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Kulturtilbudet i Ottohuset.
De foregående 3 årene har vært preget av 
noen skikkelig flotte oppturer og opplevelser 
på kulturfeltet, men også noen nedturer. Noe 
av det vi måles på: omfanget og kvaliteteten 
på våre kulturtilbud har klart variert med vår 
administrative kraft: har det vært en daglig 
leder eller ei?

Høsten 2012 kom Frida Vik inn i administrasjon-
sarbeidet og la grunnlaget for et flott program 
våren 2013 med 11 arrangement utenom 
utstillinger  (ca. 400 besøkende). Program-
tilbudet høsten -13 bar tydelig preg av at hun 
sluttet om  sommeren. Vi - dvs. styret på frivillig 
basis - drev da kulturtilbudet “på sparebluss”  
fram til sommeren 2014. At vi hadde et par 
meget uheldige ansettelser i 2012 skal ikke 
stikkes under en stol.

Høsten 2014 kunne vi i samarbeid med 
“Kulturhaust Ryfylke” og Finnøy bibliotek tilby 
en rekke gode arrangement; godt hjulpet av 
vår nye daglige leder  Merethe Maberg som 
var blitt ansatt  i juni. Hun brakte inn nye ideer 
om teateraktiviteter (24 Timers Teater)  og hun 
gjennomførte bl.a Quizz-kvelder som et nytt 
tilbud.

Utstillingene.
Den store - sydlanske - stemningen kom 
24.mai i 2012 under utendørsåpningen av 
utstillingen med Lydia Lasota, Hebe Camilla 
og Hugo Wathne. Åpningen ved ordfører Gro 
Skartveit og lokale musikere tiltrakk seg ca 150 
besøkende i 20-25 graders varme. Etterpå ble 
det avholdt festmiddag for Hugo som fylte 80 
år 24.9.12. Aktivitetene og salgsinntektene ga 
oss anledning til å kjøpe “Bevegelse” som er 
plassert på sør-siden av huset.

I 2013 var det engelskmannen Orlando 
Campbell som stilte ut sirlige, mindre verk 
i maleri der gullforgylling inngår. Han er en 
håndverker av rang. Disse to årene laget vi 
egne kataloger med sommerutstillingene, 
hvilket vi ikke fikk gjennomført ifm. Kai Teichert 
sin spesialtilpassete utstilling i 2014. Høsten 
ifjor kunne vi presentere den Finnøy-baserte 
maleren Ivar Haugen med 18 nye verk. En 
kjempesuksess som nesten ble utsolgt.

Siden vi ikke produserte utstillingskataloger i 
2014, har vi valgt å “gjør det godt igjen” ved 
å avsette flere sider i denne Årbok 2012-14, 
side 32-40, til en presentasjon av disse to flotte 
utstillingene. 
 
Generøse gaver.
Vi har gjennom årene fått en lang rekke 

tilskudd, støtte og sponsorbidrag fra offentlige 
og private bedrifter, privatpersoner og  kunst-
nere; se side 45. I årene 2012-14 har det vært 
en glede å motta en betydelig sum fra Spare-
bankstiftelse SR-bank til skulpturen Donna, en 
formidabel gave på 100.000 kr. fra kunstneren 
Bård Breivik slik at vi nå har sikret at Donna er 
fullt betalt og blir værende  hos oss (se bl.a. s. 
42). Videre har vi fått “Palestineren” i gave av 
anonyme givere. Flere billedkunstnere; nylig 
Tove Sundt-Hansen,  har gitt stiftelsen kunst. 
Hun åpner utstilling med nye pasteller lørdag 
30. mai kl. 1300.  Gunnar Skadberg og Tor 
Dagfinn Veen har skjenket noen kasser med  
bøker  om Skagen-maleren Krøyer til huset.

Finnøy kommune har på ulikt vis støttet oss 
med aga-midler og midler fra nærings-
fondet samt prioritering av kulturbygg ifm. 
søknader om Spillemidler. Tomten vi fikk, gnr/
brnr 26/101 er taksert til 1.7 mill. kr.  Den største 
pengegaven kommer fra Ryfylkefondet som 
ga en million kroner til nytt galleri og Ryfylke IKS 
som årlig har støttet arrangementsvirksomhet-
en med betydelige beløp (nærmere 200.000 
kr. over 9 år). Desverre bortfaller denne støtten 
nå når Finnøy kommune har meldt seg ut av 
det interkommunale samarbeidet Ryfylke IKS.

Det nye galleriet; Status som Regionalt kunst-
senter; Spillemidler. Kort sagt ble de opprin-
nelige planene på ca 750 kvm. redusert til 430 
kvm. (se s.  47). Rammetillatelse fikk vi i april/
mai 2014. Vi jobber nå i lag med prosjektleder 
Epcon as v/Jon Aarrestad  med leverandør-
forhandlinger og sponsorpakker. Vi håper i 
løpet av et par måneder å sende søknad om 
Igangsettingstillatelse for 1. og 2. byggetrinn 
som skal gi “tett hus” med aktivitetsrom og 
verksted i under-etasjen. Det skulle vært flott 
om det kunne stå ferdig til 10 års jubileums-
festen i slutten av november. Sett av helgen 
27-29. november 2015 til overraskelser på 
Otto-huset.

Vi har sist høst søkt fylket om status som 
Regionalt kultursenter og har nylig sendt inn 
søknad om 1 mill. kr. i Spillemidler til bygging 
av 1. og 2. byggetrinn. Søknader er også 
sendt almennyttige stiftelser for å klare å finan-
siere byggingen uten å ta opp banklån. 
 
Skulpturpark Judaberg.
Vi håper Finnøy kommune kan være med å 
gjøre skulpturparken i Judaberg sentrum mer 
kjent. Litt “Heftig og stolt”-følelse kan være på 
sin plass. Se s. 41-43. 

Markedsstrategi.
Otto-husets hovedtilbud skal ihht. vedtekter, 

Forord
OTTO-HUSET 2012-14: 3 ÅR MED OPP- OG NEDTURER.
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strategiplan 2010 og styrebehandling være å 
tilby kunstutstillinger fra inn- og utland av høy 
kvalitet. Med ny daglig leder ansatt har styret 
vedtatt å å øke antall utstillinger til 4 pr. år  i 
første omgang. Mindre profesjonelle billedkun-
stnere har også en arena i Otto-huset 
(Julekunstutstillingene og tilbudet om kunstner-
administrert utstilling). Vår strategi har 4 pilarer:

a. Utstillinger:  kunstomvisninger, kurs, aktivitets-
verksted for selvutfoldelse og selvrealisering 
for folk i alle aldre (kfr. verksted i nytt galleri). 
Artist in Residence. Et kunstnerisk råd er under 
etablering.
b. Konserter: over et meget bredt spekter av 
musikalske uttrykk; som tradisjonen har vært til 
nå.
c. Forfatterkvelder: lokale og landskjente 
forfattere, foredrag av lokalhistorisk karakter, 
stand-up komikere, o.l.
d. Teater-relaterte tilbud som øvinger, audi-
tion, forestillinger inne og ute. 

Styret.
Styret har hatt 15 styremøter i de 3 årene. Blant 
annet er det gjennomført endringer i vedtek-
tene ihht. nye bestemmelser i Stiftelsesloven. 
Dugnader er gjennomført og den store grana 
måtte til slutt vike for ekspertisens frykt for plut-
selig knekk. Vi benytter anledningen til å takke  
Gro Sevheim, Tore Sevheim, Mette Lise Bakka, 
Vegar Flesjå, Daniel Vignes og Dagrunn V. 
Mjølsnes som har gått ut av styret etter 2011,  
for innsatsen. Dagens styre består av Aina Han-
sen, Inger Berit Obrestad, Geir Landa, Daniel 
Eriksen Esperås, Einar Astad og undertegnede; 
se s. 46.

Takk til alle kunstnere, kulturarbeidere,  hjel-
pere, utvalgsmedlemmer og samarbeidspart-
nere!!  Vi ønsker velkommen til et kunstnerisk 
givende 2015.

 
GRASROTANDEL TIL 
OTTO-HUSET NÅR DU TIPPER. 
 
Bruk vårt grasrotnummer:  
989 373 110  når du tipper. 
 
Be om et lite kort til lommeboka: ring 9077 
1408 så sender vi gratis dette til deg.

Tore Jensen 
Styreleder i Stiftelsen Otto-huset 

En non-profit Stiftelse

Stavanger/Finnøy, 17. april 2015
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KARUSSEN  
- DEN FYLLEFANTEN
Ein avklarande dialog om uønska fremmedfisk i 
våre nære vann. Utsett av munkar? Her følger en 
samtale på mail mellom Jarleiv Ladstein og Tore 
Jensen i 2008; i omvendt kronologi.

Jarleiv: Dette er heilt sikkert noko Øyposten er 
interessert i. Det er alltid ein risiko for at nokon gjer 
noko dumt, som å setja Tjødnå full av garn, men 
eg trur i grunnen ikkje det vil skje. Staden er litt util-
gjengeleg, og karussen er mindre attraktiv–i alle 
fall som mat–enn den auren du finn i alle vatna 
på Finnøy. Kanskje kjem det ein fiskar eller to med 
stang og fiskar med brød og mais, men dei vil i 
så fall neppe tøma Tjødnå.

Om nokon av dei ligg i fylla på botn, er ikkje godt 
å sei, men når du fekk fisk i rusa, så tyder vel det 
på at dei er oppe og sym. Men eg veit ærleg 
talt ikkje.

Så var det det med spriten og fyllefanten. Jo, 
karussen har altså evnen til å produsera sprit i 
kroppen. Karuss kan overleva i mudderet på 
botn av dammar som er bonnfrosne, og som 
ikkje inneheld oksygen. Vår muskulatur pro-
duserer mjølkesyre når me ikkje greier å forsyna 
muskulaturen raskt nok med oksygen. Karussen 
produserer alkohol i staden for mjølkesyre. Denne 
alkoholen kvittar han seg med gjennom gjellene 
etter kvart. Eg veit ikkje kor høg promillen blir. På 
denne måten kan karussen greia seg med lite 
eller ikkje oksygen i fleire månader under isen. 
Om denne alkoholen verkeleg har ein funksjon 
som frostvæske, er eg usikker på, men det er 
altså primært ein måte å klara seg utan oksygen.

Tore: Jeg var på Stav. museum idag med den 
sløyde fisken -  hos Alf Tore Mjøs. Han og en 
konservator talte - som du - 31-35 skjell (med hull 
el.lign) langs linja: Da er det KARUSS  og ingenting 
annet. Og karuss er en type karpe-fisk. 
Munnen er liten, spiser plankton og er ikke “farlig 
mot annen fisk”. (Her var mye fin aure på 80-tal-
let; den var utsatt).

Hverken hegre eller mink er farlige i et stort tjønn 
som tjødnå, mente Mjøs, bortsett fra at hegren 
kan ta karussen når den gyter - inne ved land 
mellom plantene; og visstnok i vannskorpa.

Slottet et det høyeste fjellet helt mot øst på øynå. 
Der er rester i 3 himmelretninger etter relativt store 
steinmurer fra folkevandringstiden.  Synlig sikt til 
Li-/Lutsi-fjellet der vi/de brant varder i 72 mot EU 
(altså et gammelt vardefjell).
Jeg synes innspillet fra arkeolog Ole Grimsrud 
var spennende: bygdeborgene ble (ikke minst!?) 
brukt til rituelle/religiøse overgangsriter - mao: 

munker og sjamaner osv, osv.

