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Til lesarane
Me hadde laga eit føreord til Sogeskrift 2019, men tykte det vart litt for mykje sjølvskryt så her kjem ei meir faktabasert
utgåve:
Sogeskrift frå Hyllestad 2019 er ein realitet i år også til glede for knapt 1000 lesarar, får me tru, og til glede for
mange som årleg sender sogeheftet som ei kjær julehelsing til vener og skyldfolk landet rundt, ja, nokre utgåver får
jamvel ei eksklusiv reise som julepost over Atlanteren for kr. 85,00.
Vidare skal de vite at 2019-utgåva er ein liten «merkestein» i lagssoga: Sogeskriftet er nr. 25 i rekkja, og dei siste
20 utgåvene har sett «dagens lys» utan avbrot!
La oss vone at Sogelaget, med felles innsats, evnar å halde fram slik endå i mange år framover!
Omgrepet lokalhistorie har vorte mykje meir «kortreist» og «ferskt» enn det var då dei første sogeskrifta våre kom
ut. Dette har nok lesarane våre merka. Langt frå alle artiklane våre spring ut frå historiske arkiv og gulna dokument.
Nei, dei ligg gjerne berre nokre tiår attende. Dette er eit resultat av dei store endringane som skjer rundt oss på berre få
år. Tenk deg barnerommet heime for 3–4 tiår sidan: øskjer med puslespel og legoklossar, barnebøker, ei hylle med musikkassettar og ein radio med kassettspelar, eit overfylt penalhus i fleire etasjar med bilete av John Travolta og ABBA,
kanskje ei frimerkesamling eller utklypp av tidas popstjerner og på veggane Colargol-tapet. De hugsar det, ikkje sant?
Og i dag: PC’ar, iPad, bluetooth-høgtalarar,TV, pluggar,headsett og mobiltelefonar så langt auga ser! Kunne de sett
endringare frå tiår til tiår berre med eit tastetrykk, det er mogleg, så ville de nok sagt: Heilt utruleg! Men det er sant, og
desse store endringane i lokalsamfunnet vårt, ønskjer vi også å dokumentere for ettertida.
Siste året har redaksjonen fått inn mange tips til artiklar, bilete og halvferdige manus. Det er gildt at så mange er
opptekne av lokalhistoria og ønskjer å engasjere seg, men det kan vere arbeidskrevjande å ferdigstille alt for den årlege
utgåva, og så har me sidetal og kostnader å ta omsyn til, så då skjønar de at me må la ein del tekstar «overvintre».
Vonar de finn mykje å glede dykk over i Sogeskrift frå Hyllestad 2019!

Lillian Handal
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Leif Jørgen Akse

Olav Aas Håkon Haukøy

Klyngetunet på Hyllestad i 1870-åra
Av Leif Jørgen Akse

Det gamle klyngetunet på Hyllestad var eit av dei mest
innhaldsrike fellestuna her omkring, med kyrkje og kyrkjegard inne i tunet. Tunet er også interessant fordi det i 1861
gav namn til den nye Hyllestad kommune, og vart «midtstaden» der heradsstyre og formannskap møttest i ei av
dei gamle stovene.
Ein grunn til mi eiga interesse for tunet er også at eitt
av dei fire gardsbruka her, bruk 7, var eigd av oldeforeldra
mine. Her var mor til far min fødd og hadde sine første
barneår.
I åra frå 1876 til 1880 blei klyngetunet løyst opp etter
utskifting av innmarka. Kring 20 bygningar vart flytta og
bygde opp att i tun på dei nye brukseiningane.
Eg legg skildringa av fellestunet til kring 1875 då utskifting av innmarka er i gang. Ein annan grunn til å velje siste luten av 1870-talet er at kjeldematerialet då er
godt, med utskiftingskart frå 1874, utskiftingsprotokoll frå
1875, folketeljing same året og branntaksering av mange
av husa i 1878.
GARDSTUNET VAR OFTE EIT KLYNGETUN
Kring midten av 1800-talet låg gjerne alle husa på ein
matrikkelgard samla i eit felles tun, der mange brukarfamiliar budde vegg i vegg. Mest vanleg var denne buforma i kyst- og fjordbygdene frå Agder til Troms (Røyrane,
Apneseth, 2018). Dei største tuna kunne med rette kallast for små landsbyar, liknande dei som fanst lengre sør i

Europa. Dei fleste klyngetuna var likevel mindre, og inneheldt gjerne husa til tre, fire gardsbruk.
• Utgangspunktet for fellestunet var helst ein gamal
gard som på grunn av folkeauken frå mellomalderen
og framover vart delt opp i fleire bruk. Delinga av
gardar den gongen gjorde dei ved å stykke innmarka opp ei rad små teigar av åkerjord, slåttemark og
anna lende. Teigane låg om einannan og kvart bruk
på garden fekk retten til eit høveleg tal teigar, alt
etter storleiken på bruket. I eit slikt jordbrukslandskap, der gardsbruka ikkje låg som samanhengande
areal, var det fornuftig å samle husa i eitt tun, For å
spare jord vart husa liggande tett inntil kvarandre.
Kvar gardbrukar i klyngetunet hadde mange store
og små bygningar med ulike funksjonar. I nokre tun
låg bustadhus for folk og driftsbygningar for husdyr
saman i ei klynge. Andre stader var tunet ordna slik
at våningshus med tilhøyrande uthus var samla for
seg, medan løer og fjøs for dyra låg eit stykke unna.
Langs kysten omfatta eit felles gardstun gjerne også
ei tett klynge av sjøhus nede ved fjorden.
Frå 1850-åra til først på 1900-talet vart det gjennomført ei stor jordreform i Noreg som gjorde slutt på teigblandinga. Innmarka på gardane vart utskift mellom brukarane og samla i større, samanhengande einingar. Dette
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Detalj av bustadhus klynga ved kyrkjegarden. Framme
til venstre ser vi husa til bruk 5; fremst våningshus A1
og stove A2, bak våningshuset eldhus A3. Midt i biletet,
framfor kyrkjegarden, ligg våningshuset til bruk 1 (d) og
framfor dette stova og sengebua til bruk 4 (c). Husa lengst
til høgre høyrde til bruk 7 (b). Rekna frå hjørnet av kyrkjegarden og mot høgre er dette: Stove B3, sengebu B2,
«Nystova» B1 og stabbur B4. Huset lengst bak er eldhuset
B5. I framgrunnen, eit lite stykke ut frå dei andre husa,
står stova til lærar og kyrkjesongar Martinus Larsen.
var ein av dei viktigaste metodane for å modernisere jordbruket. I denne reforma vart dei fleste fellestuna løyste
opp, og husa flytta ut til mindre tun på dei nye brukseiningane. Endringane i jordbruket sist på 1800-talet var
ein viktig del i ei stor omforming av heile samfunnet, ei omforming som forfattaren Inge Krokann kalla «Det store hamskiftet». Mykje nytt kom til i jordbruk, fiske, industri, handel, samferdsle og elles i heile samfunnslivet.
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Sjøhusklynga i Hyllestadvika. Frå venstre: Sjøbu (kanskje
bruk 7); Sjøbu bruk 7; Stor sjøbu bruk 5; Lita sjøbu bruk
5; Naust bruk 1; Naust bruk 7; Naust bruk 5; Naust bruk 4.
MANGE KLYNGETUN I HYLLESTAD
Også her hos oss var fellestunet ei vanleg buform så
lenge teigblandinga rådde i jordbruket. På våre kantar tok
teigblandingsdrifta slutt frå 1870-åra og utover. Innmarka vart skifta ut og samla i større brukseiningar. I skifteprosessen vart det utarbeidd nøyaktige kart over garden
der alle jordteigar og hus vart teikna inn. Dette kartet var
utgangspunkt for bonitering og verdisetjing av jordteigane. Samstundes gav kartet eit godt bilete av tunskipnad og
busetjing på garden før utskifting. I arkivet til Jordskifteverket finst det slike kart over fleire gardar i Øn, Hyllestad
og Bø sokner. Karta kan ein finne på nettet, under Digitalarkivet. Gjennomsyn av nokre slike kart provar at det
fanst variantar av klyngetun på ei rad gardar her i kommunen. Fellestuna hadde ulik storleik og ulik utforming, men

