket av jord og sv<ert vanskelig a se
(Fett 1970). Heller ikke denne gangen ble
bautaen tilbakef0rt til Sedalen, og saken
gikk pa nytt i glemmeboka.
Kultursekret<er i Fana bydel Birger
Andreassen og undertegnede kom over
saken i forbindelse med et kulturformidlingsarbeide for Barnas Hus i Bergen. I
h0St avla vi derfor Blytts villa pa Fj0sanger
et bes0k. Eiendommens nav.erende eier,
Edvin LYS0, kunne med entusiasme vise
oss stedet hvor bautasteinen la, og fortalte
videre at han trodde saken var glemt
av museet. Bautaen var na knapt synlig i
plenen, men vi kunne likevel fastsla at
den var ca. 2,4 m lang og hadde en kantet
form (fig. 1).

Fig. 1. I november 1997 ble bautasteinen ira Sedalen
i Fana funnet i en hage pd fjl2JSanger.

Hvor gikk grensen mellom
Sunnhordland og Nordhordland
i middelalderen?
J eg skal i det f0lgende forS0ke a gi en ny
tolkning av bautasteinens funksjon pa bakgrunn av dens opphavlige plassering, som
viste seg a va::re n0yaktig pa Fana prestegards s0rgrense. J eg skal ogsa trekke inn
andre bautasteiner i dette omradet, samt en
del opplysninger om gamle tradisjoner
knyttet til disse. Men f0rst ma vi klargj0re
noen forhold omkring den verdslige grensen
mellom Sunnhordland og Nordhordland
i middelalderen, med utgangspunkt i de
skriftlige kildene.
Futed0mmene pa 1600-tallet var basert
pa en eldre ordning, de sakalte syslene. I
middelalderen besto et syssel av Here skip-

reider. Skipreidet var pa sin side det omradet
som hadde ansvar for a utruste (reide ut) et
skip tilleidangen, det sj0milita::re forsvaret.
De n0yaktige grensene for skipreidene far
vi imidlertid f0rst greie pa i kilder fra 1500og 1600-tallet. Vanligvis regner historikerne
med at grensene fra disse tidsrom kan f0res
tilbake til middelalderen, uten at det har
skjedd vesentlige endringer, men det er ofte
knyttet langt st0rre usikkerhet ved a f0re
dem enda lengre til bake i tid.
Pa 1600-tallet gikk grensen mellom
Sunnhordland og N ordhordland vestover
fra Svinningen langs Hauglandsdalen. Fra
Ertavagen, pa s0rsiden av Kalandsvannet,
skar grensen over Kalandsvannet til Hamrevagen, pa nord0stsiden av vannet. Fra
Hamrevagen ned til Fanafjorden er grensen
noe mer uklar og ma derfor diskuteres
na::rmere.
Topografen Lars Hess Bing hevdet pa
slutten av 1700-tallet at Sunnhordland
strakte seg nord til en elv pa Fana prestegard (Bing 1796:718). Man har antatt at det
dreier seg om Fanaelven, slik ogsa bygdebokforfatteren Jacob T. Larsen hevder
(Larsen 1980:142). Men grensen har neppe
fulgt Fanaelven helt ned til Fanafjorden, da
en slik grense ville dele Fana prestegard i
to. Prestegardens tun ville i sHall ha ligget i
Sunnhordland, mens Fana kirke ville ha
ligget i N ordhordland. Det naturlige topografiske skillet og selve avgrensingen for
dyrkningsjorda i dette omra.det er nemlig
fjellmassivet mot S0r, ikke Fanaelven. Det
har ogsa va::rt hevdet at prestegarden faktisk la i Sunnhordland (Liland 1953:54f).
men dette bygger trolig pa feilaktig lesing
av et diplom fra middelalderen (DN II:6).
Fana prestegard nevnes ikke i skattematrikkelen fra 1647, men en oppsitter
pa prestegarden, uten skattefritak, betalte
i 1519 skatt til fogden i N ordhordland
(Larsen 1980:150), noe som indikerer at
prestegarden tilh0rte Nordhordland. Med
dette utgangspunktet kan det va::re fornuftig
a se etter den verdslige grensen mellom
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Sunnhordland og N ordhordland langs S0rgrensen av prestegarden, altsa der bautastein en i Sedalen st~. Denne grensen var
etter alt a d0mme identisk med grensen
mellom Os og Skjold skipreider i 1647,
som igjen svarte til grensen mellom Sunnhordland og N ordhordland futed0mmer.
Denne grensen lar seg med stor sannsynlighet f0re tilbake til middelalderen. Bade
Fett og B0e papekte at lokaliseringen av
bautaen og r0ysen var uvanlig for en gray. I
tillegg finnes det opplysninger om at ogsa
andre bautaer og r0yser i dette omradet
skal ha markert en slik grense.

