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ESPEVÆR – fiskeværet som har draget 
Ytterst på vestlandskysten, et av norskekystens små paradis, et særpreget 
fiskevær, rikt på kulturminner. For 100 år siden var det knapt en fisker med 
respekt for seg selv som ikke hadde tilbrakt en natt på det lokale vertshuset 
Baadehuset. På midten av 1800-tallet kunne det være 20 000 - 30 000 mennesker 
på øya når silda kom. I dag er innbyggertallet ca 85.  
 

Avreise fra Bruelandsenteret/P-plass Eiganes kl. 07.45/08.15. 
Turen går gjennom Rennfast til Mortavika, hvor vi tar ferge 
over til Arsvågen og følger E-39 nordover mot Sveio. Vi kjører 
gjennom sentrum med samme navn som kommunen og dreier 
av utover mot Buavåg. Vi krysser Bømlafjorden over til 
Langevåg, og på fergeoverfarten nyter vi vår medbrakte 
formiddagskaffe.  
 

Vi er helt sør på Bømlo, og på Eidesvik venter Rose Ekspress 
på oss for å ta oss den korte turen over til Espevær.  
Båten setter oss av på Baadeholmen, her finner vi også 
Baadehuset – et bevart handels- og gjestgiversted fra 1850-
årene. Huset fungerte som et administrasjonssenter under 
sildefisket med butikk, bakeri, telegraf og overnatting.. Stedet 
hadde i sesongene like mye fiskere som Bergen hadde 

innbyggere. Fra Baadeholmen får vi prøve kabelfergen over sundet – konstruert av en lokal «Petter Smart». 
 

Fiskeværet er et livskraftig samfunn med butikk, serveringssted, barnehage og skole. Fiskeværet hadde i 
tidligere tider draget på fiskerne, mens i dag drages unge familier til det bilfrie øysamfunnet framfor byen og 
bosetter seg. Husene ligger tett i tett i sundet her ute, skjermet for havråk og vind. Espeværingene har vært 
foregangsmenn når det gjelder fiske, fiskeforedling og eksport. Man kan trygt si at Espevær er bygget av havet. 
Sammen med lokalguide rusler vi gjennom dette bilfrie fiskeværet. Vi besøker Hummerparken, et unikt byggverk 
i tre og blikk med sine ulike takhøyder og sine utbygg. En Katedral for havets kardinal, hummeren. 
Hummerparken ble bygget i 1887 av Chr. Bjelland. Anlegget er i dag restaurert og gjenspeiler en viktig del av 
vår kystkultur  
 

Det nærmer seg tid for middag, og den får vi servert på Gamleposten 5444. Posthuset på øya er nå gjort om til 
gourmet-spisested med inn til 7-retters måltider, men vi nøyer oss med en god to-retters. Ovnsbakt torsk til 
hovedrett siden vi er i et fiskevær, etterfulgt av dessert og kaffe.  
 

Påsken -76 ble fenomenet UFO-ringen oppdaget på Espevær. Denne ringen står fremdeles like tydelig i bakken 
som den gangen. Det er en eggeformet ring med en omkrets på 63 meter, få eller ingen kan forklare ringens 
opprinnelse. Vi tar også tiden til å ta turen opp for å se ringen for de som vil. 
 

Det er på tide å tenke på hjemvei, og Rose Ekspress har avgang kl. 15.30. Tilbake på Eidesvik går vi om bord i 
bussen og kjører det korte stykket til Langevåg for å ta ferge over til Buavåg.   
Den videre turen hjemover går langs kysten gjennom Sveio mot Haugesund. Fra bussvinduet ser vi 
riksmonumentet Haraldshaugen på vei inn til byen, før vi følger den nye veien sørover mot Fosen.  
 

På fergen tilbake over Boknafjorden har vi mulighet til å få ta dagens ettermiddagskaffe. 
 

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl. 18.30/19.00 
 

Pris 
Turen koster kr. 1.095,- v/36-50 deltakere kr. 1.295,- v/25-35 deltakere 

Påmelding innen 15. august til Enok Tlf.47307435. Betaling innen 22.08.2022 til kontonr.3201.6086672
                                              som inkluderer: Guidet omvisning på Espevær 
 

 Turistbuss med sjåfør som guider underveis 

 Formiddagskaffe med noe å bite i 

 Middag med dessert og kaffe 