Postkort 1906, med motiv frå Hyllestad garden. Ringen til høgre i biletet, ved kyrkjegarden, markerer staden der fellestunet låg før utflyttinga i 1870 åra. Vi ser husa til dei to bruka som vart verande att (bruk 5 og bruk 1). Til venstre
innanfor ringen står våningshuset og ei stove som høyrde til bruk 5. Til høgre, med ramen mot oss, ligg det store våningshuset til bruk 1. Disse husa sto også i fellestunet, medan «Tingstova» attanfor våningshuset til bruk 1 og den vesle stova
heilt til høgre er komne til seinare, etter at lensmann Schjesvold kjøpte bruk 1. Heilt til venstre i biletet ligg Leite, dit husa
til bruk 7 vart flytta. Husa i framgrunnen er bruk 2 og 3 som begge kom til seinare, etter frådeling frå bruk 1.
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få av dei var større og meir innhaldsrike enn klyngetunet
på Hyllestad.
KLYNGETUNET PÅ HYLLESTAD KRING 1875
Til slutten 1870-talet omfatta dette fellestunet husa
til alle bruka på garden, kyrkje med kyrkjegard, handel,
skulelærar/kyrkjesongar og etter kvart også lensmann og
postopnar. Kyrkja og presten hadde krav på avgifter og
rettar til jordteigar og vegar. Då Hyllestad i 1861 vart skild
ut frå Askvoll som eigen kommune, var det her kommunale møte fann stad, i ei av dei gamle stovene på bruk 5.
Eigaren av bruket, Nils Andersen Hyllestad, «Rike-Nils»,
var også varaordførar i kommunen.
Eit kart over Hyllestad-garden frå 1874 syner at
bustadhusa i fellestunet låg i ei tett klynge heilt inntil den
gamle kyrkjegarden frå mellomalderen, som framleis finst
der. Driftsbygningane for avling og dyr, som løer, kufjøs,
sauefjøs og grisehus, låg eit stykke unna bustadhusa. Dei
fleste av desse uthusa var samla ved «beisteråsa» frå utmarka, der som det på lokal dialekt heitte «Raokja».
I 1870-åra, som er den tidsperioden vi ser på her, var
matrikkelgarden Hyllestad delt i fire gardsbruk, kvar med
sine brukararfamilier. I tillegg var det tre husmannsplassar
på garden, ein med relativt mykje jord og to mindre som
tidvis er kalla strandsitjarar.
Alle fire gardsbruka og ein av husmannsplassane
hadde eigne sjøhus. Dei fleste av sjøbuene og nausta var
samla i Hyllestadvikja, eller «Kirketeigviken» som også
er eit namn som er brukt i protokollen frå utskifting av
innmarka i 1875. I tillegg stod det fire sjøbuer i Buavikja,
litt lengre nord.
For å gje eit inntrykk av gardsdrifta før utskiftinga og
innbyrdes storleik på bruka, tek eg med litt om skatteskyld,
husdyrtal, avling og folketal på kvart bruksnummer, eller
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«løpenummer» som var det dei brukte for å identifisere
gardsbruka den gongen. Folketeljinga i 1875 fortel dette
om dei fire løpenummera på Hyllestad:
Løpenummer 280 omfatta heile bruk 1 før seinare oppdeling: Eigar Ole Olsen Hyllestad Skyld 1 pund 3
merker smør. Husdyr: 2 hestar, 9 kyr, 5 kalvar, 20 sauer og
2 grisar. Utsådd korn/poteter: 1 tønne blandkorn, 3 tønner
havre, 2 tønner poteter. Bebuarar: 9 personar, av desse 1
skulelærar/kyrkjesangar i eige hus. Under dette bruket var
det 1 husmann/strandsitjar. Husa til husmannen låg utafor
fellestunet.
Løpenummer 281 omfatta heile bruk 4 før seinare oppdeling: Eigar Søren Hansen Hyllestad. Skyld 9
merker smør. Husdyr: 3 kyr, 2 kalvar, 8 sauer, 1 gris. Utsådd korn/poteter: 1 tønne havre og 1 tønne poteter. Bebuarar: 4 personar.
Løpenummer 282 omfatta heile bruk 5 før seinare
oppdeling: Eigar Nils Andersen Hyllestad. Skyld 1 pund
12 merker smør. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 4 kalvar, 25 sauer, 2 grisar. Utsådd korn/poteter: 5 tønner havre og 6 tønner poteter. Bebuarar: 10 personar, av desse 1 tilreisande
slektning.T
Løpenummer 283 omfatta heile bruk 7 før seinare oppdeling: Eigar Anders Nilsen Hyllestad. Skyld 1
pund 12 merker smør. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 4 kalvar, 26
sauer, 2 grisar. Utsådd korn/poteter: 4 tønner havre og 1
tønne poteter. Bebuarar: 11 personar, av desse lensmann
Ole Schjesvold som leigde hus her før han kjøpte bruk nr
1. Under bruk 7 var det ein stor husmannsplass med jord
(Hyllestad–Eidet). Husa til husmannen låg utafor fellestunet.
Vi ser at bruk 4 (Lnr. 281) var det minste, både med
omsyn til skyld, husdyrbesetning og åkerbruk. Dei tre
andre bruka var om lag like store, vurdert ut frå skyld-

«Schjesvoldhuset» var frå gamalt av hovedhus på bruk 1. Det vart rive i 1950
åra. Truleg sto huset sameleis også i det gamle klyngetunet, før lensmann
Schjesvold kjøpte dette bruket i 1878.

setjinga. Vi ser også at i 1875 var det
34 personar, unge og gamle, til stades
i fellestunet då teljinga vart gjort.
Kartet frå 1874 vart laga som
grunnlag for utskifting av innmarka
på garden. Det gjev eit bilete av heile
garden og klyngetunet før utflytting
av hus derifrå. I tettaste klynga av bustadhus ved den gamle kyrkja er det
teikna inn 16 store og små bygningar.
I området rundt om er det plassert eit
titals små og store driftsbygningar
som høyrde til jordbruket. I sjøhusklynga nede ved Hyllestadvika er det
kartfesta fire sjøbuer og fem båtnaust.
I Buavika står det tre sjøbuer og eit
nothus. Kartet syner også at deler av
gardsområdet var sterkt prega av teigblanding, der små åkrar og teigar som
høyrde til ulike brukarar, låg om einannan.
I fylgje kartet låg husmannsplassane langs grensa mot nabogardane
Einevollen og Gjerde. Hyllestad–
Eide, under bruk 7, låg lengst sør mot
Ein del av sjøhusklynga i Hyllestadvika kring 1900. Her er den store
Langebua og dampskipskaia komne
på plass. Første huset til høgre for
Langebua er den største sjøbua til
bruk 5 (Nils Andersen) slik den var
også i 1870 åra, teikna inn på kartet
1874 og skildra i branntaksten 1878.
25