Andre mulige grensemark0rer
Pa hj0rnet av den st0rste akeren nord0st
for prestegarden sto det pa 1700-tallet to
bautasteiner pa store r0yser, betegnet som
«kj~mpesverd» pa «kj~mpeh0ie» (Anon
1779). Bautaene ble tatt ned i 1762 av
sogneprest J0rgen Meldal if0lge opplysninger fra Ivar Daae. I 1810 skriver Ivar
Daae om de to bautaene at <.:.Bfmderne sige,
at de betegnede Gramdsen mellom N ordhordland og Srlmdhordland» (Daae 1810). I
den senere kallsboken spesifiserer Daae at
bautaene sto i 0stre hj0rne av akeren. Bautaene sto trolig ca. 370 meter 0stnord0st
for prestegarden og like S0r for Fanaelven,
ca. 250 meter nedenfor utl0pet av Klokkarvannet. Ved befaring viste det seg at det ligger en samling stein her, trolig rester etter
r0ysene hvor bautaene tidligere st~. Fjellomradet S0r0st for dette, opp mot Joravannet
pa Fanafjell, ble regnet til Sunnhordland.
Ved Joravannet la det i middelalderen
trolig en gard (Liland 1962). Sannsynligvis
fulgte grensen mellom Sunnhordland og
Nordhordland nord- og vestgrensen for
denne garden. Garden ble etter alt a
d0mme liggende 0de i senmiddelalderen og
ble ikke tatt opp igjen. Pa 1700-tallet var
det av denne grunn mange stridigheter
om den s0ndre utmarksgrensen mellom
Hamre og prestegarden. Disse gardene
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hadde delt den gamle 0degarden som
utmark mellom seg. Grensestriden ble
f0rstl0st ved et forlik i 1810 (Larsen 1984).
Vi rna tro at garden ved J oravannet i
middelalderen la i Sunnhordland. Det er i
hvertfall rimelig i lys av at bautaene pa
prestegarden etter tradisjonen, markerte
grensen mellom Sunnhordland og Nordhordland.
Ved Kalandsvannet Ia tidligere to bautasteiner og to «gr~ndser0yser». Samtlige la
pa Nordhordland-siden, slik ogsa bautaene
i Sedalen og pa Fana prestegard gjorde. En
tegning fra 1824 viser at den ene av disse,
bautaen pa garden Hamre, i form nesten er
identisk med bautasteinen fra Sedalen.
Bautaen pa Hamre ble fjernet etter utskiftningen pa slutten av 1800-tallet, da omradet ble bebygd. Ingen tradisjoner er
knyttet til den, men noen gray har dette
trolig ikke v~rt, da bautaen sto mer eller
mindre rett pa berget og var festet med
stein i bunnen.
Videre mot nordnord0st, pa garden
I-IatleslaJ, finnes det opplysninger om at
det skulle ha statt en bauta. Den sto pa flat
mark tett ned mot Kalandsvannet og hadde
omtrent samme bredde og tykkelse som
Hamresteinen. Den var noe lavere, men
ogsa den hadde en kantet form. Bautaen
ble dessverre fjernet av kommunen pa
1980-tallet, og den eneste dokumentasjon
som foreligger er fotografier i Bergen
museums topografiske arkiv. Det kjennes
imidlertid ikke til at den skal ha markert
noen grense, men det er naturlig a se denne
i sammenheng med de 0vrige bautaene.
Pa Akerneset ved Kalandsvannet i Fana
ligger to store hauger. Tidlig pa 1800-tallet
ble disse beskrevet som «kj~mpehouge» «efter b0ndernes udsagn gr~ndser0yser»
(Daae 1810). Det er sv~rt sjelden at det
finnes opplysninger om at r0yser markerer
grenser, selv om denne funksjonen neppe
har v~rt uvanlig. Likevel er « gr~ndse
r0ysene» ved Kalandsvannet det eneste
eksempelet som nevnes i Per Fetts omfat-

