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Visjon

“gamlekaien” der det etter sigende er tanke om
torg, større båthavn, Restauration mm. Da vil Judaberg få et levende og interessant sentrum for nye
generasjoner.

Styret i Stiftelsen Otto-huset har i lengre tid gått
svanger med en visjon og et ønske om å få satt opp
igjen løa som sto på gården til Otto Haga. Signalene
fra de fleste politiske partiene idag er at faren for
flytting av Otto-huset er minimal. Stadig flere ser
viktigheten av plasseringen av Otto-huset, uthuset og
murene bak huset. Med oppsettingen av løa - som et
hus med kulturfunksjoner - kompletteres gårdstunet
selv om det ikke er den autentiske løa som kommer
opp.

Kommunen eier grunnen som hus og løe står på.
Dersom Stiftelsen Otto-huset fikk kjøpe tomta (1-1.5
mål) er det mulig å søke om Tippemidler til oppsettingen. Et annet alternativ er 40 års tinglyst leiekontrakt som vilkår for midler. Her ønsker vi dialog med
kommunen.

Med løa gjenoppbygget som kulturlokale blir Otto
Haga Tunet et genuint gårdstun spesielt egnet til
kulturformidling:
- avskjermet og støyfritt, landlig med sansehage,
gamle murer og tuntre på autentisk grunn.

Det er nå man hører motargument om “prioritering
av skole, eldre m.fl.” i en fattig kommune. Ta da
HOLSTEBRO KOMMUNE på 70-tallet:
Kommunen var nærmest konkurs og så vedtar ordfører og rådmann å investere en kvart million kroner
i en skulptur av Alberto Giacometti; en av verdens
ledende skulptører!!

Modellen - eller eksemplet - å vise til er naturlig nok
Hå Gamle Prestegård. For 20-25 år siden var de helt
i startfasen slik vi er, mens det idag muligens er 3040.000 besøkende som kombinerer natur, kultur og
kafe på Jærkysten.

En slik beslutning høstet rimeligvis storm, men det
viste seg å være en klok investering for Holstebro og
den materialiserte seg over tid til en oppblomstring
i optimisme, økende befolkning, nyetableringer osv.
Historien finnes dokumentert i en egen bokutgivelse.

Dette er potensialet for Finnøy dersom man skaper
spennende kulturformidling. Noen får kanskje
åndenød i et øysamfunn av slike tall nå like før tunnelen åpner opp, men det får stå sin prøve og det tar
mange år før vi kommer dit.

Med tanke på muligheten for å sette opp “kunst-løa”
skulle det vært stort å hatt åpningsutstilling med
Fabienne Verdier (sjekk henne på nettet) om noen
år. Hun har allerede sagt hun vil komme.

Stiftelsen Otto-huset har benyttet huset allerede flere
ganger til utstillinger, konserter, møter, prisutdelinger
mm. Markene utenfor huset har blitt brukt til
eventyr-fortelling for barn etterat de har vært og sett
kunstutstillinger. Til sommeren vil det bli servering
ute i forbindelse med vise- og kulturkvelder.

Harry Fett - riksantikvar: Boligenes og
hjemmenes historie.

Landets helt dominerende riksantikvar gjennom 33
år,1913-46, Harry Fett, har i år fått en “renessanse”
- muligens fordi vi er inne i et Kulturminneår. Det
skrives flere artikler om ham, hans boliger og verk i
“Kunst og Kultur” iår. Biografien kommer om et par
år. En stor sommerutstilling avholdes med hans innkjøpte, private malerier samt en venetiansk brønn/sisterne fra 1400-tallet på Kistefos museum fra 24.mai
til september.

Med den avsondrete beliggenheten vekk fra all trafikk,
er lokaliseringen av Otto-huset helt genial for
formidling av kunst- og kulturopplevelser for barn i
alle aldre. Hagelaget sine planer om å plante gamle
trær, busker og blomster vil gi en “sansehage” av ypperste terapeutiske kvalitet.