Hyllestadfjorden. Nord for denne låg det ein mindre plass,
Hyllestad–Lien, under bruk 1. Husmannen her er nokre
stader nemnt som strandsitjar.
Lengst nord mot Einevollen, i «Halvorsviken», låg det
truleg og ein liten plass. Det kan vere denne som vart kalla
«Røddevollen» eller «Ryvollen». Denne plassen låg under
alle bruka på Hyllestad. Det går fram av kjeldene at før
Hyllestad fekk eigen prest, hadde Askvoll-presten ei lita
stove på Ryvollen der han kunne ta inn når han skulle til
Hyllestadkyrkja. Kanskje var det her i Halvorsviken ved
Sørefjorden at presten landa når han kom med båt frå Øen
til Hyllestad, for så å køyre «kirkeveien» over Leite til
kyrkja i klyngetunet? Det er ikkje sikkert at dette er rett,
men det er no ein tanke.
JORDSKIFTE OG UTFLYTTING FRÅ FELLESTUNET
Klyngetunet på Hyllestad vart oppløyst og utflytta før
1880. Etter krav frå eigaren av bruk 4 vart det gjennomført utskifting av innmarka i åra 1873 til 1876. Hovudmålet med utskiftinga var å samle dei små jordteigane i
samanhengande brukseiningar. I kravet om utskifting er
dette formulert slik: «Underskrevne Søren Hansen ansøger herved om at faa indmarken af den meg i gaarden
Hyllestad tilhørende jordeiendom lovligt udskiftet fra de
andres eiendomme, da jeg ikke finder meg tjent med at
min Eiendom ligger i mange smaa teige og langt borte fra
hverandre».
Eit anna resultat av utskiftinga var at ikkje mindre enn
kring 20 store og små hus måtte flyttast, for så å bli sette oppatt på dei nye brukseiningane. Utskiftinga av innmarka sist på 1870-talet avvikla dermed fellestunet på
Hyllestad.
I kartet frå 1874 er alle hus på garden teikna inn. Dette
er såleis ei god kjelde som syner plassering av bustadhus,
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driftsbygningar og sjøhus. Jordskifteprotokollen frå 1875
reknar opp husa som måtte flyttast ut frå fellestunet etter
utskiftinga. I 1878 vart det i tillegg gjennomført branntaksering av dei fleste husa på to av brukseiningane. Branntaksten skildrar detaljert storleiken på husa og korleis dei
var bygde. Det er dette materialet, i lag med folketeljinga frå 1875, eg har nytta som grunnlag for skildringa av
fellestunet på Hyllestad garden i 1870-åra.
HUSA I HYLLESTAD-TUNET
Korleis såg dei ut, husa som sto i Hyllestad tunet,
kring 1875? Takk vere lista over hus som vart flytta ut
frå klyngetunet og branntakseringa på to av dei fire bruka,
veit vi ein del om dette. Eg tek for meg husa til eitt og eitt
av bruka. For bruk 4, 5 og 7 finst det gode opplysningar
om bustadhus, uthus, driftsbygningar og sjøhus. For bruk
1 er ikkje dokumentasjonen like god.
Bruk 1 (Lnr. 280), eigar/brukar Ole Olsen Hyllestad.
Dei beste kjeldene for kva hus som høyrde til dette
bruket kring 1875, er jordskiftekartet frå 1874, utskiftingsprotokollen frå 1875 og branntaksten for eitt av husa
i 1883. Opplysningar i kjeldene tyder på at tre av bustadhusa i klyngetunet låg til dette bruket: Våningshus, føderådshus og ei stove som var eigd av lærar og kyrkjesongar
Marthinus Larsen Løkeland. I området nær kyrkjegarden
og ved «Raokja» er det teikna inn fem små hus på bruk
1, utan at det er opplyst kva slags hus dette var. Ved bøgarden heilt i aust ligg det og eit lite hus (sommarfjøs).
Ved sjøen hadde bruk 1 minst eitt båtnaust.
Våningshus og føderådshus: Brukarfamilien på
bruk 1 budde i hovudhuset som var plassert i fellestunet
rett utanfor kyrkjegardsporten, på same tomta som huset
mange av oss framleis hugsar som «Schjesvoldhuset».

BRUK 1: HUS KRING 1875
✓
Stort våningshus (to stover)
✓
Føderådshus
✓
Stova til Marthinus Larsen
✓
Låve med fjøs
✓
Låve/fjøs på Eidet
✓
Sommarfjøs/gardflor
✓
Naust i Hyllestadvika
✓
Tre små hus v/kyrkja, u/namn
✓
To små hus i «Raokja» u/namn
Tunet til dette bruket vart ikkje flytta men vart
verande ved kyrkjegarden.
Det store bustadhuset til lensmann Ole Schjesvold stod
her fram til det vart rive sist i 1950- åra. Foto syner dette
huset som eit våningshus i gamal stil, med ei stove i kvar
ende, inngang midt på og med loft. Det er neppe dristig
å gå ut frå at huset som sto her fram til 1950-åra, var det
same som er teikna inn på kartet frå 1874. Folketeljinga
i 1875 opplyser også at ein «kårmann», Hermund Johannesen, då budde i eit såkalla «føderådshus» i klyngetunet.
Stova til skulelærar og kyrkjesongar Marthinus
Larsen: På kartet er stova hans teikna inn i ytterkant av
tunet, litt vest for dei andre husa, om lag der Sæsolvegen
går i dag. Denne stova var ikkje med i branntaksten frå
1878, men i ein tilsvarande takst frå januar 1883 finn vi
den. Vi kan gå ut frå at det i mellomtida ikkje var gjort
store endringar på huset, og nyttar derfor skildringa frå
1883-taksten:
I branntaksten heiter det: «Herr Marthinus Larsen
var personlig til stede og påviste til taksering sitt her stående våningshus, der er oppført av furutræs materialer,

7 alen langt og 7 alen bredt og fra 3 ¼ til 6 ½ alen høyt,
oppsatt på gråsteinsmur av inn til 2 alens høyde. Bygningen inneholder; a) en fordør (gang) av standardverk og
bordkledning, som er 2 ¼ alen lang og 7 alen bred samt
3 alen høy. b) på østre side et kjøkken hvilket er 4 alen
langt og 2 ½ alen bredt og 3 alen høyt, hvori er oppsatt
en liten skorsten av gråstein. c) En med papir betrukket
dagligstue som er 4 alen lang, 4 alen bred og 3 alen høy
og hvori er opsatt en liten kokeovn med malmrør som udmunner i skorstenen i kjøkkenet. På det stedet hvor røret
ledes gjennom veggen er det på alle sider omgivet av sten.
Forsvarlig brandmur er anbragt ved den i stuen stående
omn der er oppsatt omtrent ¼ alen frå veggen. Fra fordøren (gangen) fører en trapp opp i øverste etasje hvor der
er et lite loftsværelse over stuen av same bredde og lengde
som denne, og frå ½ til 2 ¾ alen høyt. Bygningen har i
alt 4 enkle dører og 6 fag vinduer. Taket i stuen samt alle
dører og vinduer er malede. Huset er utvendig bordkledt
og oljemalet, samt tekket med næver og jord. Det omgives
av et havegjerde av oppsatte trestolper med påspikrede
bord, hvilket er i alt 59 alen langt og som står frå 1¼ til 8
alen fjernt frå huset».
Slik «lærarbustaden» er skildra, så var det ei fin, lita
stove med måla bordkledning, glas og dører, og med hage
og hagegjerde kring. Branntaksten frå 1883 nemner berre
to nærliggande bygningar, som er våningshusa til bruk 5
og bruk 1. Det provar at i 1883 var alle husa til bruk 7
(Anders Nilsen) og bruk 4 (Søren Hansen) flytta ut frå fellestunet.
Ingen av husa til bruk 1 måtte flyttast ut frå tunet ved
kyrkja. Den einaste bygningen som dei flytta i samband
med jordskiftet var ein kombinert låve/fjøs som sto på
Eidet, truleg tilknytt husmannsplassen som dette bruket
tidlegare hadde der.