Men karpen kan også enkelt ha kommet til 
Tjødnå pga. klosteret på Utstein.

Er dette noe å gå til Øyposten med - eller skal vi 
ligge lavt.??
Neste fisk som fanges skal fryses ned uten sløying 
og gis til museet for forsknings-formål. F.eks. kan 
dna-analyse av fisk som stammer fra 15-1600 
tallet være interessant, sa Mjøs. 
Jeg heiv uti brødsmuler i 1991 - av en eller 
annen grunn tenkte jeg allerede da på karpe 
-- men de kom ikke opp. - Og Petter Nærland og 
alle lo av ideen om karpe.

Tror du at noen/de store har gått i koma/dvale 
og ligger i gjørma  for tiden - eller venter de på 
frosten?

Rusa sto midt ute i Tjødnå - utenfor rot-systemet 
til alle vannliljene: garn-lenken hadde sunket ca 
40 cm ned i rein, tynn, svart skit!! (Ingen ål i rusa 
denne gang: men har vært tatt ål der.)

Kan du forklare det med spriten omigjen/
klarere??

Jarleiv: Den 13. feb.. 2008. Hei igjen.
Dette var interessant.
Det stemmer at eg skriv på mac, nærare be-
stemt i postprogrammet Mail. Eg har endra litt på 

Jarleiv Ladstein og karussen.
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innstillingane, men viss det framleis er utan æøå, 
vil eg gjerne vita det. Eg kan jo ikkje senda slikt 
graps til folk.

For å bruka same punkta som deg:
1. Karussen er ein karpefisk, ja, og med ein 
ganske spesiell biologi, i og med at han som 
sagt kan laga sin eigen sprit. Han blir av og til 
kalla fiskeverdenens fyllefant. Karussen står så 
nær karpe at det hender at dei kryssar seg. 

3. Karuss finst i to hovudformer. Dette er ikkje 
uvanleg hjå fisk. I nokre vatn, som td. Vangsvat-
net på Voss, er det to stammer av røye. Den eine 
lever vanleg, og blir stor. Den andre bur djupare, 
et plankton, og blir berre ein liten fisk. Og auren 
i ei elv der det både er bekkaure og sjøaure, er 
ikkje to artar, slik ein før trudde. Det er heller ikkje 
to stammar. Nei, i same kull kan nokre bli bufaste 
i elva eller bekken, medan andre blir sjøfararar, 
og berre kjem tilbake for å gyta. I vatn med god 
næringstilgang kan karussen bli ein fisk på tre – 
fire kilo, og har ei høg, smal kroppsform. I dam-
mar og næringsfattige vatn utviklar han seg til ei 
eiga form, ofte kalla damkaruss. Denne er mykje 
mindre, ofte berre 5–10 cm, og dessutan slank i 
kroppsform. Dine fiskar ser ut til å vera noko midt 
imellom.  

Når det gjeld artsbestemminga, er eg ingen 
ekspert, berre interessert. Men eg har sjekka mot 
utsjåande, som stemmer bra, og dessutan telt 
skjell langs sidelinja. Det stemmer òg. Karuss skal 
ha mellom 31 og 35 skjell, og den som eg talde 
på på biletet, såg ut til å ha 35. For å få dette 
avgjort, kan du jo senda bileta til nokon som er 
godt inne i det. Der er ein eigen fiskeforvaltar hjå 
Fylkesmannen, og Jostein Nordland, som vel er 
busett i Hjelmeland, har hatt den jobben tidle-
gare. Du kan elles krympa bileta før du sender 
dei. Den eposten var på 6–7 Mb eller noko slikt. 
Ikkje alle postkassar toler det.

4. Har du sett desse fiskane tidlegare sjølv, eller 
hadde du berre høyrt om dei?
5. Det verkar naturleg at fisken greier seg betre 
mot mink når vatnet er djupt.
6. Karuss gyter i mai–juni og dei treng ikkje ren-
nande vatn for å gyta, så dei kan nok formeira 
seg i Tjødnå.
 
Tore: Takk for grundig, morsomt og spennende  
svar - nedenunder. 
 
1: Er karuss en type karpe? -- det sa nemlig Gjert 
Sigve R. som søkte på nettet og fant at karuss var 
en karpetype: en av de ytterst få uten skjegg.

Gjert Sigve mente også den var meget sjelden i 
Rogaland - men han mente den finnes i et vann 
på stranda-landet.

2. Hans Kallevig, oppvokst på Reilstad, fisket mye 
aure i Tjødnå på 80-tallet; På forespørsel denne 
uka fortalte Hans at han en gang fikk en halvt kilo 
karpe! Den ble kokt, hadde mye bein og ble spist 
av katten.

3. Karuss fanget vi som bitte små fisk i Mosvan-
net, Stvgr. på 50-tallet. Trodde aldri det kunne 
være samme art/fisk. De små var slanke, av-
lange og blanke under - mens disse jo er grønne 
og skjellete. Men mye kan skje i oppveksten? 

4. Av ulike grunner  tenkte jeg det kunne være 
karpe i et slikt tjønn. Det kan være info om at 
bygdeborgene ikke bare ble brukt til forsvar, krig 
og varsling men også til religiøse overgangsritu-
aler (kilde: arkeolog Ole Grimsrud, p.t. Akershus 
fylkeskommune). At man da kunne hatt munker 
på øya ifm. bygdaborgen på Slottet var jo ikke 
helt utenkelig.  
 
Et slikt tjønn  - uten rennende bekk-vann inn og 
bare et sig ut; gir jo ikke grunnlag for formering 
(auren som vokste der hadde dog ingen dårlig 
bismak, slik man skulle forvente).

Jeg har de siste 10 år spurt unge og eldre fastbo-
ende på Finnøy om de kjente til karpe i Tjødnå, 
men det var helt ukjent hos alle.

5. I små dammer som på Sør-Hidle, Flor og 
Fjære, måtte de slutte med karpe pga. mink. 
Tjødnå er såpass stort + 5-15 meter dypt at fisken 
sannsynligvis klarer seg mot både hegre, mink og 
andre fiender??

6. Den ene av karpane/karusserne hadde fin, 
stor, rød rogn! Den andre, mannen?, hadde 
ingen rogn.

Vel, så langt. Har du mer å tilføye?? 

Jarleiv: Dette ser for meg ut til å vera karuss. 
Dette er ein svært hardfør fisk, som er kjend for å 
grava seg ned i botnmudder om vinteren. Han 
kan produsera etanol som frostvæske i kroppen, 
og har difor ikkje lov å køyra bil om vinteren.

Det er ganske sprøtt at du har funne denne på 
øya. Så vidt eg veit, er han ikkje funnen i Roga-
land tidlegare, utan at eg vil garantera at dette 
er slik. Men etter det eg fann i bøker og på net-
tet, så er han ikkje funnen nærare enn Stord. I 
ådet, Trøndelag, og ikkje minst på Austlandet, er 



6

han vanleg. 
Dette er ein nær slektning av gullfisk, og det heit-
er seg at han blei tatt med til Norge av munkar i 
middelalderen.

Forresten: Korleis kom du på å fiska i ein myrpytt i 
februar? 

**********

Fotos      copyrigth Jarleiv Ladstein.
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OLE SCHAVLAND
Sommeren 1843 giftet enkefru Marta Pedersdat-
ter Thorsen seg med talgjebuen Ole Schavland. 
Omkring 1845 førte han opp nytt våningshus i 
svingen ved veien som fører opp til Ryggjabø, 
men han beholdt det gamle gjestgiverhuset 
nærmere sjøen. Ole Schavland sluttet med gjest-
givervirksomheten, for Ole oppnådde å få status 
som landhandler, slik kona hadde kjempet for 
noen år tidligere.

”Torsahuset” leide Schavland fra 1847 ut til den 
første distriktslegen i Finnøy, Christian G. Tinn. Fra 
1852 var Torsahuset også Finnøy Sparebanks 
første banklokale. Siden leide også distriktslegene 
Lossius og Wille Torsahuset, men Wille fant det 
alt for trangt for sin store familie, og han flyttet 
foreløpig opp i Jakob B. Hauskje sitt hus i påvente 
av ny distriktslegebolig som stod ferdig bak 
nåværende bankbygning i 1880. (Ble ombygd i 
1935 og revet i 1990).

Da Ole Schavland giftet seg med Marta Thorsen 
på Judaberg, var han konstituert lensmann i 
Finnøy. Han var også poståpner og drev gårds-
bruk ved hjelp av tre drenger på Haga. Han 
drev også forretningsvirksomhet fra Stavanger og 
eide et sjøhus på Verket i enden av Nygata. Ole 
Schavland investerte penger også i skipsparter 
og i jekten ”Olaf Nilsson af Talgje” der etterfølg-
eren hans som landhandler på Judaberg, Knud 
Ingebrethsen, var kaptein. 

I 1875 hadde Schavland tre kyr og en gris på Ha-
ga-bruket der det ble sådd 1 ½ tønne havre og 
4 tønner poteter. Schavland utvidet gårdsbruket 
i flere omganger, bl.a. med en parsell nede ved 
sjøen der han satte opp bakeri og sjøbod. Den 
driftige mannen satt i herredsstyret fra 1857 fram 
til 1880-årene. Han var ordfører i 1858/1859 og 
1862/1863, og han engasjerte seg både med å 
skaffe banklokale i Finnøy og i bygging av bede-
huset Bethel på Judaberg. 
 
Ole Schavland levde fra 1824 til 1887.  
Han ble første gang gift i 1843 med ”enke-
madam” Marta Pedersdatter Thorsen og andre 
gang med Oline Lovise Olsdatter (1843-1882). 
12 barn i andre ekteskap. Ole var handelsmann 
på Judaberg 1843-1885, konstituert lensmann, 
skipsreder, poståpner, bonde og til slutt fyrvokter 
på Utsira 1885-1887. 
 
Oles foreldre var gårdbruker og lensmann i 
Finnøy Christopher Christophersen Østebø (1796-
1875) og Elisabeth Olsdatter Shavland.
 
I forbindelse med en bryllupsfeiring i Finnøy på 
Østebøvollen der mange finnøybuer deltok, 
skriver Aamund  Salveson: ”Det hendte seg så at 
lensmannen sa at ’finnøybuane e någen tas-
sar alle ihop’. Blant gjestene var klokker Rasmus 
Rasmussen fra Lauvsnes. Finnøybuane mente 
lensmannen måtte “prøvast” med Rasmus – og 
slik ble det. Men før lensmannenen visste av det, 
låg han ’flat på marki’. Før den tid hadde finnøy-
buen støtt hatt på seg presteskyssen til og fra 
Talgje – men etter denne dag måtte Talgje dele 
den.” Ifølge Salveson kom denne ordningen i 
stand som et resultat av at lensmann Østebø ble 
lagt i bakken av klokkeren fra Lauvsnes. 
 