Harry Fett, med en bibliografi på 85 sider; bestående
av ca. 750 artikler og 60 bøker, er kjent for å ha startet
Kunst på arbeidsplassen i 1946 med utstillinger av
Breugel, Munch og klassikerne i en arbeiderkantine
på Høienhall fabrikker, Bryn, Oslo. Pliktig oppmøte
eller tvangsforing, ville kynikerne sagt. (Aber aller
Anfang ist schwer).
Fortsettelse s. 15

Den sentrumsplanen som nå er til behandling i de
politiske partier dekker opp for muligheten av å
beholde Otto Haga Tunet intakt slik det var. Kun
gangveier er tegnet inn i nærheten av huset. Med
tilknytningen til barnehagen og parkeringen ovenfor, aldersboligene og Bethel vil Otto-huset inngå i
en grønn kultur-/opplevelsesakse som ender på
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Otto Haga
– Navngiver til Otto-huset
“Kin va´ ´an”?
Av Gunnar Skadberg
INNLEDNING
Med sikkerhet kan vi slå fast at Otto Haga hadde blitt
”øvegidde” om han hadde fått oppleve noe av all den
aktiviteten som nå utspiller seg i og omkring hans
gamle hus på Judaberg – aktiviteter med kulturelt
fortegn innen billedkunst og musikk, som trolig
var meget fremmed for Ottos interesser. Om han
hadde måttet være vitne til at fremmedfolk i dusinvis
trapset ut og inn av hans fordums stuer på ”Fredheim” for å skue formingsarbeider og lytte til litterære
opplesninger og visekvelder, ville han trolig ha blitt
sjokkskadet. Såkalte unplugged rockekonserter og abstrakte bilder ville uten tvil ha behaget ham lite. Det er
derfor et paradoks at huset til Finnøys mest fredsæle
og ensomme mann nå er blitt et av de mest besøkte i
kommunen, og det lå utvilsomt ikke i kortene at Otto
skulle stille i klasse med Cleng Peerson når det gjelder
å få sitt navn knyttet til et hus på Finnøy.
Otto Haga levde fra 1917 til 1987, men det er i dag

(2009) likevel ikke så mange personer som er i stand
til å gi opplysninger om den litt anonyme, sky og
sosialt forsiktige mannen. Men den biografien mine

EN LITEN SLEKTSTAVLE OVER NÆRMESTE FORFEDRE
OTTO HAGA
(1917-1987)
NIKOLAI NILSSON HAGA 				
(1876-1941)
Født på Hauskje, men bodde på bruk B
i Vigjå fra 1891 til 1905 da han drog til Nord
Dakota. Han kom hjem i 1910 og bodde da
hos broren i Vigjå og tjente som dreng på ulike
gårder fram til 1913 da han overtok et mindre
bruk på Haga (AA4), som han beholdt til sin
død i 1941.

BERTHA OMMUNDSDATTER JØRSTAD
			
(1876-1956)

NILS TEODOR NILSSON
BERTA KARINA
HAUSKJE (1846-1925)
BØRGESDTR.
Fisker og strandsitter på
HESBY
		
Hauskje. Bonde i Vigjå		
(1852-1897)		
1895-1905, deretter til					
Haga.
NILS GUTTORMSEN ANNIKEN		
HAUSKJE
TÅRNSDTR.
		
VESTBØ
(1814-1901)
(1810-1883)

BØRGE
BØRGESON
FLESJÅ
(1818-1858)

OMMUND ERIKSON KAROLINE SØRENS
JØRSTAD (1845-?)
DATTER SCHMIDT
folkeskolelærer i		
f. i Årdal 1845
Jørstad og Eidsund
skolekretser

KARI 				
OLSDTR. 			
HESBY
(1819-1907)
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SØREN SCHMIDT KARI
Gjestgiver, Jelsa
LARSDTR.
		