27

BRUK 4: HUS KRING 1875
✓
Sengebu
✓
Halvparten av eldhus
✓
Ein liten låve
✓
Ein større låve
✓
Kufjøs
✓
Smalefjøs
✓
Båtnaust i Hyllestadvika
✓
Sjøbu i Buavika
Tunet til dette bruket vart flytta nordover til vika ved
Sørefjorden.
Bruk 4 (Lnr. 281), Søren Hansen Hyllestad
Husa til Søren Hansen er ikkje nemnde i branntaksten
1878. Vi kan difor gå ut frå at dei alt då var flytta ut frå
fellestunet, som dei første etter utskiftinga. Det var Søren Hansen som kravde utskifting av innmarka. Det meste av jorda til bruket hans vart samla nord på garden, i
«Halvorsviken» ved Sørefjorden, og husa flytta han dit. I
tillegg hadde bruk 4 også ein teig i Buavika ved Hyllestadfjorden, der naustet og sjøbua til Søren Hansen vart liggande.
Protokollen frå jordskiftet i 1875 fortel at 8 hus som
høyrde til dette bruket måtte flyttast ut frå klyngetunet
etter utskiftinga. Desse var:
• Stove
• Sengebu
• Halvparten av eit eldhus
• Ein liten låve
• Ein større låve
• Kufjøs
• Smalefjøs
• Båtnaust
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Utskiftingskartet frå 1874 syner at stovehuset og sengebua til Søren Hansen sto i fremste rekka i klyngetunet,
klemd inn mellom husa til Anders Nilsen og Nils Andersen. Det finst ikkje meir opplysningar om desse husa sidan
dei ikkje var med i branntaksten. Kartet syner likevel at
stova kan ha vore om lag like stor som stovene til naboen
Anders Nilsen. Løer og fjøs låg nord for tunet, ved «beisteråsa» i «Raokja».
Halvparten av eit eldhus høyrde til dette bruket. Eldhuset var felles med bruk 7, Anders Nilsen. Det går ikkje
fram av kartet kvar i tunet eldhuset sto. Til liks med dei
andre husa til Søren Hansen vert det ikkje nemnt i branntaksten 1878, noko som tyder på at også eldhuset då var
flytta ut frå tunet.
Båtnaustet til bruk 4 er truleg det som på kartet frå
1874 ligg lengst aust i Hyllestad-fjæra, mot hammaren.
Det ser ut til at naustet vart flytta til Buavika og sett opp
att der. Søren Hansen hadde frå før ei lita sjøbu i Buavika.
BRUK 5: HUS KRING 1875
✓
Stort våningshus (2 stover)
✓
Stove
✓
Eldstove/stabbur
✓
Eldhus og vedskur
✓
Låve med fjøs
✓
Låve på Eidet
✓
Stor sjøbu i Hyllestadvika
✓
Lita sjøbu i Hyllestadvika
✓
Naust i Hyllestadvika
✓
Tre små hus utan namn
Tunet til dette bruket vart verande ved den gamle
kyrkjegarden.

Bruk 5 (Lnr. 282), Nils Andersen Hyllestad
I kjeldene er det gode skildringar av sju hus som høyrde til bruk nr 5, Nils Andersen («Rike-Nils»). Dei beste og
mest detaljerte skildringane finst i branntaksten frå 1878:
Hus A1 Våningshus: «Et våningshus 19,75 alen
langt, 7 alen bredt, frå 5 til 8 alen høyt, oppført av furutres materialer og utvendig bordkledt, samt stående på en
gråsteinsmur hvori er inredet kjelder som er 18 alen lang,
5 alen bred og frå 0,5 til 2,5 alen høy. I bygningen som er
tekket med teglsten er underste etasje innredet slik: a) i
søndre ende en stue 8 alen lang, 6,25 alen bred samt 3,25
alen høy. b) i nordre ende likeledes en stue 6,75 alen lang,
6,25 alen bred, 3,25 alen høy. Mellom disse stuer er det
en gang av same bredde som disse, 4,5 alen lang, hvor
fra der fører dør til hver av stuene. I gangen er innredet
et panelt kledeskammer 1,75 alen langt og 2 alen bredt.
Fra gangen fører trapp til øverste etasje hvor der i søndre
ende er innredet et loft av 5,5 alens lengde og bredde som
den søndre stuen og frå 2 til 4 alen høyt. I den nordre ende
er der innredet et loft av same lengde og bredde som den
nordre stuen. Mellom disse tvende loft er der et åpent rom.
I den søndre stue er der oppført kakkelovn og i den nordre
en innelukket komfyr. Bygningen har i alt 7 malte dører og
6 store og mindre fag vinduer». Bygningen vart taksert til
1160 kroner.
Hus A2 Stove: «En stuebygning stående umiddelbart
ved den søndre ende av huset A1, oppført av furutres materialer og stående på en gråsteinsmur frå ¼ til 1,5 alens
høyde hvori et lite kjellerrom. Huset er 13 alen lang, 9,5
alen bredt, frå 3 til 7 alen høyt, tekket med never og jord,
utvendig bordkledt og avdelt i: a) en stue som er 8,5 alen
lang, 9 alen bred og 3 alen under bjelkene, hvorpå det er
lagt et tak av bord over hele huset i en lengde av 6,25 alen.
Oppgangen på denne lemmen skjer innvendig fra stuen

