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Ottohuset i 2007

Styret har i 2007 avholdt 8 
styremøter og behandlet 90 saker. 
Årsmøtet er avholdt 24.04.07.

2007 representerte det første året 
med "normal" drift og aktiviteter i 
Ottohuset. Som det framgår av 
oversikten side 5 og rapporten 
ellers har huset blitt brukt til mange 
av de formål som stifterne og styret 
har ønsket seg og diskutert siden 
starten medio 2005.

Vi hadde en internasjonal 
kunstutstilling gjennom sommeren 
og vi fikk kombinert kunstutstill-
ingene med aktiviteter for skole-
klasser på ulike skoletrinn. Et av 
de kjekkeste arrangementene var 
Ryfylke Kunstlag sin årsmøte-mid-
dag som ble lagt til huset i forkant 
av en strålende konsert med nylig 
utskreven visesanger Svein Tang 
Wa. Tusen takk, Svein.

Otto Litteratur hadde i april gleden 
av å huse Edvard Hoem som trakk 
over 70 mennesker som samlet seg 
i Bethel. Etterpå var det intervju 
og samtaler med Edvard i vårt eget 
hus.

De store, gode dugnadsaktivitetene 
fra 2006 stilnet hen i løpet av året. 
Men flere prosjekt er likevel utført 
på dugnad: vann og avløp til huset, 
toalett og innredning i kjeller mm. 

Lista med sponsorer og støt-
tespillere er ajourført helt fram til 
redaksjonens slutt og inkluderer 
flere nye bidragsytere. Vi er meget 
godt fornøyd med kr. 65.000 fra 
sparebankstiftelsen DnB NOR som 
skal gå til rehabilitering av pianoet 
og innredning av bibliotek/lesestue 

i 2. etasje. Vi er stor takk skyldig 
Ryfylkefondet som ga oss en gen-
erøs underskuddsgaranti i 2007 (og 
i 2008) slik at vi kunne tilby et 
spennende kulturtilbud av høy 
kvalitet. Det er jo nærmest eks-
tremsport å arrangere klassisk kam-
merkonsert (SKASEI) på Finnøy, 
men de trakk et godt hus. Så må 
vi heller ikke glemme SR-bank sin 
milde gave i 2006 på 1/ 2 mill. kr. 
som virkelig fikk motivert oss og 
sikret oppussingen av huset.

Vi takker også Finnøy kommune for 
støtte fra Den Kulturelle Skolesek-
ken og underskuddsgaranti ifm. E. 
Hoem.

Finnøy kommune fikk et nytt politisk 
regime høsten 2009. I forkant av 
valget kommiterte flere av lederne 
av de politiske partiene (V, Krf, H, 
SV) at de var tilhengere av at hu-
set måtte bli stående der det er og 
hører hjemme. Dette stadfestet ord-
føreren også i en stor artikkel i SA 
den 17.1.2008. I forbindelse med 
reguleringen av Judaberg sentrum 
som pågår nå, har styret i Stiftelsen 
Otto-huset bedt administrasjon og 
politikere om at huset blir innkor-
porert i "offentlig virksomhet" og 
stående der det er. Så får vi håpe at 
politikerne står ved sine løfter.

Styret takker Georg Klepp for et års 
god innsats i styret og ønsker Bjarte 
Austbø velkommen tilbake. 

Stavanger 06.06.08

For styret i Stiftelsen Otto-huset

Tore Jensen
       

Styreleder
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Av Mette Paavola, kunsthistoriker 
og planlegger, tidligere leder av 
Fortidsminneforeningen Rogaland 
avdeling

Siden etableringen av ”Stiftelsen 
Otto-huset” høsten 2005 har det 
vært et høyt aktivitetsnivå i det 
gamle våningshuset på Judaberg, 
til glede for Finnøybuen og ellers 
andre kulturinteresserte i regionen. 
I årenes løp har tiltakshavere, 
entusiaster og ildsjeler langt ned en 
betydelig arbeidsinnsats i det gamle 
våningshuset. Den målrettede 
arbeidsinnsatsen de siste fem årene 
har gitt resultater i form av et 
viktig ”kultursenter”, et møtested 
for opplevelser med høyt variert 
faglig innhold. 