 
IVAR AASEN PÅ BESØK PÅ FINNØY 
I 1844
Mens Ole Schavland og Marta Pedersdatter 
bestyrte gjestgiveriet på Judaberg, fikk de den 
9. september 1844 besøk av språkforskeren og 
nynorskens ”far”, Ivar Aasen. Om sitt besøk på 
Finnøy skrev Aasen:

”Efter nogle Dages Forløb reiste jeg herfra [Ned-
strand] til Juteberget på Finnøen (2 Mile) hvor 
jeg standsede. Dette Strøg bestaar for en stor 
Deel av Øer, hvoraf nogle ere ret vakre. Husene 
er meget pyntelige af Udseende, man ser 

GJESTGIVER- OG HANDELSSTEDET  
PÅ HAGABERG/JUDABERG

Av Gunnar A. Skadberg

.............. Fortsettelse fra årbok 2011.............. 
Ikke noe ”By og land hand i hand” her. Fremdeles puk-
ket byborgerne på sine handelsrettigheter, men det 
skulle ikke gå lenge før de måtte gi etter i kampen om 
handelsprivilegiene. 
......................................................................... 

Skysstasjon og gjestgiversted tegnet av C. Diriks i 
”Skisser af Reiselivet i Norge”.   
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sædvanlig kun Loftstuer med rødmalede Vægge 
og hvide Vinduslister. Ogsaa Klædedrakten er 
næsten efter fornæm Mode; man syns kun at 
see Madonner og Jomfruer, saavel paa Marken 
og Agrene som i Husene. En Bødker, som opholdt 
sig her, klagede over, at han i den senere Tid er 
bleven meget plaget med at gjøre Blanchetter 
[spiler for å få skjørtet til å stå ut i parasollform] af 
hans gode Forraad af revnede og afbrækkede 
Tøndestaver, som godt lod sig anvende til dette 
Brug. For den som kommer fra Bergen Stift, syns 
riktignok en saadan Fornemhed i Bondestanden 
noget underlig; men den Glands, som kommer 
fra Syden, vil vel med Tiden ogsaa udbrede sig 
over den mørke Norden. 
 
Her skal ellers være en temmelig alminnelig 
Velstand i dette Distrikt hvilket kommer af de held-
ige Fikskerier, man har havt i de senere Aar.

Da jeg ogsaa havde opholdt mig nogle Dage 
på Finnøen, reiste jeg herfra til Stavanger (2.Mile), 
hvorfra jeg havde bestemt at afsende nogle 
Skrifter til Trondhjem, og hvor jeg derfor maatte 
være kommen til den 16de September da 
Dampskibet sidste Gang for dette Aar skulde 
gaa herfra nordefter. Strækningen fra Finnøen til 
Stavanger har adskillige vakre Steder, hvoriblant 
Talgøen (Taljen) med sin lille hvide Kirke, der kan 
sees i lang Afstand, og Rennesøe med sine 
smukke Gaarde og Sletter.”

OLE SCHAVLANDS SISTE ÅR
Etter at Marta Pedersdatter døde i 1864, giftet 
Ole Schavland seg med Oline Lovise Olsdatter fra 
Skudeneshavn. Med henne fikk han 12 barn. Hun 
døde i 1882 – i barselfeber.

På denne tiden ble Ole rammet av et økonomisk 
tilbakeslag bl.a som følge av den økonomiske 
krisen i Stavanger på begynnelsen av 1880-årene 
– og p.g.a. at ”Olaf Nilsson” forliste juletider 1883 
på vei til Skottland. Det endte med at Schavland 
ble slått konkurs i 1884. Eldstesønnen, Christopher, 
kjøpte gårdsbruket på Haga, men solgte det 
allerede året etter og utvandret til Nebraska i USA 
sammen med broren Olaf.

De gamle handelslovene som ga privilegier til 
byborgerne, ble liberalisert både i 1857 og 1866 
da en frihandelslov endelig kom, men mye kan 
tyde på at Ole Schavland hadde fått starte med 
ny landhandel allerede før disse lovene kom. 
Ved siden av landhandelen drev han også med 
sildesalting og salg av sildetønner. To av Stavang-
ers fremste forretningsmenn på 1880-tallet, Lars 
Berentsen som bygde herskapsboligen Breidablikk 
ved Eiganesveien i 1881, og skipsreder Thomas S. 
Falch som bodde i et flott murhus ved Domkirke-
plassen, var blant Schavlands kreditorer, og disse 
overtok midlertidig konkursboet på Judaberg.

Ole Schavland måtte ta til takke med stillingen 
som fyrforvalter på Utsira etter konkursen. Dit flyttet 
han med sine seks mindreårige barn i 1885, den 
minste var nyfødt. Allerede i 1887 døde Ole fra 
barna sine, og etter eget ønske ble han gravlagt 
på Finnøy. Ole Schavland døde som fyrvokter og 
enkemann på Utsira i 1887.

KNUD INGEBRETHSEN
(Knud Ingebrethsen er min kones farfar. Dette er 
bakgrunnen for at kapitlet om ham er blitt mer 
detaljert og omfattende enn omtalen av de an-
dre gjestgiverne og handelsmennene på Juda-
berg. Tilgangen til muntlige og skriftlige kilder har 
vært god! Tore Jensen, primus motor for stiftelsen 
”Otto-huset” på Judaberg er et oldebarn av Knud 
Ingebrethsen. De tre finnøyklovnene Torolf og Arne 
Nordbø og Torolf Ingebrethsen er alle etterkom-
mere etter Knud Ingebrethsen. Så her snakker vi 
om avkom av ypperste klasse!) 

De to ovennevnte forretningsmennene, Falch og 
Berentsen, solgte landhandleriet på Judaberg til 
kaptein Knud Ingebrethsen i Stavanger. I kjøpe-
kontrakten står det: ”Undertegnede L. Berentsen 
og Ths. Falch sælger herved til Herr. Capt. K. Inge-
brethsen det av O. Schavlands tidligere eiede og 
nu os tilhørende Vaaningshus paa Judabjerget 

Ole Schavland som var landhand-
ler på Judaberg fra 1843 til 1885. 

Schavland var ordfører i Finnøy i årene 
1858/59, 1862/63 og 1874-1877.                                         
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Finnø med tilliggende Laave og tilhørende Med-
huse, saaledes som Eiendommen har tilhørt os, 
for en Kjøbesum af kr. 4000”. 

BARNDOM OG OPPVEKST
Knud Ingebrethsen ble født på en fattigslig 
husmannsplass i Sjernarøy i 1841. Plassen het 
Aubøhagen og lå under gården Aubø. Naturen 
var vakker, men velstanden liten. Faren het 
Ingebreth Knudsen. Han hadde vokst opp på 
husmannsplassen på Aubø, og av fire søsken var 
det bare han som nådde voksen alder. Moren til 
Knud het Guro Larsdatter Aasebø. Hun kom fra 
Imsland på andre siden av Nedstrandsfjorden. 
Siden hun var datter av en bonde, gikk hun et 
trinn ned på den sosiale rangstigen da hun hun 
giftet seg med en husmannssønn. Noen dans 
på roser fikk hun i alle fall ikke som husmanns-
kone. Ingebreth og Guro sleit fra morgen til kveld 
for å holde sulten fra dørene i husmannsstua i 
Aubøhagen. Ingebreth flikket sko for folk, og Guro 
sydde og spøtet for å tjene noen ekstraskillinger 
i tillegg til det de fikk fra sauene sine og fra fisket 
omkring Sjernarøyene.
 
KNUD INGEBRETHSEN - 1841-1919
1. gang gift med: Theodora Amalie Severine 
Toresdatter Jutebjerg Sæbø 1851-1898    
Barn: Anna Gurine 1871-1943 
2. gang gift med: Elisabeth Torsteinsdatter
1870-1939
Barn: Elen 1895-1972, Karl 1900-1950, Marie  
1903-1988, Torolf 1912-1995. 

Knud hadde søsteren Valborg og brødrene Lars 
og Ingebreth. Tidlig måtte ungene hjelpe til 
med arbeide på husmannsplassen og når faren 
gjorde pliktarbeid på Aubø-gården. 
Ingen av guttene kunne tenke seg å overta 
husmannsplassen etter foreldrene. Alle sønnene 
snakket om å dra til Amerika slik mange andre 
husmannsfolk fra Ryfylke gjorde i siste halvdel av 
1800-tallet, men det endte med at alle tre forble 
nordmenn. Bare Valborg ble værende i hus-
mannsstanden. Hun giftet seg med en husmann 
på Venja på naboøyen Bjergøy mens Lars, Inge-
breth og Knud drog til Stavanger i tur og orden 

for å bli sjømenn.

THEODORA – KNUDS FØRSTE KONE
Knud drog til Stavanger i 1870. Men to år tidligere 
hadde  27 åringen satt barn på tjenestepike 
Magla Gabrielsdatter fra Roalkvam i Vikedal. Den 
31. desember 1868 fødte Magla datteren Rakel 
Gurine. Jenta var bare to uker gammel da hun 
døde 11. januar i 1869. Men Knud giftet seg aldri 
med barnemoren. I stedet ektet han Theodora 
Amalie Severine Toresdatter Judebjerget den 7. 
oktober 1870, like før de nygifte drog sørover til 
byen. 
 
Theodora var datter av handelsmann Tore Mik-
kelson Judebjerget fra Finnøy og Ane Nilsdat-
ter. Theodora var født i 1851 og var således 10 
år yngre enn Knud. Hun hadde en heller trist 
barndom bak seg. Allerede da hun var seks år 
gammel, døde faren, og da hun var tolv, ble 
hun foreldreløs. Hun fortsatte å bo hos stefaren 
og hans nye kone på Norheimsberget på Kyrkjøy 
i Sjernarøy, der faren hadde drevet som handels-
mann og som fraktmann av tømmer fra Indre 
Ryfylke. 

Theodora hadde det ikke godt på Norheims-
berget etter at foreldrene var døde, og etter en 
tid ble hun sendt til Sand der hun skulle få bo 
hos ekteparet Sven Rasmussen Lende og Barbro 
Ccecilie Thorsdatter. Theodora var en slektning 
av Sven og Barbro.   
 
Det var på Sand Knud møtte Theodora i 
forbindelse med at han hadde mønstret på 
som mannskap på en jekt som fraktet varer i 
Ryfylkebassenget. Knud kjente til både henne og 
hennes familie fra naboøyen til Aubø. Fra barn-
domshjemmet sitt hadde Knud hatt utsikt over til 
Norheimsberget der Theodora vokste opp. Han 
hadde derfor ikke problemer med å bli kjent 
med henne, for de to unge hadde mange felles 
bekjente og mangt å snakke om fra samme 
bygdelag. Knud og Theodora ble altså gift om 
høsten i 1870 – da Theodora var 19 år. Ett år 
seinere fikk de sitt eneste barn, Anna Gurine. 
 

