
 

 

 

  

Spasertur gjennom Hyllestadgarden 

- kulturlandskap som har endra karakter 
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«Midtstaden» 
Då Hyllestad i 1861 vart utskild som eigen kommune blei Hyllestadgarden «kommunesenter». 

Hyllestad låg midt i den nye kommunen og vart vald til administrasjonsstad for di det ikkje eksisterte 

større sentrum verken langs Bøfjorden, Åfjorden eller Skifjorden. Hyllestad var då som no eit 

balansepunktet mellom Sørbøvåg og Leirvik. I jubileumsboka «Hyllestad kommunen og folket» skriv 

Johs B. Thue dette om Hyllestad-garden …..: 

«Vi ruslar opp i det gamle Hyllestadtunet. Februardagen pustar klar og kald mot oss i austaver. 

Garden, tunet og kyrkjestaden breier seg vakkert ut her, med gravplass som er inngjerda av ein 

steinmur, der steinkrossar enno stikk opp i tre hjørne som tause vitne om eit eldgamalt handverk, 

knytt til kvernstein- og krosshogginga. Eit nytt prestegjeld og formannskapsdistrikt vart namnsett 

etter Hyllestadgarden i 1861, den kongelege resolusjonen om nyhendet kom den 6. mars og skulle 

settast ut i livet frå 1. juli, som altså er skipingsdagen for Hyllestad kommune. Her i tunet og i hallet 

ned mot Åfjordbotnen, Hyllestadvikja, blei det nye kommunesenteret etablert. Alle kommunestyre-

møter fann stad her i tiår etter tiår. Nett her budde etter kvart lensmannen og postopnaren. 

Doktorkontoret grodde opp, sameleis telefonstasjon. Den offentlige infrastrukturen fann samlings-

staden sin i dette tunet. Dampskipsekspedisjonen med brygge, solide jernpollertar og jarnringar for 

landfeste, fekk staden sin ved sjøkanten. Der var det også almenning for alle robåtar som kom hit 

med folk som skulle ordne offentlege saker eller delta i ulike møte». 
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Hyllestadgarden 
 
 

 Kyrkjestad frå middelalderen til 1880, flytta til Myklebust 

 Møtestad for kommunestyret 1861 til 1946, flytta til Myklebust 

 Lensmann 1873 til 1937, flytta til Myklebust 

 Tingstad/tingstove  frå 1884, i dag bustadhus 

 Postopneri 1873 til 1973. Flytta til Myklebust 

 Telefonstasjon 1914 til 1973, automatisert og flytta til Leirvik 

 Bank 1907  til 1973. Flytta til Myklebust og sidan til Leirvik (2001)  

 Doktorkontor, helsesøster og jordmor 

 Handelsmenn frå 1870 til 1970 åra då siste butikken flytta til Myklebust der den er i dag 

 Lastebiltransport og drosje (Hans H. Systad) 1935 til ca 1980 

 Dampskipsekspedisjon frå 1870 åra, kai frå 1898 til 1964 då båtruta vart lagt ned 

 Allmenn landingsplass for robåtar: «Steinbryggja» og seinare trapp ved dampskipskaia 

 Jordbruk: 10 - 12 aktive brukseiningar, alle lagt ned 

 Fiske: God «kastevåg» for landnot på Hyllestadvikja. 
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Kyrkjestad 
 

Før Hyllestad vart eigen kommune i 1861 var kyrkja den einaste sentralfunksjonen som var lokalisert 

til Hyllestad-garden. Her hadde det vore kyrkje og gravstad sidan middelalderen. Til kyrkja kom folk 

sjøvegen eller gåande over land, køyrevegar var det lite av. Det har stått fleire kyrkjer på Hyllestad og 

den siste, som var bygd på 1600 talet, blei riven og seld på aksjon i 1881, tjue år etter skipinga av 

Hyllestad som eigen kommune. Den gongen var kyrkja i privat eige, siste eigaren var Anders Nilsen 

Hyllestad som i 1857 kjøpte kyrkja frå Holck-familien i Leirvik.  

Då Hyllestad i 1861 blei hovudsokna i det nye prestegjeldet kom det straks på tale å finne ein eigna 

prestegard. Fleire gardar var inne i biletet, mellom andre Lireid og Akse. Valet fall på Myklebust, som 

vart kjøpt som prestegard i 1862. Den gamle kyrkja var liten og i dårlig stand, heller ikkje gravstaden 

var lengre tenleg. I 1880 blei ny kyrkje og gravstad vigsla på Myklebust, ein halv kilometer frå den 

gamle kyrkjestaden på Hyllestad. På Myklebust var det god plass og at garden kom i offentlig eige 

som prestegard fekk mykje å seie for seinare flyttinga av funksjonar frå Hyllestad og dit. 
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Kommunal møtestad 
Då Hyllestad formannskap og representantskap var samla til sitt første møte 6. juli 1861 så var det på 

garden Hyllestad. Sidan hadde kommunestyre og formannskap fast møtestad her i 85 år. I 1946 tok 

kommunen over ei brakke etter den tyske militærleiren Myregjerdet på Myklebust. Brakka vart 

innreidd til møtesal og kontor og fungerte som kommunehus fram til det nye sto ferdig i 1971, også 

det på Myklebust.  