En målbevisst prosess
Gamle bygninger er en viktig del av 
vårt miljø og omgivelser, og som 
kulturarv utgjør den eldre bygnings-
massen en viktig del av vår 
kollektive hukommelse om tidligere 
generasjoners samfunn og levekår. 
Det gamle våningshuset som 
tidligere var en del av Otto Hagas 
bruk på Judaberg er et av få bruk 
som fortsatt dokumenterer deler av 
denne historien. 

Det var en stor og omfattende 
restaurering ”dugnadsgjengen” gikk 
i gang med etter at de fikk overta 
huset fra Finnøy kommune i 2005. 
Bygningen bar preg av manglende 
vedlikehold og forfall over lang tid. 
Etter en tid med planlegging,  
innhenting av gode råd og 
antikvarisk veiledning i 
kombinasjon med dyktig håndverk 
kunne det nyrestaurert ”Otto-huset” 
invitere til åpning sensommeren 

2006. 

Beklageligvis har det i Finnøy 
kommune versert et forslag om å 
flytte Otto-huset fra sitt 
opprinnelige sted i forbindelse med 
en planlagt utvidelse av de 
nærliggende aldersboligene. 
Bygningens opprinnelige omgiv-
elser er av stor betydning både som 
dokumentasjon og historiefortelling 
om gamle Judaberg, og ikke minst 
som et viktig kulturmiljø. 
Fylkeskultursjefen , Ryfylkemuseet 
og Fortidsminneforeningen Roga-
land avdeling ga faglige uttalelser 
om viktigheten av å bevare Otto-
huset i sine opprinnelige omgivelser. 

Det er av stor betydning at det 
legges vekt på helhet og bevaring 
av miljøer for å synliggjøre kultur-
minners historisk sammenheng og 
geografiske beliggenhet. 
De siste 30 år har det vært en 
økende bevissthet om å bevare 
de gamle bygningen som gir oss 
erkjennelse om egen historie, 
identitet og tilhørighet.  Den 

Otto-huset – et kultursenter for Ryfylke
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største utfordringen med å bevare 
bygninger som ikke lenger tilfred-
stiller vår tids krav om moderne 
fasiliteter er å fylle disse med 
innhold. 
En vellykket løsning for flere gamle 
bygninger har vært å satse på kunst  
og kultur, til glede for allmennheten. 

Ambisjoner og resultater
Årsberetningen etter første driftsår 
vitner om et høyt faglig nivå med 
vidt definert og inkluderende kultur-
aktiviteter, med både lokale, 
regional, nasjonale og inter-
nasjonale kunstnere og utøvere. 
Hovedaktiviteten den første tiden 
var fokus på kunst og kunsthånd-
verk. Den senere tid har utstillings-
virksomheten blitt 
supplert med et videre kulturtilbud i 
form av konserter, forfatterbesøk og 
forskjellige aktiviteter i forbindelse 
med årstider og høytider. 

Totalt sett fremstår Otto-huset 
med et aktivitetsnivå og tilbud helt 
på høyde med langt mer etablerte 
kulturhus som man gjerne forbinder 
med ”større” steder. Otto-huset er i 
tillegg ikke bare til glede for 
lokalbefolkningen, flere med 
interesser for kultur og opplevelser 
søker gjerne til Judaberg i denne 
sammenheng. Bygningens intime 
rom og tiltalende omgivelser gjør 
arrangementene annerledes og 
attraktive. 

Otto-husets fremtidige program 
fremstår som ambisiøst og 
spennende. Kommunens innbyggere 
må være stolte av å kunne presen-
tere et ambisiøst kulturtilbud i 
kulturhovedstadsåret 2008!