Theodoras slektskap med sine fosterforeldre.
Slektsforbindelsen var denne: Theodora Amalie Severine Thoresdatter var datter av Thore Mikkelson Jude-
bjerget, født i 1828 som sønn av Mikal Thorson Lauvsnes, gjestgiver og handelsmann på Judaberg. Mikal 
hadde en bror som het Ludvig Thorsen og var født i 1797. Ludvig var skipper og kjøpmann i Stavanger. 
Han giftet seg med Karen Meyer Rasmusdatter Lende. Ekteparet bodde i Østervåg. Ovennevnte Sven 
Rasmussen Lende var bror av Karen – og hos Sven og Barbro på Sand fikk Theodora tjene i det gjestgiv-
eriet ekteparet drev der. Sven levde fra 1800 til 1880 mens Barbro levde fra 1799 til 1883. 
De har etterkommere i Stavanger gjennom sønnen Gisle Rasmussen som var tannlege i byen. Theodora 
ble altså fostret hos broren til sin bestefars svigerinne.  
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SJØMANN I STAVANGER
I Stavanger fikk Knud og Theodora leie en trang-
bodd leilighet ved den nyoppførte Petrikirken. 
Knud fikk hyre som matros på ulike stavanger-
skuter. Lønnen var ikke mye å skryte av, men 
siden Knud heller ville satse på et liv som sjø-
mann enn å overta husmannsplassen etter 
faren, bestemte han seg for å ta styrmannsskolen 
i Stavanger så snart han hadde opparbeidet seg 
tilstrekkelig fartstid. Høsten 1873 startet han som 
elev ved den nyopprettede styrmannsskolen som 
da holdt til ved Torget i Stavanger.

Å komme inn på skolen, var ikke vanskelig. Det 
var over 80 elever i klassen, og de vordende 
skipsoffiserene holdt til i en gammel råtten 
trebygning som lå omtrent der hvor Stavangers 
Torgtrapper befinner seg i dag. Sjømannsskolen 
var kjent for å være et rottereir, men rottene 
forsvant når 80 par sjømannsstøvler trampet inn 
og ut av de morkne tregolvene. Undervisningen 
og omgivelsene omkring denne var ikke mye å 
skryte av. Elevene arbeidet i skinnet fra blafrende 
stearinlys, og på trekkfulle dager hendte det at 
lysene blåste ut. Heldigvis varte ikke styrmanns-
kolen mer enn noen måneder. Da kom noen 
strikse marineoffiserer fra Bergen for å eksaminere 
de vordende, nervøse styrmennene før de slapp 
opp til eksamen. Kandidatene var klar over at 
strykprosenten var høy, men Knud fikk sin eksa-
men med karakteren ”bequem”, noe han var 
svært fornøyd med. 

Allerede i februar 1874 kunne Knud mønstre på 
skuta ”Velocity” med yrkestittelen ”Styrmand”. 
Samtidig endret han skrivemåten på navnet sitt. 
Fram til denne tid hadde han skrevet seg for 
Knud Engebretsen Ubøsund. Siden svært mange 
byfolk på denne tiden nøyde seg med ”sen-
navn” og sløyfet navnet på gården eller stedet 
de var kommet fra, valgte Knud ”Ingebrethsen” 
som sitt eneste etternavn. Samtidig fikk han råd 

til å leie andre etasje hos skipsfører Sven Tarald-
sen (Gramstad) på Aadlandsstykket. Huseieren 
var enkemann og bodde i første etasje med to 
døtre og en sønn. Taraldsen var for øvrig skipper 
på ”Velocity” mens Knud seilte med denne skuta. 
Aadlandsstykket lå like nordvest for Tidegeilen 
og bredte seg fra Løkkeveien nedover mot Øvre 
Strandgate. Mot nord strakte Aadlandsstykket seg 
mot Andasmauget. Navnet hadde stykket fått 
etter slakter Nils Gundersen Aadland som hadde 
kjøpt dette området av den gamle Grimsageren 
av Malene Haugvaldstad, konen til den lokale 
haugianerlederen John Haugvaldstad. Siden 
fikk huset adresse Brønngate 6. Knuds mor, Guro 
Larsdatter Åsebø, ble enke i 1866, og hun flyttet 
da til sønnen i byen. Hun var for øvrig en sterk 
beundrer av Hans Nielsen Hauge, så det hadde 
vært lite slendrian i Knuds barndomshjem hva 
oppførsel angikk – og i oppdragelsen av Guros 
barnebarn, Anna Gurine Ingebrethsen, for også 
der ville Guro Larsdatter ha et ord med i laget.

Barkskipet ”Velocity” var bygd i Middlesbrough i 
1854. Det ble innkjøpt av flere samarbeidende 
redere i Stavanger i 1864. Først ble skuta satt inn 
i parafinfart på Nord-Amerika, deretter i kornfart i 
Svartehavsområdet – og så i risfart fra Øst-India. 
Da Knud mønstret på skuta, gikk den i mahogny- 
og loowood-traden mellom Belize i Britisk Hondu-
ras i Mellom-Amerika og England. Knud fikk altså 
riktig ”lufte” seg på sin første tur som styrmann. 
Han var glad han ikke stod om bord i ”Velocity” 
fem år seinere, for da ble skuta nærmest skåret 
i to av dampskipet ”City of Rio Janeiro” uten-
for New York, og mannskapet ble med nød og 
neppe berget over i dampbåten før seilskuten fra 
Stavanger sank.

”EBENEZER” OG ”ANSGARIUS”
Etter en god ferie hjemme hos Theodora, moren 
og Anna Gurine på Aadlandsstykket, mønstret 
Knud på skuten ”Ebenezer” i september 1875. 
Dette var en stavangerskute med et navn 
som hadde god klang – både grunnet vakkert 
utseende, men også p.g.a. en enestående 
seilevne. Skuta var bygd på Jacob Kielland & 
Søns verft ved Torget i Stavanger, det såkalte 
”Hjemmeverftet”, av skipsbyggmester Knud Kai-
sen, skipsbyggmesteren som siden fikk en gate 
oppkalt etter seg på Verket (Kaisegaten). En av 
rederne, brødrevennen Lars Svendsen, hadde 
æren for å ha tegnet den vakre skarpseileren. 
Skonnerten ble først satt inn i transport av sild til 
St. Petersburg. I 1848 gikk den inn i emigrant-
farten på Amerika – selv om den ikke kunne ta 
mer enn 80 passasjerer som ble stuet sammen i 
trange køyer som provisorisk var blitt snekret opp 
i lasterommet. I 1850 tilbakela denne skuten 

 DSD´ s rutebåt ”Skjold” fotografert ved Knud Inge-
brethsens brygge på Judaberg i 1896.
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strekningen Dusavig-New York på bare 23 døgn – 
og returen gikk på 21 døgn, noe det gikk frasagn 
om i lange tider etterpå. I 1851 fraktet ”Ebene-
zer” is fra Breiavatnet til Lisboa i Portugal, en tur 
som skaffet rederne 50 pund i fortjeneste. 
Kaptein om bord i skuta da Knud mønstret på 
som styrmann, var rederens sønn, Erik Svendsen. 
Ferden gikk nordover norskekysten til Ålesund. 
Også denne skuta fikk et dramatisk endelikt da 
den ble pårent av en annen skute i Skagerrak 
i 1883. Men da var Knud for lengst avmønstret 
”Ebenezer”. Han fulgte bare skuten på noen turer 
over Nordsjøen til England sommeren og høsten 
1876 før han tok farvel.

I mars 1877 fulgte Knud Ingebrethsen skonnerten 
”Ansgarius” som styrmann. Også den gikk i 
Nordsjøfart – med kull fra Newcastle. Før Knuds 
tid hadde denne skuten seilt både på Sør-
Amerika og Middelhavet. Også denne skuten 
var innfødt ”siddis” – bygd på verftet i Sandvi-
gen (Bjergsted) i Stavanger i 1862. Kaptein Ole 
Johannes Christophersen (fra Gard på Talgje) 
på ”Ansgarius” skaffet Knud hans neste hyre – for 
første gang som skipper.

Før Knud kunne få sin første hyre som skipper, 
måtte han skaffe seg skippersertifikat og få dette 
attestert. I mars 1878 møtte Knud derfor opp på 
kontoret til byfogd Halvor Olaus Christensen i Tor-
vet 2 i Stavanger. Christensen innvilget ham skip-
perborgerskap og skrev: ”Aar 1878 den 29 Marti 
fremstillede sig hos Stavanger Magistrat Styrmand 
Knud Ingebretsen, 37 Aar gl. født i Stjernerøe, og 
bad sig admitteret til at vinde Borgerskab som 
Skipper. Han forevisede Skipper-Certificat af 23 
Marti 1878 og fremlagde Attest fra Fattigforstan-
deren. Da saaledes intent var til Hinder for at 
attraaede Borgerskab, blev det ham meddelet.” 
 
KAPTEIN I UTENRIKSFART
Tidlig på året 1878 fikk Knud Ingebrethsen fore-
spørsel fra landhandler på Judaberg, Ole Schav-
land, om han kunne tenke seg å bli skipsfører på 
skonnerten ”Olaf Nilsson” som Schavland eide 
sammen med brødrene Einar og Christopher, 
og sambygdinger på Talgje: Chistopher Gard og 
Lars Halvorsen Østebø. Ole Schavland var, som 
vi har hørt, også fra Østebø på Talgje. Som nest 
eldst i en søskenflokk på ti hadde han ikke noen 
stor arv i vente. Det var derfor ganske smart av 
ham å gifte seg med enken Marta Thorsen på 
Judaberg, for hun var barnløs enearving etter 
den siste gjestgiveren på Judaberg. Schavland 
kom altså i besittelse av ganske store verdier 
gjennom sitt ekteskap. Han la, som vi har hørt, 
ned gjestgivervirksomheten og startet heller en 
landhandel på Judaberg, et foretak som viste 

seg å ha en lys framtid foran seg. Snart investerte 
Schavland altså penger i en skipspart i ”Olaf Nils-
son”. 

Det var neppe tilfeldig at Knud fikk denne fore-
spørselen, for Theodora var i slekt med Schav-
lands kone. Martha Thorsens første mann, Nils 
Thorsen Judebjerget, var nemlig bror til Theodo-
ras farfar, Mikal Thorsen Lauvsnes, og Knud Inge-
brethsen kjente Ole Schavland før Knud ble bedt 
om å bli skipper i Schavlands tjeneste. 

Knud Ingebrethsens andre kone, 
Elisabeth Torstseinsdatter Sæbø (1870-1939) 

(kalt Elise eller Lisa) som først var hushjelp hos land-
handlerparet Ingebrethsen på  

Judaberg før hun selv ble landhandlerkone og 
poståpner på Reilstad.
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”Olaf Nilsson” var også kjent som en skarpseiler, 
og den var en god skute å manøvrere. Det gikk 
gjetord i Stavanger om da skipper Ole Johannes 
Christophersen Gard fra Talgje førte denne skuten 
med en last appelsiner fra Messina på Sicilia til 
Bergen og kom raskere til målet enn to bergens-
skonnerter som hadde hatt en ukes forsprang. 
Det hører også med til denne historien at en 
bergensk befrakter i Messina ba Gud bevare seg 
før han spurte skipper Christophersen om skuten 
til talgjebuen kunne seile i det hele tatt, for den 
virket så avkuttet foran og bak, som et jekteskrog. 
En britisk skipper hadde registrert det samme, og 
han spurte en gang om hvorfor de laget så ”fun-
ny ships” i Norge. Svaret fra den norske skipperen 
var: ”We use to build them some miles long, and 
cut them over, as long as we want them”! 

Knud mønstret på “Olaf Nilsson“ 4. april 1878. Det 
skulle vise seg at Knud ble skutens eneste fører, 
for Knud forble skipper på skonnerten fram til den 
forliste i desember 1883. I de mellomliggende 
årene førte Knud skuten i fraktfart på strekningen 
England, Norge, Sverige, Polen og Russland. 

