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Eigaren av Glesvær var ein mektig
mann. I tillegg til å ha einerett på
handel var han største jordeigaren

i Sund, og fiskarane i distriktet plikta å
levera fang s tane sine her. Under silde -
fisket var Glesvær ein samlingsstad.  Opp
til 140 far tøy kunne liggja samla her på
ein gong. I 1885 gjekk eigaren av
Glesvær kon kurs, og alle eigedomane
utan om sjølve Glesvær vart selde frå.
Bakke-familien kjøpte handels staden i
1890, og i dag er det fjerde generasjon
Bakke som driv staden.

Fiskeriutviklinga og nye ferdslevegar
har gjort at Glesvær er ein langt mindre
sen tral stad no enn tidlegare. Handels -
staden Gles vær er likevel ein av dei få
gamle han delsstadene som har overlevd
alle endrin  gar, og som framleis er i drift
som ein del av det historiske nettverket
av handels stader og overnattingsstader på
kysten. No opnar Glesvær dørene for
den som vil opp leva kystlandskapet og
havet. Eigaren har teke i bruk nye ror -
buer i ei gammal nothengje ved Glesvær  -
vågen (T105).                            ❑

GALNEMÅNDAGEN
Ulukker på sjøen i storm og ruskever er noko kystfolket har måtta leva med til alle tider.
Ei av dei mest omfattande ulukkene skjedde måndag 11. mars 1822. I fjord bygdene har
denne dagen blitt heitande «Galne mån dagen». «Den store merke dagen» er han vorten
kalla ute på kysten.

Det var stilt og roleg vêr frå morgonen den dagen, men litt ut på dagen bles det brått opp
ein kraftig nordvest storm med snøtjukke. På strekninga mellom Bømlo og Bergen forliste
nær 30 jekter og andre større fartøy, og endå verre gjekk det med dei mindre båtane.

Frå Fusa og Os var det mange som reiste til Sund og Austevoll på sildefiske. Der budde
dei gjerne frå januar til mars, og dreiv garnfiske vest i havet. Dei færraste hadde part i
større båtar, og det var difor mange som rodde i færingar eller tre keipingar, med plass til to
mann og to garn. 11. mars 1822 var vårsildfisket på det næraste slutt, og ein del båtar
hadde alt vendt heim. Det var likevel mange som gjekk ut denne dagen òg, og det var
desse småbåtane frå Fusa og Os som var hardast råka av uvêret.

Frå Os prestegjeld, som den gongen omfatta Fusa, Os og Samnanger, kom 47 mann
bort på Galnemåndagen. Dei fleste av desse var frå Fusa-bygdene.

TRELLEVIK
Den store saltebua som framleis står i
TRELLEVIK, vart truleg bygd på slutten av
1700-talet, under det rike torskefisket.
Det velbygde sjøhuset med det store
valm taket er ei av dei største og mest
autentiske sjøbuene langs Vestlands kysten;
av same type som bykjøpmennene sette
opp i Sand viken på 1600-talet. I ein
periode høyrde sjøbua i Trælavika til
handels mannen på Glesvær. Jektenaustet
i vika innanfor viser at Trellevik gjennom
lang tid har vore eit viktig fiske mottak.
Jekter var mindre skuter som vart brukte
til å føra ved og fisk med (T104).

Sund kommune har gjort Trellevik til eit
lite kyst kultursenter. Både jekte naustet og
saltebua er ferdig restaurerte.

GLESVÆR er ein av dei eldste handels stadene på Vestlands-kysten. På 1700-og 1800-talet var dette det største
og viktigaste fiskeværet på Sotra. Første gongen vi veit handelsstaden Glesvær er omtala, er i 1664. Då var
det bergens  kjøp mannen HENDRICHWESSEL som åtte staden og hadde handels privilegium. ABRAHAM WESSEL,
som overtok i 1688, fekk også kongeleg privilegium til «Kiøb mandskab med Bønderne alleene at drive». 
Det var truleg han som sette opp den hovud bygningen som framleis står.
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Glesvær ved hundreårsskiftet. Til høgre: På kaien i Glesvær kring 1930.
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