Nøkkelen til suksess?
Flere kommuner og tettsteder 

satser på kunst og kultur som 
ressurs for utvikling. Dessverre 
viser det seg, ambisjoner til tross, 
at det er de færreste som klarer å 
etablere noe unikt og spennende. 
Alt for ofte ser man at en suksess 
ofte kopieres og overføres til andre 
steder uten å vurdere overførings-
verdien av denne type aktiviteter. 
Stiftelsen Otto-huset har gjennom-
ført oppgaven til beste karakter på 
flere områder. Bruk av den 
restaurerte bygningen og 
omgivelsene til kunst og kultur-
opplevelser gir lokal forankring, 
samtidig som et viktig kulturminne 
ivaretas for samtiden og kommende 
generasjoner. Det faglig høye nivået 
på de kunstneriske aktørene 
signaliserer seriøsitet til prosjektet. 
Grundig planlegging og gradvis 
oppbygging mot et definert mål gir 
de beste resultater. Det blir 
spennende å følge kommende 
kulturtilbudene og den videre 
utviklingen av kultursenteret i 
Ryfylke videre.

Mette Paavola



4 5

Lør. 10.feb.
Otto Unplugged med Acoustic Ivars; støttekonsert for huset.   40 pers.
Lør.17.mars  
Ryfylke Kunstlag; årsmøtemiddag.      25 pers.
Lør.17.mars. 
Svein Tang Wa, viser; støttekonsert  kl. 20.00    35 pers.
Ons.21.mars
Finnøy Historielag: Årsmøte       25 pers.
Lør. 24.mars
Vafler og kaffi til beboerne i aldersboligene    15 pers
Sønd.22. april. 
Forfatterkveld; Edvard Hoem. – arr. Otto-huset.    65 pers.
Ons. 18. april: 
Prøve-Quiz for ungdom: Etterat 50 skoleelever sa seg interessert, 
ble det invitert til quiz denne onsdagen, men det kom bare en elev.

Internasjonal sommerkunstutstilling: 
Claudio Granaroli, Bergamo, It.
Elisabetta Diamanti, Roma, It.
Kristoff Nasilowski, Sandnes.        350 pers.
                 inkl. 4 skoleklasser

10.9.07:  
Besøk fra Suldal Kunstlag til sommerutstillingen.    15 pers.
30.10.07:
SR-banks Stipendutdeling        15 pers.
03. 11.07: 
Konsert med Acoustic Ivars.        45 pers.
28.11.07: 
Forfatterkveld, Tore Renberg.        12 pers.
30.11.07: 
Konsert med bluesgruppa Steel'n pole.     15 pers.
05.12.07: 
Forfatter Edmund Austigard.        10 pers.
30.-11. - 14.12. 
Julekunstutstillingen.                80 pers.
         inkl. 15 skoleelever

Totalt ble huset besøkt av ca. 1000 personer i våre arrangement i 2007.

Ottohuset: “et kulturens kraftsenter” (S.A.)

Aktivitetsoversikt  2007
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HISTORIEN TIL HAGA, BRUK 2/3
Otto Haga overtok bruk 2/3 på Haga i 
Finnøy av sine foreldre i 1956. Fra dette 
bruket er blant annet rådhustomten utskilt 
– samt flere tomter og tilleggsjord til andre 
bruk, og på dette bruket står fortsatt hans 
våningshus som i 2005 ble tilegnet 
kulturelle formål i Finnøy kommune.

Det var landhandler, handelsmann, 
skipsreder, lensmann og ordfører Ola 
Schavland (1824-1887) fra Østbø på Talgje 
som i 1873 og 1878 fikk kjøpe to parter 
av bruk 1 på Haga som ble til dette nye 
bruket. Olas sønn, Christoffer Schavland, 
overtok bruket etter faren en kort tid. I 
1875 hadde han 3 kyr og 1 svin, og han 
dyrket ½ tønne havre og 4 tønner poteter 
på bruket sitt. 

Men i 1885 solgte han bruk 2/3 på Haga 
til søstrene Anna Karine og Elen Nilsdøtre 
Hausken, og de beholdt det fram til lærer i 
Lauvnes krins, Eivind Vestbø, fikk kjøpe det 
i 1908 for 10 000 kroner, etter at søstrene 
først hadde solgt fem mindre parter av 
eiendommen sin. Vestbø solgte sitt 
nyervervede bruk videre allerede samme 
år til byggmester Thore T. Botne fra 
Forsand. Botne bygde nytt våningshus på 
sin eiendom (Fredheim, br. nr. 25, siden 
kalt ”Otto-huset”), men da han døde ved 
et arbeidsuhell like etter, ble det hans 
enke, Serina (født på Rennesøy i 1884) 
som overtok bruket ”med paastaaende 
ladebygning”.