efter en løs stige. b) en kleve 3 alen lang, 5 alen bred og
3 alen høy, over hvilken der også er loft. Inngangen til
huset skjer gjennom fordøren (gangen) av standardverk.
Hvilken fordør er 3,5 alen lang og 3,5 alen bred. I stuen
er opført en røkovn». Heile bygningen vart taksert til 200
kroner.
Hus A3 Eldstove: «En såkallet ildstue der benyttes
som stabbur, oppført av furutres materialer, 7 alen lang,
5,5 alen bred og frå 3 til 5 alen høy, stående 5,5 alen i øst
fra huset nr 1 og opsat på ½ alen høy gråsteinsmur, tekket
med never og jord og forsynt med en dør og 1 fag vindu,
samt utvendig bordkledt på søndre side. Ved ildstuens, eller stabburets, nordre ende og under ett tak med dette er et
av bindingsverk opført ildhus og vedskur av 6 alens lengde, 8 alens bredde og fra 2 til 5 alens høyde, i hvilket er
oppmurt en skorstein. Adgangen til dette er fri fra vestre
side, hvorimot der på de øvrige sider er bordkledning. Ildstuen eller stabburet, hvori der ikkje er ildsted, ble taksert
til 30 kroner, ildhuset og vedhuset til 30 kroner, skorsteinen til 10 kroner: Totalt 70 kroner.
Hus A4 Låve med fjøs: «En ladebygning opført flere
hundre alen frå de foran nevnte huse, av standardverk,
20 alen lang, 12 alen bred, frå 4 alen til 9,5 alen høy,
med et tilbygget skur likeledes av standardverk ved den
ene enden, av 4 alens lengde og 12 alens bredde samt 3 til
3,5 alens høyde. Låvebygningen har 2 dører, er utvendig
bordkledt og tekket med teglstein. Under bygningen er et
kufjøs av mur av 8,5 alens bredde og 17,25 alens lengde
og 2,5 alens høyde, avdelt med 16 av treverk dannede båsrom, og forsynt med en dør». Låven med skur og kufjøs
vart taksert til 520 kroner.
Hus A5 Sjøbu: To sjøbuer og eitt naust som høyrde
til bruk 5 var med i branntaksten. Den største sjøbua er
skildra slik: «En sjøbod beliggende flere hundre alen frå
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de oven beskrevne huse, tømret av furutre, 5,5 alen lang, 7
alen bred, frå 3,5 til 6,5 alen høy, med en tilbygget sval av
standardverk 14 alen lang men av same bredde og høyde
som boden. Denne del er tekket med never og jord, fremste
enden er tekket med teglsten. Svalen mangler endel bordkledning. Denne bygningen, som har 3 dører, ble taksert
til 160 kroner».
Hus A6 Ei lita sjøbu: Denne vesle sjøbua like ved vert
skildra slik i branntaksten: «En mindre sjøbod beliggende
10,5 alen i øst frå hus nr 5, likeledes tømret av furutres
materialer, 4,5 alen lang, 4,5 alen bred, frå 2 til 3,75 alen
høy, med en sval på bodens østre side av standardverk,
hvilken er 3 alen lang og av same høyde og bredde som
boden, hele huset er utvendig bordkledt, tekket med never
og torv og forsynt med 2 dører». Bygningen vart taksert til
60 kroner.
Hus A7 Båtnaust: «Et båtnøst en 80 alen fra hus nr
5, oppført av standardverk, 14 alen langt, 8 alen bredt, frå
3,5 til 6,5 alen høyt, tekket med never og jord men (nesten)
ikke forsynt med bordkledning så at det følgelig er åpent
på alle sider». Naustet vart taksert til 80 kroner.
Heller ikkje bruk 5 måtte flytte ut hus frå sjølve tunet ved kyrkja, men ein låve som dei hadde på Eidet, vart
riven og flytta. Det var fleire bygningar som høyrde til dette bruket, enn dei som vart med i branntaksten. På kartet
frå 1874 er det teikna inn nokre små hus til, utan at det er
opplyst kva slags bygningar dette var.
Bruk 7 (løpenummer 283), Anders Nilsen Hyllestad
På kartet frå 1874 ser det ut til at dei seks bustadhusa
til dette bruket låg i bakkehallet frå litt vest for kyrkjegarden og ned mot elva. Herifrå var det utsyn til Hyllestadvikja og fjorden, men terrenget var nokså bratt. Låve,
fjøs og sjøhus låg eit godt stykke unna bustadhusa. Over-
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BRUK 7: HUS KRING 1875
✓
«Nystova»
✓
Stove
✓
Sengebu
✓
Stabbur
✓
Vedhus/eldstove
✓
Halvparten av eldhus
✓
Privèt (utedo)
✓
Låve med fjøs og stall
✓
Saueflor
✓
Grisehus
✓
Sommarfjøs på Eidet
✓
Sjøbu Hyllestadvika
✓
Naust i Hyllestadvika
✓
Sjøbu i Buavika
Det nye tunet til dette bruket vart flytta utover til
Leite.
synet over dei 14 husa til bruk 7 er henta frå branntaksten
i 1878, kartet frå 1874 og jordskifteprotokollen frå 1875:
Hus B1 «Nystova» (lemstove): I branntaksten frå
1878 heiter det om dette huset: «En stue benevnt «nystuen» oppført av furutres materialer, stående på en 0,5
til 2,5 alen høy gråsteinsmur, hvori det er en kjeller 5,75
alen lang og 5 alen bred. Bygningen er 8 alen lang og 7
alen bred, fra 4,5 til 8 alen høy og utvendig bordkledet på
østre, vestre og til dels på nordre side. I underste etasjen
er det en stue av lengde og bredde som anført, samt 3 alen
og 6 tommer høy under bjelkene. På husets søndre ende er
det en av standardverk oppført sval, 3 ¾ alen lang og av
same høyde og bredde som huset. Fra denne sval fører en
trapp og i øverste etasje er det over stuen et loft av samme
størrelse som denne og frå 1,25 til 4 alen høyt. I stuen er

det oppført en kakkelovn. Bygningen er tekket med teglsten og har 3 fag vinduer samt 4 enkelte dører. Vinduer
og dører er til dels alle malede, men elles er huset umalet.
Stuebygningen med sval (fordør) ble i 1875 taksert til 690
kroner».
Hus B2 Sengebu: «En sengebu stående 4 alen (2,5
m) i nord fra hus nr 1, oppført av furutres material, 6 alen
lang, 5,5 alen bred, frå 2,5 til 4 alen høy, med tilbygget
fordør av standardverk på søndre ende. Fordøren er 2,5
alen lang og av same høyde og bredde som boden. Huset,
som er oppført på en ca 0,5 alen høy gråsteinsmur, er tekket med never og jord og utvendig bordkledt på østre og
vestre ende, og forsynt med en dør og et vindu. I denne
bygningen finnes ikkje noe ildsted». Bua ble taksert til 80
kroner.
Hus B3 Stove (sperrestove): «En stue stående 3,5
alen i nord for hus nr 2, og som er 9,5 alen lang og 9 alen
bred, frå 3,5 til 6,24 alen høy, oppført av furumaterial,
stående på en gråsteinsmur av 1,5 alen høyde hvor i det
er en kjeller av 4,5 alens lengde og 5,5 alens bredde. I
bygningen, som er tekket med never og jord og utvendig
bordkledt på vestre og østre side, findes to fag vinduer og
3 enkelte dører. Bygningen er avdelt i to værelser, nemleg
en stue og en kleve eller kammers som er 5,25 alen bredt
og 2,25 alen langt. Husets inngang dannes av en sval eller
fordør av standardverk ved siden av kleven. Denne fordør
er 3 alen lang, 3 alen bred og av same høyde som den
øvrige del av bygningen. I stuen er det en komfyr. Andre
ildsteder finnes det ikkje i huset». Heile huset vart taksert
til kr 370,-.
Hus B4 Stabbur: «Et stabbur oppført 4 alen i øst fra
bygning nr 1, av furutres materialer, 6,25 alen langt, 6
alen bredt, fra 3,5 til 6 alen høyt, med en 2,25 alen lang
fordør av standardverk. Fordøren er av same bredde og