JOURNALEN FRA ”OLAF NILSSON”
Nedenfor er det tatt med et utdrag fra ”Journalen” på ”Olaf Nilsson”. Notatene starter 16. april 1883 da 
”Olaf Nilsson” nærmet seg Königsberg eller Kaliningrad som den russiske enklaven siden ble hetende. 
Mangelfull skolegang gjør at Knuds rettskriving ikke alltid stemmer helt med læreboka.  

”Satte Skverfok kl. 03.00 fik se Pilau [før i tysk Øst-Preussen – nå byen Baltisjk i den russiske enklaven Kalinin-
grad] Fyrtaarn, begynte at hale op Kjæting. Gjorde klar Ankerne. Kl. 4 ½ lagde bi og fik Lodsen ombord. Gik 
til Ankers kl. 5 ½ for styrbords Anker. 15 Favner Kjæting. Beslog Seilene og gjorde klart at fortøie. Tog Damp-
baaden Bravo og bugserede op til Königsberg. Ankom kl. 08.00. Fortøiede forsvarligt efter Lodsens Ordrer. 
Satte Wagt.”

18.04: Har Helligholt Dagen da det var Hellig Dag i land. Denne dag skulde vere i Steden for  
           Bededag.
27.04: Indtaget Last. 23 000 kilo Rug, 1000 kilo erter. Skibets dybgaaende 12 Fod agter 11 ½ 
           forud.
28.04: Skalkede Storelugen forsvarligen. Mandskabet fylte Wand. Til Ankers i Pilau.
30.04: Avreise for Uddevalla.
07.05: Ankomst Uddevalla.
09.05: Begynte at losse 09.00. Mannskabet skrubbede Reret udenbords.
16.05: Bugserede til Saltkälla Lasteplads.
17.05: Bejynte at laste Plank 385 Tølfter.
28.05: Avreise til Hartlpool [Nord-England].
01.06: Peiltes Lindersneds.
04.06: Passerede mange Fisker Dampbaader.
05.06: Tog fartøiet i Docken.
10.06: Begynte at losse.
13.06: Winden: Sydlig flau bris med Regn. Purede ud kl. 06.00 paa Grund af at Jungmand Hans 
           Hansen sov paa sin Wagt. Har arbeidet med forsjæligt skibsarbeide. Skifter Storseil.
14.06: Begynte at laste Kull.
18.06: Avreise fra Hartlpool.
09.07: Ankomst Königsberg.
11.07: Begynte at losse kl. 09.00.
18.07: Begynte at laste Bellets for Aberdin. Laa til Ankers til kl. 04.00. Kom Lods og tog Fartøiet 
           til Søs. Fulle Seil.
06.08: Orkanaktig storm med oprævet Hav. Overvand og høi Søe. Beslog Storseil kl. 02.00. 

Landhandler Ole Schavland var reder og landhandler 
Knud Ingebrethsen var skipper for jekten ”Olaf Nilsson 

af Talgje”.
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En av Knud Ingebrethsens oppgaver som kaptein 
var daglig å føre ”Journalen” eller logg-boken 
– der ulike opplysninger skulle med. Denne 
loggboken fant jeg bortgjemt på loftet i konas 
barndomshjem på Reilstad da jeg lette etter helt 
andre gjenstander, og kanskje var det greit at en 
som hadde Askeladdens glede av et slikt funn, 
fant den. 
 
Tre ganger daglig måtte skipperen føre 
vindretning og vindstyrke. Søn- og helligdager 
markerte haugianeravkommet Knud med ”Har 
Heligholt Hviledagen” – som betød at han leste 
noen vers fra Bibelen med mannskapet. Mann-
skapet sang en salme og ba Fadervår sammen. 
De daglige notatene til Knud Ingebrethsen av-
sluttet han alltid med ”Læns Skib” og ”Gud med 
os” – det siste et begrep han hadde fått med seg 
som naturlig ordbruk gjennom foreldrenes kristen-
tro.

”OLAF NILSSON” FORLISER
I desember 1883 skulle Knud føre ”Olaf Nilsson” 
fra Stavanger til Leith i Skottland. Theodora og 

Anna, som nå var blitt 12 år, ble med slik at fami-
lien kunne feire julen sammen i Skottland. Knuds 
yngste bror, Ingebreth, var styrmann om bord. 
Været var dårlig helt fra starten. Kuling, haglbyger 
og storm avløste hverandre. Den 29 meter lange 
skuta ble kastet opp og ned som en kork.
Noen av seilene ble beslått for å minske seilførin-
gen. Klokken seks om ettermiddagen den 16. de-
sember slo en skrekkelig brottsjø inn over skuta fra 
styrbord. Den rev opp boltene som holdt dekks-
luka på plass. Sjøvann flommet ned i lasterom-
met. Skuta hadde jernbjelker med som ballast. 
Sjøvannet forskjøv denne lasten, og skuta krenget 
faretruende over mot den ene siden.  

Knud skjønte ”Olaf Nilsson” var i overhengende 
fare. Ripa lå like i vannskorpa. Skipperen brølte til 
tømmermannen at han måtte kappe de to mas-
tene, og til resten av mannskapet at de måtte 
prøve å lempe ballasten overbord. 
Kokken kom på dekk og ropte at vann strømmet 
inn på dørken i byssa, men at han ikke kunne 
finne ut hvor vannet kom fra. Knud sendte to 
mann til pumpene, men snart kom de tilbake 

           Halsende vandter. [Vandter er barduner som støtter en mast sidelengs. Halsende vandter 
           betyr at disse bardunene henger fritt og vibrerer i vinden].
10.08: Fik Lods der tog Fartøiet i Dock og fortøiede i Bøierne for og agter forsvarligt.
13.08: Lasting av Ballast for Dysark.
27.08: Ankomst Dysark. Malede paa Indsiden.
28.08: Begynte at laste Kull for Königsberg.
30.08: Halede ud av Docken. Satte Seil og styrede ud fra Land efter Lodsens Ordre.
02.09: Storm og høi Søe. Meget Overvand.
14.09: Til Ankers i Pilau for styrbords Anker. Stak ud 15 Favner Kjæting. Beslog Seilene. Fik 
           Tolderen ombord. Kl 9 ½ tog Lods og Dampbaad i sammen med ”Elim” af Stavanger op til 
           Königsberg.
22.09: Gjorde rent Indenbords.
02.10: Tog ind 221 styker mine Tømer.
10.10: Fik Rummet fuldt 1520 Styker. Skalkede Storlugen og tog ind 88 Styker paa Dæk. Fartøiets 
           hele Ladning 1805 Styker mine timber.
13.10: Udseiling fra Pilau for Hull.
15.10: Styrede efter eget skjønne.
16.10: Fremdeles tiltagende Storm.
17.10: Samme Orkan. Peiltes Oxöe Fyr i Nord-vest. Distance 4 mil.
25.10: Orkanaktig Storm med Quessig Luft. Høi Søe og Fartøiet arbeider hart.
27.10: Lodsskud 42 Favner Wand. Aldelses stille. Fik Lods ombord. Tyk Taage iblant. Holdt paa 
           at Ringe med Skibsklokken.
01.11: Tog Stimbaad der bugserede Fartøiet ind i Docken i Hull.
15.11: Ingen kjans for at gaa ud. Mandskabet har skrabet Stengerne og annet Skibsarbeide.
16.11: Gik ud af Docken efter Lodsens Ordrer. Krösede efter Lodsens Ordre Farvandet ved 
           Grimsby.
17.11: Ankom Shields.
26.11: Fik ny Kabel ombord af Kokosnöd. 8 Tommer tyk 65 Favn lang.
27.11: Surede fast alle Löse Gjenstander paa Dæket. Forud indtaget Last 236 Tons Kull.
28.11: Ud af Docken. Afreise for Stavanger.
30.11: Kl. 1 havde Kjending af Warhaug Kirken. Kl. 8 passerede Lille Feiestein. Kl. 9 lagde bi for 
           Lods. kl. 12 passerde Tunge.
01.12: Winden: Nord frisk Wind med Byger. Styrede Coursen ind Stavanger Fjorden efter Lodsens 
           Ordre. Kl. 1 ½ ankrede paa Wærked med Styrbords Anker stak ud 35 Favner Kjæting. 
           Beslog Seilene og satte Wagt. Gud vere Tak for heldig Reise. Læns Skib.”
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med melding om at pumpene var brukket og at 
vannet steg raskt. I sin fortvilelse kastet styrmann 
Ingebreth Ingebrethsen seg ned på dekket og 
ba om at Vår Allmektige Far i himmelen måtte 
frelse mannskapet ut av deres nød. 
Mens tømmermannen kvittet skuta for stor- 
masten, gikk Ingebreth med bestemte steg 
under dekk. Noen minutter seinere kom han opp 
igjen. Uttrykket i ansiktet hans var forandret fra 
fortvilelse til håp. Han hadde funnet lekkasjen 
framme i baugen, og han mente han hadde 
klart å tette igjen åpningen. Knud ga ordre til 
rormannen om å legge kursen mot bølgene. 

Slik lå ”Olaf Nilsson” og stampet i den tunge sjøen 
til neste dag. Det ble heist nødsignal på et av 
rærne som lå igjen på dekket etter å være bruk-
ket av masten. En dampbåt passerte i det fjerne 
– og forsvant igjen i bølgedalene, men folkene 
om bord i dampbåten skjønte ikke at ”Olaf Nils-
son” var i havsnød. Det ble arbeidet kontinuerlig 
med å få orden på pumpene, og et seil ble 
spikret fast over dekksluka for å hindre at sjøvan-
net fylte skuten. Knud forsøkte å trøste Theodora 
og Anna og sette mot i mannskapet mens skuten 
drev hjelpeløst for vær og vind.

Først middagstider den 18. desember ble ”Olaf 
Nilsson” oppdaget av kaptein Daniel Charleson 
om bord i den britiske skonnerten ”Qeind of the 
Isles Wick”. I løpet av to timer var alle om bord i 
”Olaf Nilsson” berget om bord i skonnerten, mens 
”Olaf Nilsson”´s vrak ble tatt på slep.

Det ble en gild jul den familien Ingebrethsen og 
mannskapet feiret sammen i West Hartlpool i 
England i 1883.

NYE KAPTEINOPPDRAG OG 
EIENDOMSKJØP PÅ FINNØY
Ettersom Knud nå bar yrkestittelen ”Captein”, 
hadde han fått doblet sin hyre, noe som gjorde 
ham i stand til å flytte inn i en nyere og mer 
moderne leilighet. Familien Ingebrethsen flyttet 
imidlertid ikke langt da den flyttet til huset til toll-
funksjonær Johan Fredik Köste – opprinnelig fra 
Tananger. Huset til tolleren med adresse Bergene 
9, lå like nedenfor Løkkeveien, så familien Inge-
brethsen ble boende i samme nabolag.
Sommeren 1884 mønstret Knud på fregatten 
(seinere i århundret ble slike skuter kalt fullriggere) 
”Souverain” – den flotteste skuta Knud noen gang 
førte. Den var bygd i Stavanger i 1852 for firmaet 
”O. Helliesen & Co” og var den gangen den 
største skuta som var gått av stabelen i Stavang-
er. ”Hele” byen var på beina da skuta gled ut i 
sjøen ute i Sandvigen. Skuta var påmalt falske 
kanonporter langs skutesiden i et håp om dette 

skulle komme til å villede eventuelle sjørøvere i 
Middelhavet. Før skuta ble satt i langfart, ble hun 
sendt til England for å bli utstyrt med kobberhud 
under vannlinjen. Giftstoffet i kobberet bidrog til 
å forhindre begroing og makkangrep i treverket, 
særlig var skutene utsatt for slike angrep i tropiske 
strøk.