OTTOS FORELDRE OG BESTEFORELDRE
Allerede i 1913 solgte enkefru Botne sitt 
bruk til Nikolai Vigjå Haga (1876-1941). 
Nikolai var født på Hauskje som sønn av 
fisker, strandsitter og gårdbruker Nils
 Teodor Hauskje (født 1848). Nikolai vokste 
opp i Vigjå der foreldrene drev et gårdbruk 
(B5) i hans barndom og ungdom. Han ble 
gift med Berta Karine Børresdatter Hesby 
(født 1852).

Nikolai reiste til Amerika i 1905 og arbeidet 
der på en farm i Nord Dakota. Han vendte 
tilbake til Finnøy i 1910 og bodde da en tid 
hos broren som hadde overtatt foreldrenes 
bruk i Vigjå. Nikolai ble gift med Berta 
Jørstad (1878-1956) – datter av Ommund 
Erikson Jørstad (f. 1845), folkeskolelærer 
i Jørstad bygda og i Eidsund (1870-1908). 
I 1910 flyttet ”gamlelæreren” fra Ombo til 
Finnøy – og siden til Vikedal. 
Mor til Berta var Karoline Sørensdatter 
Schmidt (f. 1845) – datter av gjestgiverpa-
ret Søren Schmidt og Kari Larsdatter Jelsa 
i Årdal. 

Otto Haga ble aldri gift. Han ble boende 
hjemme på Fredheim etter farens død og 
hjalp moren på bruket til hun døde i 1956. 
Bruket ble deretter avviklet som gårds-
bruk. I 1970 hadde Otto 20 mål igjen av 
foreldrebruket. To mål av sin eiendom 
nyttet han til frukthage. Den gamle løen 
ble tatt ned, og den delen av Otto Hagas 
eiendom som var i behold, ble etter hvert 
kjøpt opp av Kjell Nåden, Øystein og Per 
Bergøy, av andre privatpersoner til hus-
tomter og av Finnøy kommune som bygde 
første trinn av rådhuset på Otto Hagas 
eiendom allerede i 1985, to år før han 
døde. Andre byggetrinn ble påbegynt i 
1990 og stod ferdig i 1991.

Etter Otto Hagas død ble huset hans nyttet 
som vevstue noen år, men i 2005 fikk 
Stiftelsen ”Otto-huset” overta det vesle 
sjarmerende huset for å nytte det til ulike 
kulturaktiviteter. Taket ble tettet, våte 
tepper og golvbelegg fjernet og det gamle 
tapetet ble skrapt av. Mer rehabilitering-
sarbeid ble utført i 2006. – alt utført på 
dugnad.

Kilder: Halvard Bjørkvik: Finnøy gard og 
ætt, bind II, Finnøy kommune 1995 og 
brosjyren ”Otto-huset, Finnøy”.

Gunnar A. Skadberg:

NAVNGIVEREN TIL ”OTTO-HUSET”
PÅ JUDABERG

OG HANS NÆRMESTE FORFEDRE

OTTO HAGA
1917-1987



6 7

Hovedsponsorer
Finnøy Kommune
Fortidsminneforeningen i Rogaland
Norsk Filmtrykk AS

Øvrige sponsorer og støttespillere
Elvarm AS
Finnøy Rør AS
Finnøy Buss AS

Øyvind Handeland, Oslo
Kjetil Ingebrethsen
IT-avdelingen AS

IT Finnøy AS
Ladstein Bygg AS
Alf Madland

Spesialtrykk AS
Alf Pedersen
Ivar Haugen

Sr-Bank
sparebankstiftelsen DnB NOR
Theo Eiendom AS

Harald Moe
Norske Shell AS
Bengt N. Olsen

Mette Paavola
Helge Emil Reilstad
Ryfylke IKS

Ryfylkemuseet
Osv. Sivertsen AS
Gunnar Skadberg

Torgeir Spanne
Vekst Data AS
Svein Tang Wa

SPONSORER
pr. 31.05.08

VIL DU VÆRE MED Å ORGANISERE I OTTO-
HUSET?