Lensmann og tingstad 
Hyllestad kommune vart eige lensmannsdistrikt i 1872. Den første lensmannen, Ole Schjesvold, som 

vart tilsett i 1873 kjøpte bruk 1 på Hyllestad til lensmannsgard. Her var lensmannskontoret fram til ny 

lensmann vart tilsett i 1911. Han bygde seg nytt hus nede ved sjøen og flytta lensmannskontoret dit. 

Også lensmennene som fylde etter budde i dette huset og hadde kontor (og arrest) her, fram til 

lensmannen i 1937 bygde seg nytt hus på nabogarden Myklebust og flytta kontorstaden dit. 

I 1884 vart Hyllestad kommune eige tinglag. Lensmann Schjesvold bygde den såkalla Tingstova på 

Hyllestad (bruk 1), som vart brukt til tingsamlingar og kommunale møter (kommunestyre, 

formannskap, mv.) fram til den vart bygd om til bustadhus. 
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Postopneri 
I 1866 handsama kommunestyret eit skriv frå sokneprest Hveding  om oppretting av postopneri på 

Hyllestad. Først i 1875 fekk Hyllestad postopneri og lensmann Schjesvold blei tilsett som første 

postopnaren, han hadde kontoret i bustaden sin. I 1913 døydde Schjesvold og Olai Haugland blei 

tilsett som ny postopnar. Han flytta postkontoret til kjellaren i Tingstova. Frå 1939 vart son hans 

postopnar og då han tok avskil i 1966 overtok hans dotter. I 1973 flytta posten inn i nye lokale ved 

det nye kommunehuset på Myklebust. I 1992 blei postkontoret lagt ned etter 123 års drift.  

Telefonstasjon 
Hyllestad sentrum fekk ikkje rikstelefon før i 1914, ti år etter at telefonen kom til Leirvik. 

Telefonstasjonen på Hyllestad vart plassert i bustadhuset på bruk 7, der den var til i 1973 då den vart 

flytta til Leirvik og automatisert. 

Bank 
Hyllestad Privatbank vart skipa i 1907 og heldt først til i kjellaren på bruk 7, seinare flytta til bruk 8. 
Banken vart i 1928 gjort om til Hyllestad Sparebank. Til fram mot andre verdskrig budde både 
banksjef og kasserar på Hyllestadgarden. Då nytt kommunehus sto ferdig på Myklebust i 1971 blei 
banken flytta dit. Etter namneendring og flytting til eige bankbygg på Myklebust vart banken ein 
avdeling under Sparebanken Sogn og Fjordane. I 2001 flytta bankavdelinga til Leirvik.  
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Lege og helsesøster 
I lang tid hadde Hyllestad felles distriktslege med Lavik, Brekke, Gulen og Solund. I 1893 vart 

distriktet delt, slik at Lavik, Brekke og Hyllestad fekk felles distriktslege med kontor i Lavik. 

Distriktslege hadde kontordagar på Hyllestadgarden. Dette varde ved til fram i mot vår tid då 

Hyllestad fekk eigen distriktslege med kontorstad på Myklebust. Då funksjonen som helsesøster var 

oppretta i kommunen, budde ho på Hyllestad. Her var det også jordmor. 

Handelelsmenn 
Med kommunestyreprotokollane som kjelde finn ein at fylgjande handelsmenn (landhandlarar) på 

Hyllestadgarden betalte handelsskatt til kommunekassen: 

 Anders N. Hyllestad 1875 – 1883 

 Bård M. Breivik 1882 – 1887 

 Elling Rognaldsen Sæle 1885 – 1894  

 Andreas Sandnæs 1888 – til 1930 

 Hans L. Systad / Hans H. Systad: 1898 – 1977, flytta til Myklebust. 

 Ingvald J. Hatlem: 1923 -  kring 1960 
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Lastebiltransport og drosje  
Hans L. Systad / Hans H. Systad: 1935 – 1970 åra. 
Ingvald J. Hatlem dreiv også lastebiltransport. 

Dampskipsekspedisjon/-kai 
Det var soknepresten, Bing, som i kring 1870 tok til orde for at båtane til «Nordre Bergenhus Amts 

dampskibe» måtte få stoppestad i botnen av Hyllestadfjorden, på prestegarden Myklebust. Eit 

kommunestyrevedtak i 1871 støtta dette og ruta kom i drift på 1870 talet. Her var ikkje kai som 

dampbåten kunne leggje til, den måtte bordast frå småbåt. Slik heldt det fram i mange år før tre 

gardbrukarar på Hyllestad tok initiativ til å bygge «Dampskibsbrygge» på Hyllestadgarden bruk 7. Kaia 

sto ferdig til bruk rett før hundreårskiftet.  Handelsmann Hans L. Systad kjøpte kaia tidlig på 1900 

talet og tok over dampskipsekspedisjonen, som var i drift til i 1964 då båtruta til FSF vart nedlagt. 