”Souverain” som var tegnet av skipsbyggmester 
Petterson i Karlskrona, hadde seilt på Øst-India, 
Australia, Middelhavet og Nord-Amerika da Knud 
fikk kommandoen i 1884. ”Souverain” var for 
øvrig den første norske skuten som anløp havna i 
Manila på Filippinene.

Knuds første ferd med fregatten gikk til Amerikas 
Forente Stater der det ble lastet om bord en 
kornlast som skulle til England. Knud var dermed 
hjemme igjen på Bergene før jul. Og denne 
julen hadde familien Ingebrethsen viktige saker å 
diskutere og snakke om. Den verste økonomiske 
krisen Stavanger noen gang hadde opplevd, 
herjet byen som en farsott på denne tiden. Det 
ene handelshuset etter det andre gikk over ende. 
Forretninger som, i generasjoner, hadde vært 
toneangivende innen byens næringsliv, måtte 
melde pass og henvende seg til skifterretten 
med sine konkursbo. 

I dønningene fra dette økonomiske uføret, gikk 
også Knuds tidligere arbeidsgiver og reder Ole 
Schavland på Judaberg dukken, kunne Theodo-
ra fortelle. Tapet av ”Olaf Nilsson” spilte selvsagt 
også inn når regnskapet skulle gjøres opp. Nå 
hadde Theodora lagt sine planer for framtiden. 
Hun ville ha Knud til å ta turen til Domkirkeplassen 
der Schavlands største kreditor, konsul Thomas 
S. Falck, bodde. Knud skulle tilkjennegi at han 
var interessert i å kjøpe Schavlands eiendom på 
Judaberg. 
 
Knud var enig med Theodora i at tiden nå var 
inne til å planlegge tilværelsen etter Knuds yrkes-
karriere i utenriksfart som nå nærmet seg slutten, 
og hvorfor ikke satse på handelsvirksomhet slik 
hennes forfedre hadde gjort i flere generasjoner 
– og slik de fleste stavangerskipperne gjorde når 
de gikk i land for godt? Og på Judaberg ventet 
eiendommen som hadde tilhørt Theodoras forfe-
dre. Var det ikke som det hadde lagt seg til rette 
for familien, spurte Theorodra. Jo, den enes død, 
den andres brød, mumlet Knud, men ble etter 
hvert fortrolig med tanken på seg selv som fram-
tidig landhandler, ja, den tiltalte ham faktisk. Det 
samme gjorde tanken på å kunne flytte tilbake til 
Ryfylke igjen, der både Theodora og han hadde 
sine røtter. 
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SLEKTSOVERSIKT 

Knud Ingebrethsen var altså først gift med Theodora Amalia Serina Thoresdatter Judabjerget. Hun var datter av 
handelsmann Thore Mikkelsen Judabjerget fra Norheimsberget i Sjernarøy. Ole Schavland hadde vært gift med 
hennes svigerinne. For å gjøre denne oversikten enklere å forstå, følger nedenfor en slektsoversikt som viser at Theo-
dora var oldebarn av gjestgiver Thore Mikalsen og at hun og mannen i 1885 kjøpte tilbake den eiendommen som 
hadde tilhørt hennes slekt siden 1805.
 
THORE MIKALSEN JUDEBJERGET gift med KAREN HAGEBERGET
 
BARN: 

ANNA DOROTHEA 
THORESDATTER 
dp. 24.08.1806 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NILS THORSEN  
JUDABJERGET 
Gift med Marta Pedersdatter 
Nåden (som siden ble gift med 
Ole Schavland fra Talgje) 
Nils og Marta hadde ingen barn, 
så Marta fikk med seg hele arven 
etter sin mann inn i ekteskapet 
med Ole. 
Da Ole gikk konkurs i 1884, ble 
eiendommen på Judaberg
kjøpt av Nils Thorsens slektning:
Theodora Judabjerget og hennes 
mann, Knud Ingebrethsen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MIKAL THORSEN 
LAUVSNES 
Handelsmann på Finnøy, gift me 
Anna 
Bjørnsdatter Lavsnes. 
 
TORE MIKKELSEN
JUDABJERGET
dp.16.10-1828, gift i 1850 med 
Anne Nilsdatter. Tore var handels-
mann på Norheimsberget på 
Kyrkjøy i Sjernarøy og drev trelast-
handel i Ryfylke. 
 
THEODORA AMALIA 
SERINA 
JUDABJERGET
dp. 5.01-1851. (Hun ble 
født på Norheimsberget, men 
siden foreldrene døde da hun 
var liten, ble hun fostret på Sand 
sammen med sine mindreårige 
søsken, Nils og Karen.   
Theodora ble gift med Knud Inge-
brethsen i Stavanger. I 1885 kjøpte 
ekteparet handels- stedet på 
Judaberg. Theodora Ingebrethsen 
døde på Reilstad i 1899.
 

Knud Ingebrethsen var skipper på 
fregatten (fullriggeren) ”Souverain”, 

en skute han forliste med på Kvalbein 
strand i Ogna 11. desember i 1885, 
men både han og hans mannskap 
på 14 overlevde. Legg merke til de 
falske kanonportene som er malt 

langs skutesiden for å narre sjørøvere i 
Middelhavet. 

Gjestgiverne og landhandlerne 
på Judaberg har det til felles at 
de er gravlagt ved den vakre 
middelalderkirken på Hesby. 

(Foto: GAS)
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Den 25. februar 1885 skrev Knud Ingebrethsen 
under på kjøpekontrakt på ”Hage” gårdsnummer 
26, bruksnummer 5 på Judaberg sammen med 
selgerne, der framstående stavangerkjøpmen-
nene Thomas S. Falck og Lars Berentsen. Skjøte 
på eiendommen på Judaberg skulle Knud få 
når han hadde betalt hele kjøpesummen. Da 
skjøtepapirene endelig var i orden samme som-
mer, hadde Knud for lengst forlatt Stavanger og 
sin lille familie. Denne gang førte han ”Souver-
ain” mot Amerika. Imens flyttet Theodora, Anna 
Gurine og bestemor Guro inn i familiens nye, 
romslige hjem på Judaberg, der Theodoras old-
efar, Thore Mikkelsen Judebjerget, hadde vært 
gjestgiver.   
 
FORLIS MED ”SOUVERAIN”
Før Knud vendte tilbake til sine ryfylkerøtter, måtte 
han avslutte sin karriere som skipper på 
stavangerskuter, for nå hadde han meget god 
bruk for kontanter fra sitt sjømannsskap til å 
investere i eiendommen på Finnøy. Hans siste 

seilas med ”Souverain” ble imidlertid mer drama-
tisk enn han likte å tenke tilbake på. På hjemtur 
til Stavanger var skuten innom St. Yebes på den 
portugisiske atlanterhavskysten der det ble tatt 
om bord en ladning salt i byen. Denne byen ble 
siden kalt Setubal og ligger like sør for Lisboa. Fra 
St. Yebes eller St. Ubes som byen også kaltes, 
satte ”Souverain” kurs nordover mot Norges vinter-
mørke kyst.

Fredag 11. desember 1885 var skuten på vei 
nordover Jær-kysten. På tross av snøtjukke hadde 
Knud sett de skarpe glimtene fra Eigerøy fyr 
skjære gjennom natten. Men pålandsvinden 
må ha drevet skuten lenger øst enn han var klar 
over. Klokka fem om morgenen kom skuten inn 
i brenningene på Kvalbein strand i Ogna. Knud 
klarte ikke å manøvrere skuten utover igjen i nat-
temørket og seilte på grunn med fynd og klem. 
Av lyden på brenningene skjønte han at det ikke 
kunne være langt til lands. Han beordret derfor 
lettbåten på vannet, og bølgene førte straks 
skuten mot land da tampen som festet lettbåten 
til ”Souverain” ble kuttet. Fra lettbåten vasset 
mannskapet i land og tok seg fram til en gård 
på Kvalbein, der de ble tatt vel imot av Corne-
lius Asbjørnsen (1815-1907) og kona Johanna 
Jonsdatter Haarr (1835-1891), for øvrig vertskap 
for Kitty Kielland og Harriet Backer når de malte 
jærlandskaper i sommerhalvåret.

Cornelius var los og leder for redningsstasjonen 
på Kvalbein. Han ordnet det slik at mannskapet 
fikk overnatte på Kvalbein før Knud dagen etter 
fikk skyss hjem til Stavanger sammen med sitt 
mannskap på 14. En ny jul ble feiret i takknem-
lighetens tegn – denne gang på Judaberg.
”Souverain” var taksert til 45 500 kroner og forsikret 
for 30 600 kroner, så tapet var i høyeste grad 
merkbart for rederen. En del pengmidler kom im-
idlertid inn da 36 seil, stående og løpende rigg, 
fortøyningstrosser, kjettinger, 4 ankere og annet 
løsøre ble auksjonert bort mandag 21 desember. 
 
SISTE HYRE
Theodora mente at Knud nå hadde brukt opp 
hellet sitt og at det derfor var på tide å ta farvel 
med sjølivet for godt. Det var ikke verd å utfordre 
skjebnen en tredje gang etter at å ha overlevd 
to skipsforlis, mente hun. Men Knud var fortsatt 
opptatt av å trygge framtiden økonomisk og ba 
om ny hyre sommeren 1886. Jekten ”Lykkens 
Prøve” bar et høvelig navn om han ville teste 
om han virkelig var dømt til å være ulykkesfugl. 
Jekten tilhørte skipsreder Hans Christian Knivsberg 
med bolig i Kirkegate 44. Mor til Knivsberg, Serine 
Olsdatter, kom for øvrig fra Nærland på Finnøy. 
Knud Ingebrethsens turer med denne vesle skuta 

Skipper Knud Ingebrethsen (1841-1919) 
var landhandler på Judaberg fra 1885 til 

1897. Her er han fotografert med sin første 
kone Theodora Amalie Severine Toresdatter 
(1851-1899) som hadde røtter i gjestgiver-

stedet på Judaberg. (Foto: Palwood Pettersen, Lillesand)
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til Knivsberg, førte ham til Danmark og Sverige – 
uten noen form for uhell. Den 7. september 1887 
mønstret Knud Ingebrethsen for siste gang av fra 
en skute og vendte nesen mot Finnøy, der han 
skulle tilbringe resten av sine levedager.

DATTEREN ANNA GURINE
For Anna Gurine var det selvsagt ikke bare enkelt 
å flytte på landet etter årene i byen. Hun var blitt 
en riktig fin 14 år gammel byfrøken da hun flyttet 
til Judaberg med sin familie. Førken Laura Ring, 
hennes lærer ved privatskolen ved Breiavatnet 
[Kongsgate 47-49], mente at Anna var utrustet 
med meget gode evner, særlig innen språk, og 
at hun derfor burde få studere fransk og utdanne 
seg til lærer. Men Anna kunne ikke tenke seg å bli 
igjen i byen, og Knud holdt godt igjen han også, 
for han ville ikke for alt i verden at Anna skulle 
komme opp i noe som kunne ødelegge hennes 
liv. 