Vi trenger en ny person som liker å få til arrangement av ulike slag i Otto-
huset. Som du ser av denne årsrapporten brukes huset til mange 
spennende formål. Det trengs ingen spesielle kvalifikasjoner eller erfaring 
for å begynne å jobbe med oss; bare lyst og evner til samarbeid og 
organisering.

Stillingen som deltids administrator er spennende, utfordrende og gir rom 
for utvikling. Dette er en deltidsstilling på 20-40% med varierende inten-
sitet. Meget fleksibel arbeidstid.
I nært samarbeid med styret legges planer som administrator gjennom-
fører. Dersom du vil høre mer, ring en av oss i styret: Sissel Bjørke: 9018 
3410, Geir Landa: 9079 9748, Bjarte Austbø: 9176 3456 eller Tore 
Jensen: 9077 1401.
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Elisabetta Diamanti

Claudio Granaroli
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Kjetil Ingebrethsen

Sveinung RisaWenche Iversen

Bengt N. Olsen

Svein Tang Wa
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Fylkeskultursjef Egil Harald Grude åpner sommerutstillingen.
Sommerutstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Finnøy Kunstlag og Stiftelsen Ottohuset.
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Sissel Bjørke

Edvard Hoem Kristoff Nasilowski og Geir Landa

Georg Klepp
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Ola Steinar Flesjå orienterer om huset til Ryfylke Kunstlag.

Ottohuset kan dekke opp til 25-30 middagsgjester

Vil du låne eller leie huset?

Kontakt styret: Sissel Bjørke: 9018 3410, Geir Landa: 9079 9748, Bjarte 
Austbø: 9176 3456 eller Tore Jensen: 9077 1401.
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Presseklipp 2007
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Årsregnskap 2007
010107 010106

RESULTAT NOTE -311207 -311206 

Aktivitetsinntekter 
Sponsor-, støtteinntekter 
Sum driftsinntekter 

111 286 
32 749 

144 035 

77 148 
523 000 

600 148 

Lønnskostnad 
Annen driftskostnad 
Sum driftskostnader 

-106 789 
-251 378 

-358 167 

-23 693 
-179 741 

-203 434 

DRIFTSRESULTAT -214 132 396 714 

Renteinntekt 
Rentekostnad 
Annen finanskostnad 
Netto finansposter 

4 873 
-502 

-1 094 
3 277 

95 
0 

-388 
-293 

ÅRSRESULTAT -210 855 396 421 

Som er brukt til: 
Overført annen egenkapital 
Sum disponeringer 

210 855 
210 855 

-396 421 
-396 421 

BALANSE NOTE 311207 311206 

EIENDELER 

Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Otto-Huset 
Kunst 
Sum varige driftsmidler 

 

100 000
  32 810 

 132 810 

100 000 
29 210 

129 210 

Sum anleggsmidler 132 810 129 210 

Omløpsmidler 
Fordringer 
Kundefordringer 
Andre fordringer 
Sum fordringer 

45 987 
34 778 

80 765 

15 568 
0 

15 568 
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Bankinnskudd, kontanter og lignende 
Sum bankinnskudd, o.l. 

157 163 
157 163 

431 674 
431 674 

Sum omløpsmidler 237 928 447 242 

SUM EIENDELER 370 738 576 452 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 
Innskutt egenkapital 
Grunnkapital 
Sum innskutt egenkapital 

 

104 500 
104 500 

104 500 
104 500 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 
Sum opptjent egenkapital 

185 565 
185 565 

396 421 
396 421 

Sum egenkapital 290 065 500 921 

Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 
Skyldige offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 

24 685 
10 483 
45 505 

80 673 

41 237 
1 435 

32 859 
75 531 

Sum gjeld 80 673 75 531 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 370 738 576 452 