«Steinbrygga» - allmenn landingstad for robåtar 
Til Hyllestadgarden kom folk oftast sjøvegen, frå gardar kring Hyllestadfjorden (Nes, Lireid, Rindane), 

eller meir langveges frå. Den ålmenne landingsplassen var «Steinbrygga» som låg i enden av den 

gamle offentlige vegen gjennom Hyllestadtunet, over Leite og vidare nordover Eidet til stranda ved 

Sørefjorden. Derfrå var det sjøvegen på nytt, over fjorden til Berge eller utover til gardane langs 

Åfjorden.   
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Jordbruk 
På det meste var det 10 - 12 aktive brukseiningar på Hyllestadgarden som alle hadde husdyr på beite. 

På innmarka var det dyrka gras, poteter, grønsaker og hagebær. Til i 1940 åra var her også 

korndyrking. Ei teljing i 1865 syner at i tida då Hyllestad vart eigen kommune var det 3 hestar, 52 

storfe, 95 sauer og 3 griser på Hyllestadgarden. Beitedyra heldt vegetasjonen i sjakk, slik at utmarka 

var open, med frodig gras. Dette varde til fram mot 1970 då husdyrdrifta tok slutt på mange av 

bruka. I dag er alle brukseiningane nedlagt, det er ingen husdyr som beiter og innmark og utmark 

gror att.  

Fiske (kastevåg for landnot) 
Hyllestadvikja var kjend som ein god kastevåg for landnotfiske. Her vart det opp til våre dagar stengt 

mykje sild, makrell og brisling. Det har gjennom tidene vore mange notlag på Hyllestadgarden, og på 

nabogardane Gjerde og Nes. Torger Hyllestad, plassmann og fiskar på Hyllestad, var ein av dei første 

fiskarane i kommunen som fekk seg motordriven båt, tidlig på 1900 talet.  
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«Alt har si tid» 
 

Valet av Hyllestadgarden som administrasjonsstad førde til at i dei første nær 100 åra av kommunen 

si historie fanst det meste av kommunale funksjonar her. Den gongen blei slikt plassert inn i 

eksisterande bustadhus, det same var tilfelle for lege, bank, post og telefon. Nye spesialiserte bygg 

blei ikkje sett opp, om ein då ser bort frå Tingstova som også enda som bustadhus. Det første 

kommunale administrasjonsbygget var tyskarbrakka på Myklebust i 1946. I etterkrigstida vart det 

meir vanlig å plassere offentlege funksjonar i eigne kontorbygg, noko som også var tilfelle for det 

som blei flytta ut frå Hyllestadgarden, til kommunehus, skule, postbygg, bankbygg, osv. på 

Myklebust. På Hyllestadgarden var det bratt og trongt, med lite ledig tomteareal. Slikt låg mykje 

betre til rette på romslege Myklebust, som i tillegg var i offentleg eige som prestegard. Her vart det 

også bygd ut eit kommunalt bustadfelt. 

Også dei gamle, små butikkane låg oftast i bustadhuset hjå handelsmannen. Nye krav til vareutval, 

kjølekapasitet m.m. gjorde slutt på dette, slik at også den lokale kjøpmannen enda opp i spesialbygg.  

Nedlegging av sjøverts samferdsel og slutt på fjordfisket førte til at lokalsamfunnet vende seg bort frå 

sjøen, som tidligare var den viktigaste ferdselsåra og ei kjelde til inntekt. Bilvegane som kom i staden 

førte trafikken utanom og ikkje gjennom det gamle Hyllestadtunet.  
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At jordbruket i distrikta vert lagt ned er kanskje den faktoren som i størst grad endrar kultur-

landskapet i bygdene våre, så også på Hyllestadgarden. Her som andre stader er konsekvensen 

fråflytting, tomme hus og attgroing av landskapet. 

«Alt har si tid», så også Hyllestadgarden som levande kommunesenter. Mange av dei dei gamle 

bygningane står der framleis, i god stand men mykje godt tomme. Nokre nye hus har komme til. 

Landskapet, sjøen, innmarka og utmarka, ligg der og kan takast i bruk att, men då til andre føremål 

enn i blomstringstida som «midtstad» i Hyllestad kommune.  
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Forside: Hyllestadgarden ca 1960 / Fylkesarkivet 
2: Kart frå 1865 / Kartverket 

13: Lokale fiskarar sel fisk til bygdefolk ved «Steinbrygga» i 1930 åra / Fylkesarkivet 
14: Tunet på Hyllestadgarden slik det såg ut rundt 1900 / Fylkesarkivet 
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17: Sjøhus og kai i dag / Per Storemyr 
18: Dampskipskai og pakkbu på 1920 talet, her ventar dei på «dampen» / Fylkesarkivet  
19: Hauglandsbua og Langebua i dag / Per Storemyr 
20: Butikktrappa var ein populær møtestad fine sommarsdagar / Fylkesarkivet 
21: «Atløy» ved dampskipskaia på Hyllestad 1942 / Gerhart Söhn 
22: Opptak av sild frå eit landnotsteng på Hyllestadvika 1943 / Fylkesarkivet. 
24: Kart frå i dag / Kartverket  
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