Theodora og Knud gikk likevel med på at Anna 
fikk dra på sykurs til byen sammen med den ett 
år yngre venninnen Petra Rasmudatter Haus-
kje [siden gift med Peder Vestbø]. Det var ikke 
vanskelig å finne losji i byen, for de to finnøyjent-
ene fikk bo hos Knuds bror Lars i Langgate 10 
og siden hos Knuds andre bror Ingebreth i 
Haugvaldsgate 23 – ikke langt fra Annas gamle 
barndomshjem nederst i Brønngaten.

Anna  hadde arvet noe av farens utferdstrang, 
for etter fullført sykurs drog hun til Jærs og Hiorths 
gjestgiveri på Ogna for å få opplæring i husstell. 
På den velstelte gården til Johan og Karen Berta 
Hiorth traff hun mye fint folk – særlig i sommer-
halvåret da malerinnen Kitty Kielland bodde på 
gården sammen med sine kunstnervenner Nico-
lai Ulfsten, Frits Thaulow og Eilif Peterssen – som 
alle var så fascinert av lyset og fargerikdommen i 
det flate jærlandskapet. Hiorths gjestgiveri hadde 
også lang erfaring i å ta imot engelske turister 
som kom for å fiske laks i Ognaelva om somrene. 
Dette var impulsen som gjorde Anna oppmerk-
som på en engelskmann på Sand som var på 
jakt etter hushjelp til det prektige lakseslottet han 
nylig hadde satt seg opp på Sands mest for-
blåste høyde, Rophaug. 

Walter E. Archer og kona, Alice, kom til Sand i 
1883 for å overtale grunneieren til Sandselva 
om å overlate dem fiskerettighetene i elva for 
en periode på 40 år, for fiskeentusiasten Archer 
hadde en drøm om å pleie og frede en norsk 
lakseelv så den ble like rik på fisk som før men-
neskene begynte å forsyne seg uhemmet av 
storfisken.

I 1885 klarte Archer etter et utrolig tålmodighets-
arbeide, å forhandle seg fram til en avtale om 
fiskerettighetene i elva, og året etter stod hans 
nye hus ferdig på Rophaug mens Archers venn, 
oberst James Hunter, bygde sitt lakseslott på Hi-
imsmoen. Montagu Waldo Sibthorp, som fikk leie 
fiskerettighetene av Archer i den øverste delen av 
Suldalslågen, bygde også et fiskeslott i Suldal og 
ga det navnet Lindum etter et gammelt romersk 
ord som hadde blitt til det engelske Lincoln, 
navnet på hans hjemby.

Det var nok Annas gode engelskkunnskaper som 
gjorde at hun ble antatt som hushjelp hos ekte-
paret Archer på Sand. Hun fikk lære å henge i 
stroppen hos fru Archer, for husmor og hushjelper 
måtte tidlig opp om morgenen for å forberede 
frokost og komme i gang med alskens daglige 
gjøremål. Skulle det arrangeres selskap, og det 
skulle det ofte, ble det ekstra mye å gjøre, for 
det kunne komme opptil 100 mennesker ved 
selskapelighetene på Rophaug. I julen var ikke 
ekteparet Archer snauere enn at de lot tjenerska-
pet få sitt eget selskap der det ble danset livlig 
til klokken tre om natten. Om sommeren ble alle 
barna på Sand invitert til Rophaug til sommerfest 
på boller og brus – og til sekkeløp og kappløp.

Fru Archer hadde også fått det for seg at tjen-
erne fortjente en ekstra fridag, selv om de etter 
arbeidsavtalen ikke hadde krav på dette. Hun lot 
dem derfor få låne hest og kjerre for en dag, og 
hun utstyrte dem med gratis mat og drikke. Så 
fikk Anna & co. dra oppover Suldalen en som-
mersøndag i lag med turister fra inn- og utland 
som besøkte den vakre dalen i Indre Ryfylke. Ikke 
rart at disse engelskmennene fikk et meget godt 
ettermæle i Suldal! 
 
Ekstra festivitas ble det på Rophaug når ektepar-
et Archers barn og barnebarn kom på besøk om 
somrene. Fru Archer var glad i barn og alt som 
spirte og grodde, noe som førte til at den øds-
lige Rophaugen, etter hvert, ble kledd med ulike 
sorter blomster, gras, slyngplanter, busker og trær.

Jo, Anna kunne se tilbake på mange gode 
minner og opplevelser fra tiden på Sand, men 
under sine stavangerbesøk var hun blitt kjent 
med sjernarøybuen Bjørn Andreas Bjørnson fra 
Norheim. Sjernarøybuen underviste ved Kongs-
gård skole på denne tiden. De to unge fant snart 
ut at de hadde felles bekjente på Norheim der jo 
Annas mor, Theodora, hadde vokst opp. Da Bjørn 
Andreas inviterte Anna hjem, takket hun ja – noe 
hun aldri angret på, for i den vordende prestens 
barndomshjem på Norheim forelsket hun seg i 
hans yngre bror, Edvard Bjørnson Norheim (1869-



18

1951). Anna og Edvard giftet seg i 1894 da hun  
var 23 år gammel. Således kom Anna til å bo på 
den gården hennes mor kom fra. Etter hvert fikk 
Anna og Edvard 12 barn.    

LANDHANDLER PÅ JUDABERG
Skjøtepapirene på Ingebrethsens judabergei-
endom er datert 22. juni 1885, og Knud fikk 
innflyttingsattest for seg, kona og datteren Anna i 
1886, men da han var kaptein på jekten ”Lykkens 
Prøve” i 1887, tyder dette på at familien Inge-
brethsen ikke flyttet til Finnøy før dette året.

Landhandelen lå i huset hvor gamle Finnøy 
handelslag siden ble plassert. Løen Knud over-
tok etter Schavland, lå ved sjøen der Finnøy 
handelslag siden fikk sin jernvarehandel. Utenfor 
løen lå bryggen hvor Martha Haga skulle forsyne 
seg med tang og tare. Ifølge tinglyst skjøte av 
7. januar 1893, leide Ryfylke Dampskipsselskab 
denne bryggen av Knud Ingebrethsen for 100 
kroner året. Knud drev også bakeriet videre ved 
hjelp av bakersvenn Ola Hågensen fra Sand som 
losjerte hos familien Ingebrethsen sammen med 
Knuds gamle mor, Guro Larsdatter Aasebø fra 
Imsland. Hun døde på Judaberg i 1891. Frukt-
hagen etter ”jomfru Thorsen” lå fortsatt i svingen 
opp mot Ryggjabø skule der også Knud og 
Theodoras våningshus stod.

Livet som landhandler bød selvsagt både på 
gleder og sorger. Da ”Jomfru” Karen Thorsen 
døde i 1887, overtok Knud Ingebrethsen bruks-
retten til både Torsahuset og til hennes frukthage. 
Den kalte han for ”Aubøhagen” etter husmanns-
plassen på Aubø i Sjernarøy der han hadde vokst 
opp. Forretningen på Judaberg fungerte greit, 

og familien Ingebrethsen led ingen økonomisk 
nød, men det nye livet som landhandler ble noe 
stillestående i forhold til det Knud var vant til på 
sjøen. Han måtte finne på noe å bruke kropp og 
krefter på og begynte å opparbeide seg en liten 
hage rundt huset, der han dyrket litt grønnsaker, 
frukt og bær til husbruk. Han hadde også en 
robåt som han nyttet når han ville ha fisk til mid-
dag. Av og til skar han tang og tare som han lot 
ligge til tørk på byggen sin før han bar det opp 
i hagen og plasserte det under bærbusker og 
frukttrær som gjødsel. Da noen av tanghaugene 
forsvant fra bryggen og Knud fant dem igjen 
under bærbuskene til naboen, Marta Haga, var 
det mer enn han kunne tåle, for  hun kunne i 
hvert fall spurt om lov til å forsyne seg. Det fikk 
være grenser, så Knud anmeldte saken til lens-
mann Christopherson Østebø. Saken kom først 
opp i ”Finnøy Forligelseskommisjon” høsten 1887, 
men da enkefru Haga ikke ville innrømme at hun 
hadde stjålet tangen, lot Knud saken gå til retten.

I september 1887 sendte Knud følgende klage til 
”Finnø Forligelseskommition”: 

”I forrige uge hertog Enke Martha Haga en del 
af mig paa min eiendom opbjerget Tang, som 
var lagt op til tøring paa min bryge, uden min 
vilje og uden at hun hadde anmodet om mit 
samtykke dertil. Denne hendes handlemaade er 
fulstændig ulaavlig, og agter jeg derfor at drage 
hende til ansvar herfor legesaa til erstatning for 
den bortførte Tang Verde. Jeg maa derfor bede 
hende indkaldes til første forligelseskommition for 
Finnø hvortil lovlig varsel til første forligelsesting i 
sagens anledning kunne blive anstillet.
Ærbødigst K. Ingebrethsen.”
Martha og Knud ble ikke enige på forlikelse-
møtet som ble satt på Reilstad skole (som den 
gang stod på Kindingstad der Dørheims hytte nå 
befinner seg), men før saken endte i retten, trakk 
Knud hele saken. 
 
........................Fortsettelse følger ........................
RETTSMØTE I INGEBRETHSENS HUS PÅ JUDABERG
Ikke før hadde Knud sendt sin tvistemålssak med 
Martha Haga videre til retten i Stavanger, før lensmann 
Østebø ba Knud om å stille sitt hus på Judaberg til 
rådighet for et rettsmøte som gjaldt et annet tyveri. 
Familien Ingebrethsen åpnet da sin stue for dette 
gode formål, og Knud fikk således anledning til å følge 
en rettssak på nært hold.
............................................................................

Sveitserhuset ”Nyborg” på Reilstad stod opprinnelig 
på Judaberg der det ble reist av Ole Schavland i 

1843. Men Knud Ingebrethsen flyttet det til Reilstad 
i 1897. Nåværende eier er Knuds oldebarn Sverre 

Torarin Jensen. (Foto. GAS)
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I mai, 2014 blei det ansatt ein ny dagleg leiar i 
Stiftelsen Ottohuset. Merethe Maberg, 
opprinneleg frå Kristiansand, fekk jobben.  
Merethe hadde vore i USA i 7 år og akkurat 
bosett seg på Halsnøy i Finnøy kommune. 
Ho er lærar på Ombo Oppvekstsenter i tillegg 
til å være livlig engasjert i all teateraktivitet i 
kommunen. Frå Oslo har ho ei lærarutdanning 
og frå USA, ei master i lysdesign. Ho jobba i 
New York med teater før ho satte kursen mot 
Finnøy for å være lærar. 

Kunst i alle formar og variasjonar har vore Ma-
berg si interesse sidan ho var lita. Ho har jobba 
som interiør-lagar i møbelbutikkar samtidig som 
ho gikk i lære for å forstå og male visuell kunst. 
Denne sørlandsjenta vaks opp med teater som 
arbeid frå første jobb. Ikkje som skodespelar, 
men som popcornselgar i Kaptein Sabeltanns 
Verden i Dyreparken, Kristiansand. Omgitt av en 
fantasiverd med små skodespel gjennom heile 
dagen og eit fantastisk spektakulært show på 
kvelden, blei lysten og ønske om å være i teat-
erverda danna. Ho jobba seg opp i systemet, 
vidare til kveldsansvarleg og endte til sist som 
personalansvarleg før ho bestemte seg for å 
flytte til Oslo. 