BALANSE NOTE 311207 311206 

Pantestillelser Ingen Ingen 

Garantier og pensjonsforpliktelser Ingen Ingen 



18 19

Styrets årsberetning for 2007
Stiftelsen Otto-Huset ble stiftet 25. november 2005 av 7 enkeltpersoner og 2  
organisasjoner. Den er registrert ihht. ny stiftelseslov og er en alminnelig  
(ikke-næringsdrivende) stiftelse. Formålet er å restaurere og bevare Otto-Huset på Jud-
aberg, Finnøy, samt gjennom opprettelsen av et eget driftsselskap å drive 
kulturaktiviteter og kulturformidling i huset. Kulturaktivitetene skal være vidt definert og 
inkludere både lokale kunstnere og kunsthåndverkere samt regionale, nasjonale og inter-
nasjonale kunstnere (Vedtektenes §1). 

Gjenoppbyggingen av huset
I 2007 er omtrent kr. 200.000 av midler gitt stiftelsen av SR-bank blitt benyttet til  
istandsettingen av huset. Nye tiltak i 2007 var innlegging av vann- og avløp, nytt toalett 
med vask i kjeller,  oppussing av tredje stue i første etasje samt kjøkken, utstillingslys 
og oppheng for kunst i disse to rommene. Gang og trapp er blitt malt og nytt elektrisk 
anlegg er kommet i  3. stue, kjøkken, gang  og delvis i 2. etasje.

Støtte til arrangementsvirksomheten
Takket være en solid underskuddsgaranti fra Ryfylkefondet har det i 2007 vært mulig å 
gjennomføre 4 konserter (blues, rock, viser) og 3 forfatterkvelder (Hoem, Renberg og 
Austigard) i tillegg til 3 måneder internasjonal sommerutstilling og en kollektiv juleutstill-
ing. Det er mottatt underskuddsstøtte fra Finnøy kommune på kr. 3000 til Hoem-arrange-
mentet.  
- Se forøvrig egen årsrapport i april/mai 08 for detaljer: www.ottohuset.no 

Virksomhetens art:
Stiftelsens styre og deltids administrator har i 2007 videreført planene om en  rekke kul-
turtiltak som vil være omtalt nærmere i en egen årsrapport. 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Regnskapet gir en rettvisen oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens  
virksomhet og stilling. Årsresultatet er et underskudd på kr. 210.855 som i det alt  
vesentlige er gått med til oppussingen av huset ihht. gaven på kr. 500.000 fra  
SR-banks gavefond. Egenkapitalen utgjør kr. 290.065 av en totalkapital på 
kr. 370.738. Likviditeten er fortsatt god. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. 

Forskning og Utvikling
Stiftelsen driver ikke egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definis-
jonen.

Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt.  Stiftelsen hadde i det meste av året  en 
deltidsansatt kulturadministrator; senest Sindre Nygaard, som har fungert ettter 20.6.7.  
Det er ikke registrert sykefravær i administrasjonen i 2007. Det er heller ikke rapportert 
om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Likestilling
I 2007 var det ansatt en kvinnelig administrator i 2-3 måneder om våren. 
Sindre Nygaard ble ansat 20.6.7. som administrator.  Daglig leder er foreløpig ikke 
ansatt.  Det er lik lønn for samme arbeid i bedriften.  Styremedlem valgt blant stifterne  
består av 4 menn, mens eksternt valgt styremedlem utenom stifterne 
(ihht. stiftelsesloven) er kvinne.  Ved framtidige styreendringer og ansettelser tilstrebes 
en lik fordeling mellom kjønnene.
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Årsrapporten er produsert med støtte av:

Ytre miljø
Virksomheten medfører hverken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 

Stavanger/Finnøy 05.04.2008

Tore Jensen         Ola Steinar Flesjå         Geir Landa
Styrets leder                   Styremedlem                  Styremedlem

Georg Klepp    Sissel Bjørke   
Styremedlem    Styremedlem (eksternt valgt)    

Sindre Nygaard
Administrator; 20.6-31.12.2007

Styret i 2006 med administrator
F.v.: Sindre Nygaard, Geir Landa, Tore Jensen, Ola Steinar Flesjå, Sissel Bjørke, Georg Klepp
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