Fanatjorden

Nordhordland futed0mme 1647. Fana prestegard er ikke nevnt i skattematrikkelen
1647, men en oppsitter uten skattefritak skattet i 1519 til fogden i Nordhordlen.
Sunnhordland 1647·
Sannsynlig 0degard ved Joravannet. Grensene for denne garden er usikre. I sm
og 0St er de trukket langs navcerende grenser. Grensen i nord f01ger omradets
topografi. Vestre grense er scerlig usikker.

1) Kaland. Akerneshaugen var etter tradisjonen «grcenser0ys». Uten kjent
bauta. Haugen er trolig naturlig.
2) Hatlestad. Kantet bauta 31 x11 em, ca. 1,5 m h0y. Sto pa flat mark.
Fjernet av kommunen for ca. 15 ar siden.
3) Hamre. Kantet bauta ca. 30x10 em, ca. 2,8 m h0y. Fjernet i 1870-arene
da Hamrehaugen ble bebygd.
4) Fana prestegard. To bauta med kantet form (kjcempesverd), ca. 80 x 15
em, ca. 3,9 m h0ye. Nedtatt i 1762. Skulie etter tradisjonen markere
grensen meliom Sunnhordland og Nordhordland.
5) Fana prestegard, Sedalen. Kantet bauta, st0rste mal 38x18 em,
ca. 2,4 meter h0y. Sto pa lav mys trolig med fotkjede. Fjernet i 1939.
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tende registreringer, «F~rhistoriske minne»,
som omfatter he1e Vestlandet. Ingen gardsgrenser er kjent fra Akerneset. R0ysene
kan likevel ha markert grensen mellom
Sunnhordland og N ordhordland, selv om
det ikke er pavist bautasteiner i tilknytning
til disse.
Alt i alt har vi fem punkter i grenselinjen
mellom Sunnhordland og N ordhordland,
slik den trolig var i middelalderen. Av disse
er fire markert med bautasteiner, noe som
ellers ikke forekommer i dette omradet.
I tillegg har vi tradisjonsstoffet nedtegnet
av Ivar Daae i 1810, som forteller at b0ndene oppfattet iallfall to av disse punktene
som grensemark0rer. Daae ble i 1818
beskrevet som «en af de faa a::ldre Prester
i Stiftet, der endnu havde Sands for
Vitenskabelighed» (Lampe 1895:286), og
det er derfor grunn til a feste lit til de
nedtegnede tradisjonene, selv om vi ikke
vet hvor gamle de er.

Grensens alder
Det er gode grunner til a tro at vi er pa
sporet av en viktig historisk grense. Men
den eneste av grensebautaene som vi i dag
med sikkerhet vet hvor befinner seg, er den
fra Sedalen. De andre er fjernet eller 0delagt. Det er vanskelig a ta stilling til nar en
slik grense ble etablert, og om bautaene var
satt opp f0r eller etter etableringen. Dersom grensen skal knyttes til opprettelsen
av det sj0milita::re forsvaret, leidangen, kan
dette ha funnet sted allerede pa mid ten av
900-tallet. I sagaen er det Hakon den gode
som far a::ren for organiseringen av landevernet. Men trolig bygger dette pa et enda
eldre forsvarsystem.
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