I hovudstaden blei det kamp om fokus da ho 
fekk helgejobb på Scene West og på Sentrum 
Scene. Lesinga på lærarskulen fekk annenpri-
oritet mens ho i teateret fekk jobbe tett saman 
med skodespelarar, komikarar og songarar. I 
USA har ho jobba med både rekvisittar, lys, lyd, 
litt regi og som produksjonsansvarleg på eit 
borneteater. 

Merethe er ei dame som ikke berre speler på 
forskjellige strengar, til tider spelar ho forskjel-
lige instumentar også. Ønske om eit kreativt 
miljø og å skape ein verd der alt er mogleg, 
for barn, ungdommen og vaksne i Finnøy og 
nabokommunane, gjer Merethe til eit friskt pust 
i kulturlivet.

Nå har turen kome til Otto-huset, og her kan 
fantasien slippast løs. Styret har sagt ja til gjen-
nomføring av 24-timer teater, et konsept frå 
teatertida i USA. Enkelt sagt er det teater frå 
begynnelse til slutt på 24 timar. Ein skriv stykket 
på natta og øvar det inn på dagen. Så har ein 
framsyningar på kvelden. 
 
Merethe er livlig opptatt av kvalitet og  
forståelse for det å skape kunst. Hun mener 
kunst er, og skal være, et åpent ord uten for 
mange restriksjoner.

 
 
I tillegg til nye ting, vil konsertar og kunstutstillin-
gar framleis vere dei viktigaste delane av 
tilbodet til Otto-huset; se side 3: Markeds-
strategi.

Med det nye galleriet og verkstaden vil Otto-
huset tilby enda meir aktivitet rundt kunstpros-
essane.  Vi vil åpne dørene både for Artist in 
Residence og lage skrivestue for forfattarar. 
Men aller viktigst er tilbodet til folk i alle aldre 
til eigen aktivitet, innleving og oppleving av 
kunsten.

Stiftelsen Otto-huset skal bli større, viktigare og 
sterkare i tida som kjem. 

NY DAGLEG LEIAR I OTTO-HUSET 
Merethe Maberg

Frå
 Broadway 

til H
alsnøy

ØYPOSTEN FREDAG 6. juni
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2012

Hugo og Ivar monterer Palestineren.

Juleverksted

Hugo i arbeid.

Hebe Camilla & Lydia - Sommerutstillingen 2012.
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Matsi & Frida

2012

Foto      copyrigth Ola Marius Fossen

Hans Morten Hansen

“Bevegelse” - Styret: Dagrunn, Geir, Mette, Daniel, Vegar, Tore.
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2012

Myshkin

SKASEI

Ingerine & Benedikte

Reidar Larsen
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2012

John Kenneth & Rebekka

Kirsty McGee Myshkin & Kirsty McGee

Lappeteppe

Torolf NordbøFestivalkonsert med John Kenneth & Rebekka
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Stavanger Aftenblad Fredag 1. juniStavanger Aftenblad Fredag 16. mars

2012

Åpning av sommerutstillingen
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Stavanger Aftenblad Lørdag 18. februar

2012

ØYPOSTEN 17. august

Mitt 
tomatliv
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2013

Lars Amund Vaage: Foredrag om “Syngja”

Hanne Bramness
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2013

Peter Nordberg

Tom Roger Aadland

“A space” oil on gilt copperplate

Sommerutstilling med Orlando Campbell
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Øyposten Onsdag 27. mars

Stene Osmundsen & Peter Nordberg Bodhild Vossgaard

Rebekka Imsland

Are Kalvø

2013
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Erlend Aasland spiller piano i otto-huset. Randi Tytingvåg, Erlend og Dag 

Gunnar Skadberg

2013

AVLYST

Glenn Lyse Vibeke Meling med Rogaland Kunstlag.
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2014

Dagrunn og Torger teller årringer.

Arild Flesjå 

Arild igang med saging.

In The Country med Frida Ånnevik.

Grana på veg ned.
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2014

ØYPOSTEN FREDAG 17. oktober

ØYPOSTEN FREDAG 28. februar

ØYPOSTEN FREDAG 17. oktober

Europaturnéen starter på Finnøy

Jan Gunnar Sørbø fra Rennesøy spiller stykker av Chopin i Otto-huset søndag.

Palestinaren

Inger Bruun & Trond Rørvik; Rog.Ku.lag

Haugen-feber i Finnøy
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Kai Teichert

Kai Teichert og Fylkesordfører Janne Johnsen

Kai Teichert er født i Würzburg i Tyskland i 
1965. Han bor og arbeider i Mitte bydel i 
Berlin. Han er utdannet ved statens kunstaka-
demi i Karlsruhe men  har også gjennomført 
studier i medisin. 

Kai deltok i Faro International Art Symposium i 
2009-2010 og jobbet da bl.a. fram en byste 
av maleren Kjell Pahr-Iversen. Kai har deltatt 
i en lang rekke solo-utstillinger i Tyskland, 
Norge og nylig i USA.  Hans realistiske byster 
av kjente personligheter omfatter både pro-
fessorer og politikere; se www.kaiteichert.de

Til Otto-huset kom Kai med en spesialutviklet 
utstilling kalt "Daphne - Trees and Tender-
ness". Utstillingen var nøye tilpasset veggene 
og rominndelingen i Otto-huset. Den er siden 
vist i bl.a. Frankfurt.
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Daniel Nordbø Norman og Kai Teichert

Daniel Nordbø Norman på piano.
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Big Grid - pastel on cloth m/applikasjonene Destroyer, Sunrise og Organic Composition 1-4 - oil on canvas.



35

3 deler av de fem store bildene som danner Judgement of Paris 
Fra venstre: Hera, Aphrodite og Athene
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Magnolia
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Pinetree (Apollo) og Laurel Tree (Daphne) Pomodoro 
(tomatgutten, spesiellt laget  

for utstillingen på Finnøy) 
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IVAR HAUGEN

Solo-utstilling 
19.september - 18.oktober 2014

Ivar er født i Sauda i 1950. 
Han bor og arbeider på Finnøy og 
har en lang rekke utstillinger bak seg 
i Rogaland samt en soloutstilling i 
Kunstgården i Skovly i Danmark og en 
kollektiv-utstilling i Sverige. Han er ut-
dannet ved Studieatelieret i Stavanger. 
På Finnøy er han en meget ettertraktet 
lærer på kunstskolens linje for visuell 
kunst.

Torso, 2013

Landskap 1, 2014
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Uten tittel 2, 2014
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Hode, 2013

Uten tittel 7, 2014 Uten tittel 6, 2014
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Skulpturpark Judaberg

Møte - av Alessandro Steinico, 2010. Larvikitt.
De to statuene som står ved innkjørselen til fergekaien på Judaberg er en gave til dronning Sonja 

i anledning åpningen av Finnfast-tunnelen. Selve verket er gitt av kunstneren og FARO Symposium ifm.  
FARO Symposium 2006-07. Produksjonskostnadene er dekket av Rogaland Fylkeskommune.   

Se også Orlando Campbells utstillingskatalog 2013.

Foto      copyrigth Geir Landa
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Donna - av Bård Breivik, 1995. Diabas.
Bård Breivik er vår største nålevende skulptør med en helt eksepsjonell produksjon og utstillingshistorikk. Hans solo-
utstilling i Nasjonalgalleriet var en milepæl. Donna kom til Otto- huset i 2009 og det ble igangsatt en innsamling til 

kjøp av skulpturen. I 2012 fikk vi en flott gave fra sparebankstiftelsen SR-bank til finansieringen. Etter en generøs gave 
fra Bård Breivik er “Donna” nå fullt betalt og blir på Finnøy. Diabas er en av de hardeste steintypene som finnes. 

Bevegelse
- av Hugo Wathne, 2012. Rustfritt stål.

Tilhører stiftelsen Otto-huset. Hugo Wathne stilte i 2012 ut seks nye 
verk i Otto-huset som var produsert dette året da han fylte 80 år. 

View from an island/mann og kone
- av Alessandro Steinico, 2004. 

Lokal granitt/gneis fra Nådøy ved Finnøy.
Skulpturene ble gitt i gave av FARO Symposium og kunst-

neren til Finnøy kommune.
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Vemod/forfall - av Hugo Wathne, 1993. Jernbanesviller.
Kunstnerens eie. Utlånt til Otto-huset. “Han er opptatt av forfall og gjenbruk, og de nye dimensjonene i 
tilværelsen som forfallet kan åpne for”. Fredrik Koch, “Hugo Wathnes Kunst”, s. 86. Mosaikk forlag 2008.

Palestineren
- av Hugo Wathne, 2012. stål, tre, betong. 
amerikansk bombe-del fra 2. verdenskrig. 

 
Anonym gave til Otto-huset i 2014. 

 

Sitat av Fredrik Koch: 
”Hugo Wathne tar opp et tema som har 
engasjert ham gjennom hele hans 
kunstneriske virke: 
kampen mot krig og undertrykkelse, 
urettferdighet og elendighet. 
Han vet at verket provoserer og blir 
møtt med skepsiss av enkelte, men noe 
gjør det umulig å ikke forholde seg til 
utfordringen, til å ta stilling.”

Foto      copyrigth Geir Landa



44

RESULTAT 

Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
ÅRSRESULTAT  
 
   
BALANSE  
EIENDELER      
Sum varige driftsmidler  
Sum finansielle anleggsmidler  
Sum anleggsmidler 
  
OMLØPSMIDLER   
Sum fordringer    
Sum omløpsmidler   
SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD     
Sum egenkapital 
   
Sum gjeld    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

147 265 
168 971 
-21 706 

2 947 
 
 
 
 

601 578 
2 000 

603 578 

 
7 430 

1 035 014 
1 638 592 

 
 

1 600 701 
 

37 891 
1 638 592

1356 773 
294 003 

1 062 770 
1 090 763 

 
 
 
 

552 827 
2 000 

554 827 

 
6 300 

1 058 156 
1 612 983 

 
 

1 59755 
 

15 229 
1 612 983

506 330 
349 096 
157 236 
157 236 

 
 
 
 

421 577 
2000

423 577 
 
 

12 500 
160 221 
583 798 

 
 

583 798 
 

76 807 
583 798

2014 2013 2012

Nøkkeltall

Cindy Falkeid 

Hanna Nordbø

 
Kai Techert & Vibeke Fuglsang-Damgaard

 
Historielaget, 

Birger Lindanger
 

Geir, Vegar, Daniel, Aina, Mette Lise, Tore, Frida & Dagrunn

Otto-huset med PalestinerenVaage og gjester i E-97. Merethe, Geir, Vibeke & Kai
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Daniel & Aina

Einar, Inger Berit, Tore, Geir

Styrevalg 2015: Aina Hansen, Inger Berit Obrestad, Einar Astad, 
Daniel Eriksen Esperås, Geir Landa, Tore Jensen (styreleder)

Styret
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Årsrapporten er produsert med støtte av: Norsk Filmtrykk AS og Theo Eiendom AS 
Foto: J. Ladstein, G. Landa, O.M. Fossen, V. Fuglsang-Damgaard 

Trykk: Gunnarshaug Trykkeri  -  Design & layout: Nina Kvammen  -  Ansvarlig utgiver: Tore Jensen 

2006-2014

Slik var oppstarten. Se også Årbok 2006

Planer for det nye galleriet; ca. 450 kvm.:
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