høyde som stabburet. Bygningen er utvendig bordkledt,
tekket med teglsten og forsynt med 1 vindu og en dør».
Stabburet vart taksert til 140 kroner.
Hus B5 Vedskur: «Et av bindingsverk opført vedskur,
8 alen langt, 6 alen bredt, fra 3 til 5 alen høyt, tekket med
næver og jord og til dels bordkledt, stående 23 alen i øst
frå hus nr 1». Det vart taksert til 20 kroner.
Hus B6 Låve/fjøs: Dette var ein stor driftsbygning,
13,5 x 8 meter, med låve og fjøs, som branntaksten frå
1878 skildrar slik: «En ladebygning opført av standardverk i fleire hundre alens avstand frå de øvrige huse, utvendig bordkledt, tekket med teglsten og på en fjerdepart
av taget med næver og jord, 21 alen lang, 12,75 alen bred,
frå 3,5 til 7,5 alen høy, med en tilbygget hestestall, ligeledes av bindingsverk, som er 3,75 alen lang, 3 alen bred
og frå 2 til 3,5 alen høy samt tekket med næver og jord.
Under laden er en muret stenfjøs 16,5 alen lang, 8,5 alen
bred og 2,75 alen høy, med 13 av treverk adskilte båser.
Laden med hestestall og fjøs ble taksert til 490 kroner».
Hus B7 Sjøbu i Hyllestadvikja: «En sjøbod i fleire
hundre alens avstand frå de øvrige i nærværende forretning beskrevne huse, oppført av furutres materialer, 6,5
alen lang, 6 alen bred og frå 2,25 til 5 alen høy, med en
sval av standardverk 5 alen lang og 6 alen bred, samt av
same høyde som boden. Bygningen, som har to dører, er
tekket med næver og jord». Sjøbua vart taksert til 100 kroner.
Hus B8 Naust i Hyllestadvikja: «Et nøst beliggende
78 alen i syd frå bygning nr 7, opført av standarsverk, 16
alen langt, 8 alen bredt frå 3 til 6,5 alen høyt, tekket med
næver og jord og for en ubetydelig del bordkledt. Huset
taxeredes til 60 kroner».
Hus B9 Sommarfjøs: Om dette sommarfjøset heiter
det i branntaksten frå 1878: «En sommerflor, 400 alen fra
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hus nr 6 (vest): 8 alen lang, 6 alen bred fra 3 til 4,5 alen
høy, oppført av standardverk, tekket med næver og jord;
taxeredes til 40 kroner».
Hus B10 til B14: Dette er fem hus som ikkje var med
i branntaksten i 1878, men som skifteprotokollen frå 1875
krev at Anders Nilsen flyttar ut frå det gamle fellestunet:
✓ Privét (utedo): Dette sto nok ved bustadhusa, inne i
klyngetunet.
✓ Eldstove: Det er usikkert kva slags hus dette var og
kvar det sto.
✓ Halvparten av eit eldhus: Den andre halvparten av eldhus felles med bruk 4
✓ Smaleflor: Sauefjøsen var nok plassert i «Raokja», ved
«besteråsa».
✓ Grisehus: Truleg sto også grisehuset i «Raokja», utafor
sjølve tunet.
KYRKJA I FELLESTUNET
Den gamle kyrkja sto så tett innpå dei andre husa at
den må reknast som ein del av klyngetunet. Hyllestadgarden hadde vore kyrkjestad sidan det første gongen vart
sett opp kyrkje her inne i fjorden. Vi veit sikkert at det sto
ei kyrkje her i 1322, men ho var nok bygd lenge før dette.
Om kyrkja som sto her kring 1300, var den første, veit ein
ikkje. Det kan godt ha vore ei kyrkje til før denne. Om
første kyrkja er det ei segn som seier at den ikkje stod i
Hyllestadtunet, men inne på Kyrkjefjellet. Det er ikkje råd
å vite om dette er sant, men mest truleg har kyrkjene heilt
frå den første av stått i gardstunet, der kyrkja sto heilt fram
til kyrkjestaden vart flytta til Myklebust i 1880.
Kyrkja på Hyllestad i 1870- åra var ei lita tømra (lafta)
langkyrkje. I boka «Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og
ny tid», som kom ut i 1929, skildrar sokneprest Th. Aa-
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berg grundig den gamle kyrkja, utvendig og innvendig. Eg
siterer derfor litt av Aaberg sin tekst om korleis kyrkjehuset i Hyllestadtunet såg ut: «Kyrkja var nokså lita,
liknande den som ennå står på Vilnes, men med tårn av
bindingsverk. Ho var utvendig bordkledt og tjørebreidd,
innvendig umåla, med strekkfiskar på veggene. Det vart
brukt ei utruleg mengd med tjøre nesten kvart år, i alle

Vilnes kyrkje: Den gamle kyrkja i klyngetunet på Hyllestad likna mykje på denne.

fall i eldre tid, og tjøra låg i store klakar etter som ho
smelta og rann i solsteiken. Kyrkja hadde pannetak,
men tårnspissen var kledd med bord. Tårnet var høgt og
firkanta, med hane på spissen. Frå våpenhuset var det dør
med høgt dørtrinn inn til skipet. Denne døra hadde svære
beslag. Der var og ei lita dør inn i koret frå syd. Glasa var
små med blyinnfatning, men i 1860 åra vart det sett inn
større, vanlege vindaugo».
Inne var det flatt lemmetak i heile kyrkja. Galleri var
der ikkje. Veggen mellom skip og kor hadde ein inngang
i dørs bredde. Den var bygd av plankar med utskorne
stykke mellom samanføyingane, og med svarva traler
midt etter. I koret var det preikestol som var kledt inn
nedantil. Sakristi var der ikkje. Alterringen var firkanta
med svarva stavar. Det var ikkje omn i kyrkja.
Gamlekyrkja på Hyllestad hadde to klokker. På den
minste og nyaste stod det at ho var støypt i 1830 og var
kosta av fru M.M.M. Holch. Den andre var eldre og litt
større. Holck-klokka skulle ha særs fin klang. Med denne ringde dei første og andre gongen, tredje gongen med
begge.
Kyrkja på Hyllestad hadde 115 sitjeplassar, som sikkert ofte var fullsette til messe. Grunnen til at dei bygde ny
kyrkje i 1880 var at den gamle vart for lita. Det kunne bli
folksamt i Hyllestadtunet ein heilt vanleg preikesundag,
når kyrkjelyden samlast frå eit vidt område; Åfjorddalen,
Akse, Atterås, Kolgrov, Hyllestadfjorden, Sørefjorden
og Lifjorden. Kyrkjeklokkene klang høgt mellom husa i
tunet, og den gode lukta frå ei nytjøra kyrkje var sterk i
solsteiken ein sommarsdag.

med litt om dette, kvar dei kom frå, innbyrdes slektskap i
tunet, og kva som hende med dei vidare framover?
Folketeljinga i 1875 gjev eit godt bilete av busetnaden
den gongen med omsyn til kjønnssamansetning, aldersfordeling og slektsband. Eit slikt augneblikksbilete fortel og
om korleis fordelinga var mellom husbondsfolk og tenarskap, bufaste og tilreisande. Eg tek for meg dei fire bruksnummera kvar for seg.
Busetnaden i klyngetun ved folketeljinga i 1875:

Born < 15 år
Ungdomar 15 – 24 år
Vaksne 25 – 49 år
Eldre 50 – 70 år
Gamle >70 år
Sum:

Menn/
gutar
5
5
5
4
19

Kvinner/
jenter
6
3
2
3
1
15

Sum
11
8
7
7
1
34

Busetnaden i klyngetunet ved folketeljinga i 1875:

DEI SOM BUDDE I FELLESTUNET I 1875
Kven var dei familiane som budde i fellestunet på
Hyllestad i 1875, og som dreiv dei fire gardsbruka? Eg tek
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Busetnad på bruk 1 (Lnr. 280) i 1875:
I 1875 var Ole Olsen Hyllestad sjølveigar på Hyllestad bruk nr 1. Han var fødd i 1835, så då teljinga vart
utført i 1875, var han 40 år gamal. Kona hans, Johanne
Olsdatter, var to år yngre. I 1875 hadde dette brukarparet
fire heimeverande born: Pethrine 16 år, Ole 14 år, Elias
Olai 11 år og Oline 6 år. Om den eldste, Pethrine, heiter
det i folketeljinga at ho «hjelper moderen», så ho var nok
i fullt arbeid heime. I fylgje bygdeboka hadde dei to born
til; Helene f. 1871 og Johanne f. 1874, død 1875. Ingen av
desse borna er nemnde i folketeljinga 1875.
Kona, Johanne, var fødd her på Hyllestad, bruk 1, der
foreldra og besteforeldra hennar også hadde vore gardbrukarar. Ektemannen til Johanne, Ole Olsen, var fødd på
Ytre Bø, slik også naboen Nils Andersen var. Ole og Nils
var i fylgje bygdeboka syskenborn frå Ytre Bø.
I 1875 budde det også ein «kårmann» (føderådsmann)
her, Hermund Johannesen, som var 67 år gamal. I folketeljinga heiter det at han budde i «føderådshuset».
I tillegg til husbond familien budde lærar og kyrkjesongar Marthinus Larsen (Løkeland) her, i sitt eige hus
som sto litt vest for tettaste husklynga. I 1875 var Marthinus Larsen 61 år gamal og dermed ein eldre mann etter den
tids mælestav. I teljinga er han førd som ugift med tittel
«almueskolelærar». I boka om kyrkjene i Hyllestad fortel
presten Aaberg at han også var kyrkjesongar i gamlekyrkja.
I 1878 kjøpte lensmann Ole Schjesvold bruk 1 på
Hyllestad, som dermed vart «lensmannsgard». Han hadde
fram til då vore leigebuar hjå naboen Anders Nilsen på
bruk 7. Den gamle brukarfamilientil Sundbotnen og fekk
seg gard der. Slekta var likevel ikkje borte frå Hyllestad i
og med at Pethrine, dotter til Ole og Johanne, og mannen
hennar Bendik Løvås vart paktarar av garden og hushaldarar hjå lensmann Ole Schjesvold.
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Busetnad på bruk 4 (Lnr. 281) i 1875:
Gardbrukaren Søren Hansen var født i 1813, på Kolgrov, bruk 3. Han kom hit til bruk 4 på Hyllestad då han
i 1838 gifte seg med Brithe Halvorsdotter, som arva
bruket etter foreldra sine. Dei fekk ikkje born og etter at
ho døydde, gifte Søren seg oppatt med Anne Nilsdotter frå
Nes, født 1814. Dei fekk to born, Benjamin (1851), som
vart neste brukar, og Synneve (1852). Begge borna budde
heime i 1875. Ved folketeljinga dette året var Søren 62 år,
Anne 61 år, Benjamin 24 år og Synneve 23 år.
Dette var det minste av dei fire gardsbruka på Hyllestad. Det var som nemnt Søren Hansen som kravde utskifting av innmarka i 1873, og dei var den første familien
som flytta ut frå fellestunet i 1876, til nytt tun på bruk 4
som vart liggande i «Halvorsviken» nord på garden, mot
Sørefjorden.
Busetnad på bruk 5 (Lnr. 282) i 1875:
Nils Andersen og kona Johanne kom hit til tunet i
1855, då dei kjøpte bruk 5. Nils Andersen var født i 1820
på Ytre Bø (bruk 2) i Bø sokn. Ved folketeljinga i 1875
var han 55 år. Kona, Johanne Ivarsdatter, var født i 1821
på Indre Dale (plassen Søre Teigen). Nils og Johanne, som
gifta seg i 1842, hadde budd andre stader før dei kom til
Hyllestad, mellom anna Foss og Sætevika.
I 1875 hadde Nils og Johanne sju born og fem av desse budde heime. To av døtrene, Anne og Eli, var gifte og
flytta ut. Borna som framleis budde heime i 1875 var Kristian 34 år (gift), Ivar 23 år, Anders 18 år, Haldis 13 år og
Dordei 10 år.
Ingen av brukarparet Nils og Johanne hadde slektsbakgrunn på Hyllestad garden, slik at dei då dei kjøpte
bruk 5 i 1855, vart dei første av si slekt her. Seinare skulle
det bli tette slektskapsband til andre i Hyllestadtunet i og

med at sonen Kristian i 1872 vart gift med Marthe som
var søster til Anders Nilsen på bruk 7. Anders vart same
året gift med Anne som var søster til Kristian. Dette er vel
det som kallast eit «heimebyte» mellom desse to bruka i
klyngetunet på Hyllestad.
Nils Andersen Hyllestad fekk tidleg tilnamnet «Rike-Nils». Det finst teikn på rikdom hjå denne mannen som
kan tyde på at namnet var dekkande. I hans tid var mange
kyrkjer framleis i privat eige, og i 1857 kjøpte Nils Hyllestad-kyrkja frå Henrikke Holck i Leirvik og vart den siste
private kyrkjeeigaren her. I 1871 kjøpte han det store bruk
2 på slektsgarden Ytre Bø til sonen Ivar. Kvar Nils i så fall
hadde rikdomen sin frå, er ikkje råd å seie, så vi må gå ut
frå at den var bygd opp gjennom dugleik og nøysemd i
pengevegen.
Sommaren 1876 hende det ei fælsleg ulukke for denne familien i Hyllestad tunet. Nils Andersen («Rike-Nils»)
kom bort på sjøen 26. juli dette året. Saman med Lars
Olson, husmann på Kalveneset under Nes i Hyllestadfjorden, ei gardkone frå Askvoll, Gjertrud Madsdatter

Kristian Nilssen Hyllestad var eldste son til
Nils Andersen Hyllestad
(«Rike-Nils». Kristian
overtok bruk 5 eit par år
etter at faren kom vekk på
sjøen i 1876. Biletet er eit
litt «kunstferdig» portrett
av Kristian på hans eldre
dagar, truleg laga av ein
omreisande fotograf.
Fotoeigar Fylkesarkivet.

Johanne Ivarsdatter var gift med Nils Andersen Hyllestad
(«Rike-Nils») på bruk 5. I fylgje bygdeboka kom Johanne
frå husmannsplassen Søre Teigen på Indre Dale. Johanne
var kjend for å vere både snill og tolmodig. Mannen Nils
kom bort på sjøen i 1876 då han skulle sigle til Askvoll.
Fotograf ukjend. Fotoeigar: Fylkesarkivet.
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Dørhellen, og den årsgamle sonen hennar Johannes
Mathias kollsegla han under Lihesten på veg ut fjorden og
alle fire drukna. Det er ulike forteljingar om kvifor dei la ut
på fjorden denne dagen, men det vert sagt at barnet til
Gjertrud var sjuk og så skulle «Rike-Nils», saman med
Lars Olson, segle dei til doktor i Askvoll. Korleis vindtilhøva var, veit ein ikkje, men uansett enda det gale i
dei lumske kastevindane under Lihesten. Lars Olson vart
funnen og gravlagt i august, medan dei ikkje fann barnet Johannes Mathias før i september. Han vart gravlagt
1. oktober 1876. Det seiest at Gjertrud Madsdatter også
vart funnen att mange veker seinare, men «Rike-Nils»
fann ein aldri att.
Etter at Nils Andersen kom bort, sat enkja Johanne med
garden fram til 1878 då sonen Kristian og kona Marthe tok
over. Seinare er dette gardsbruket, heilt fram til i dag, eigd
og drive av etterkommarar, frå far til son i same slekta.
Busetnad på bruk 7 (Lnr. 283) i 1875:
I 1839 kom det ei ny slekt til Hyllestadtunet då
Nils Johannesen og kona Martha Andersdatter flytta hit
frå Nessane i Sogn. Dei kom begge to frå ulike bruk på
garden Indre Nesse.
Nils Johannesen fekk skøyte på Hyllestad bruk 7 den
16. juli 1839. Etter at Nils døydde i 1865, sat enkja Marthe
med bruket i uskifta bu fram til 1868, då sonen Anders
Nilsen Hyllestad tok over, 25 år gamal. I 1871 vart han
som før nemnt, gift med Anne Nilsdatter frå bruk 5. Anders og Anne er oldeforeldra mine.
Anders Nilsen ser ut til å ha sysla med ulikt anna i tillegg til gardsdrifta. I kjeldene ser vi at han var den første
på Hyllestad som betalte handelsskatt til kommunen (1872
– 1883) som landhandlar. Kvar denne handelen gjekk føre
seg, er ikkje godt å vite, men i utskiftingsprotokollen frå
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Anders Nilsen Hyllestad og kona Anne Nilsdatter. Anders
og Anne eigde bruk 7 fram til 1898 då dei selde til lærar
og kyrkjesongar Jonas Sørefjord. Etter utskiftinga av innmarka i 1870 åra vart alle husa deira flytta frå det gamle
klyngetunet ved kyrkjegarden og ut til Leite, om lag der
husa til bruk 8 står i dag.

1875 vert det nemnt at kunngjeringar skulle utførast ved
oppslag på «Handelsstedet Eidet». Husmannsplassen
Hyllestad–Eidet låg under dette bruket og sonen der, Torger Sjursen, er titulert som handelsmann før han tok over
plassen. I festesetelen frå Anders Nilsen til Torger Sjursen
i 1877 er det presisert at husmannen ikkje hadde lov til å
drive anna handel enn sildehandel.
I 1875 er Anders Nilsen Hyllestad nemnt som «stevnevitne», ein funksjon han hadde i mange år framover. Han
var også ein del knytt til kyrkja, mellom anna som kyrkjetenar og gravar på kyrkjegarden. I Sogeskrift frå Hyllestad
2013 kan ein lese om korleis Anders Nilsen saman med
svigerbroren Kristian Nilsen og Bård Mathiassen Breivik
i 1890- åra fekk i gang bygging av dampskipskai på Hyllestad.
Kor økonomisk vellukka dei ulike syslene til Anders var, kan kanskje diskuterast. Uansett, i 1879 selde
han halve garden til Elling Rognaldsen Sæle, som bruk 8
(Lnr. 283b). Elling Rognaldsen var handelsmann og betalte handelsskatt til kommunen. Våningshuset hans, med
butikk i den eine stova, sto på Leite der husa på bruk 8 står
også i dag. Ei skildring av dette huset finst i branntaksten
frå 1883.
Ved folketeljinga i 1875 hadde Anders Nilsen og Anne
Nilsdatter tre born, to gutar og ei jente. Gutane var 3 år og
1 år, medan gjenta var 2 år. Slik det av og til vart gjort,
fekk begge gutane namnet Nils, medan dottera heitte Johanne. Ho vart bestemor mi. Folketeljinga i 1875 syner
at det då budde 11 personar på dette bruket. I tillegg til
Anders, Anna, dei to Nils'ane og Johanne var dette: Jørgen
Nilsen (fosterson), Martha Andersdatter (kårkone), lensmann Ole Schjesvold (leigebuar), Karl Tørkeldsen (tjenestekarl), Bendix Sørensen (tjenestekarl) og Kristense
Madsdatter (tjenestepige).

Anders Nilsen Hyllestad og kona Anne Nilsdatter på deira
gamle dagar, som kårfolk på bruk 7. Anders døydde i 1914
og Anne i 1925.
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Ivar Nilsson Hyllestad og kona Marthe Sjursdatter. Ivar
var son til Nils Andersen Hyllestad («Rike-Nils») på bruk
5, og Marthe var dotter til Sjur Torgersen på husmannsplassen Hyllestad-Eidet. Dei busette seg på slektsgarden
hans, Ytre-Bø, bruk 2, etter at «Rike-Nils» kjøpte dette
gardsbruket til dei. Fotograf ukjend. Fotoeigar: Fylkesarkivet.
Seinare fekk Anders og Anne fleire born: Martha i
1876, Josefine i 1878, Peder 1880, Kristian 1882, Sigvald
1887 og Anna 1890. Dei hadde og ei dotter, Sofie, som
døydde årsgamal. De fleste av denne syskenflokken utvandra til Amerika. Dei heldt saman også i det nye landet,
og mange av dei busette seg i Minnesota, i og nær Minneapolis. Peder enda opp som farmar i Canada, rett over
grensa.
I 1875 var utvandringa til USA ennå ikkje komen i gang
for fullt her ute på kysten. Frå 1850 og utetter var det gode
tider og fine inntekter i sildefisket, noko som bremsa utferdstrongen. På 1880- og -90-talet auka utvandringa sterkt,
også frå Hyllestad. Det ser ut til at folk frå husmannsplassane på Hyllestad tidleg drog til USA. Den første
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Husmannsfolka utvandra tidleg til Amerika
Tre sysken frå husmannsplassen Hyllestad-Eidet
var truleg dei som først utvandra til Amerika frå
Hyllestadgarden. Ole Torgersen kan ha reist så
tidleg som i 1845, nitten år gamal. Fram til 1866
fylgde så systrene Mildrid og Marthe etter. Det finst
brotstykke av eit interessant amerikabrev frå 1866,
som fortel om reisa til Marthe over havet med seglskip, til dei store sjøane i Nord-Amerika (Årbok for
Sogn 1994).
Også folk frå dei andre husmannsplassane på
Hyllestad drog tidleg til USA. I 1874 reiste Marie
Olsdotter, enke etter Halvor Ellingsen (d.1871),
og dei to yngste borna Johannes og Anders ut frå
Bergen. Denne familien budde på Røddevollen til
kring 1865, då dei flytta til Rønset-holmen.
Lars Monsen, kona Ragnhild Ivarsdatter og
borna Anders og Hans frå ein husmannsplass på Eidet (Hyllestad-Lien?) emigrerte til USA i 1885. Det
ser ut til at denne plassen under bruk 1 vart borte
etter utskifting av innmarka på Hyllestad i 1870-åra.
frå sjølve fellestunet som drog vest over havet, var Jørgen, fosterson til Anders og Anna på bruk 7. Han reiste
frå Bergen som nittenåring i 1881. Fram til 1912 følgde
så 7 av dei 9 andre borna deira etter. Berre to av syskenflokken vart verande att, døtrene Martha og Johanne.
Martha vart gift med Anders Pedersen Rønseth og budde på Hyllestad bruk 11. Johanne, bestemor mi, vart gift
med Lasse L. Akse og budde på Nes i Hyllestadfjorden. I
Hyllestad Bygdebok har denne store barneflokken av ein
eller annan grunn falle ut, berre dei tre eldste er nemnde,
Johanne med feil namn og bustad.

Dei fleste av borna til Anders Nilsen og Anne Nilsdatter
(bruk 7) emigrerte til USA. Her er nokre av syskenflokken
samla, med ektefellar og born. I fremste rekke frå venstre:
Nils (d.e.), Kristian og Nils (d.y.). Heilt til venstre: Andrew
Paulson med Eunice, barnebarn til Nils (d.e.) på armen.
Andrew var gift med Anna. Kvinnene i bakarste rekke er
frå venstre: Josefine, ukjend kone, Anna, ukjend kone og
Alta, dotter til Nils d.e. Biletet er tatt i Minneapolis, USA,
truleg i 1930 åra. Fotograf ukjend.
Ingen av dei sju syskena som emigrerte, flytta heimatt
til Noreg. Dei vart verande i USA og Canada, der dei fleste
gifte seg og fekk born. Anders og Anne har soleis ei stor
etterslekt der vest. Fleire av dei som drog, var heime att på
besøk, men etter kvart vart kontakten svakare med dei nye
generasjonane.
OPPDELING AV DEI FIRE BRUKA TEK TIL
Då utskiftinga av innmarka og utflyttinga frå fellestunet vart gjennomført sist på 1870-talet var det framleis
berre fire gardsbruk på Hyllestad garden, men det skulle
ikkje gå mange år før det vart skild ut nye brukseiningar
frå desse gamle bruka.

Første delinga var som nemnt at Anders Nilsen selde halvparten av bruk 7 til Elling Rognaldsen Sæle (som
bruk 8) i 1879. Neste runde med frådelingar var i 1887.
Då vart bruk 2 skild ut frå bruk 1, til Nikolai Hansen
som flytta hit den store Langebua. Same året fekk Bård
Mathiassen Breivik skild ut bruk 3 frå bruk 1. Han han var
mellom anna landhandlar og bygde «gamlebutikken» på
Hyllestad, der seinare også Sandnes og Systad dreiv handel. Første frådelinga frå bruk 5 skjedde og i 1887 ved at
Rasmus Hanson kjøpte bruk 6, der det også ei tid vart drive ymse handel. Siste delinga på 1800-talet var at bruk 10
(Bakken) vart skild ut frå bruk 4, til Thorkild B. Løland.
Seinare utover på 1900-talet fortsette frådelinga av små
brukseiningar og tomter frå dei gamle bruka på Hyllestadgarden, heilt fram til våre dagar.
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MÅL, VEKT OG PENGAR (1875)
1 alen:			
62,7 cm
1 fot:			
31,4 cm
1 tønne korn (gamal):
139 liter
1 pund (smør):
1 mark:		

5,6 kg (ca)
½ pund

1 krone 1878 = 62,1 kroner i 2011 (det gjev lite meining å
samanlikne disse tala av di mange andre faktorar i verdivurderinga har endra seg).
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