JELSA

i 1956, var Toralv oppe bak familiens hus for en prat
med naboene Olav og Torunn Bjørkvik. Dagen
etter drog han til Oslo uten å ha nevnt et ord om sine
reiseplaner for naboene. Men den han ville skjerme,
var nok Otto, for han visste at broren ville få det vondt
når han ble alene og skulle klare seg selv med alt det
praktiske som fulgte med husstell og innkjøp av mat.
I Oslo fikk Toralv utdannelse som elektriker. Han ble
boende hos søsteren i Oslo til sin død i 1984. Han var
ugift i likhet med Otto. Erfaringen viser vel at mannfolk som blir boende hos mødrene langt opp i voksen
alder,
nærmest må fanges med lasso om de skal ledes inn i
det ekte skapet.

17 informanter til sammen har maktet å sette sammen
for meg, bekrefter likevel min påstand at om en bare
kommer et menneskeliv på nært nok hold, finner en
stoff tilstrekkelig til å skape en roman av det – samtidig som en lærer noe vesentlig om den tidsepoken det
aktuelle livet ble levd. Vi kan i alle fall slå fast at Otto
Haga ble født i foreldrenes hus på Haga 3. juni i 1917.
Hans søsken var:
Bergljot, født 1916. Hun ble gift Jansen og flyttet til
Sauda.
Karoline, født 1919. Karoline var skoleflink. Da det
i en kvinneforening ble nevnt at hun, stort sett, fikk
bestekarakterene enere og toere i alle fag,
kommenterte en av kvinnene at hun ikke syntes det
var så imponerende da hennes datter fikk både femmere og seksere! I ungdommen arbeidet Karoline
som tjenestejente hos doktor Strømme på Judaberg.
Hun ble gift med advokat Edvin Saastad og bodde i
Oslo. Ekteparet hadde to barn. Karoline likte dårlig at
Otto solgte Fredheim-bruket til tomtegrunn for kommunen uten at hun ble involvert. Etter dette ble det
lite besøk til Fredheim fra Oslo.

Otto Haga mistet faren da han var 24 år gammel.
Siden Toralv drog til sjøs, ble det Ottos ”kall” å
hjelpe moren med driften av det vesle gårdsbruket
på oppsiden av Rådhuset og bedehuset ”Bethel” på
Judaberg. Bruket fødde to kyr, en kvige, en gris og
noen sauer og høner. Låvebygningen stod til høyre for
våningshuset når en kommer fra Rådhuset. Det ble
dyrket korn og poteter på det vesle bruket, og i hagen
vokste det både frukttrær og bærbusker.

Toralv, født 1926, reiste til sjøs noen år og drev deretter gården videre sammen med Otto og moren. I 1952
arbeidet han for Midtre Ryfylke El-lag, og han var da
med på å strekke elektriske linjer og sette opp
telefonstolper på Finnøy sammen med Jacob Steinsvik og Olav Spanne. En kveld, etter at moren var død

NOE OM OTTOS FAR OG FARFAR
Nikolai Vigjå var, som sin sønn, en fredsommelig og
stillferdig mann som ikke hadde stort behov for å stikke seg fram i bygdemiljøet på Finnøy. Men han var
mer humørfylt enn sønnen,
Otto, hevder Knud Nåden,
som ofte kamperte sammen med Nikolai når de
skulle selge frukt på Torget
i Stavanger. En høstdag var
det så mange frukthandlere
i byen at Knud og Nikolai
måtte ta til takke med en
salgsplass like borte ved
Jernbanestasjonen. Det var
så kaldt at Nikolai utbrøt:
”Eg trur eg fryse i hjel!”,
men båten hjem gikk ikke
på lenge, så ungdommene
trosset vær og vind en stund
til. På returen til kaien gikk
Knud og Nikolai innom kaf-

JUDABERG sentrum, anno ca 1958

1) Olav Flesjå (Ester Svoren Flesjå) 2) Torvald Espeland 3) Ommund Salvesen (Karl Sverre Nærland) 4) Garasje (Gjedrem)
5) Bankbygning 6) Gunda Nærland, Gunnar Alsvik 7) Kommunalt agronomhus, solgt til private 8) Gabriel Nærland 9) Legebolig (Oldeide) 10) Kjell Nåden (hønshus) 11) Otto Haga (og hans løe) 12) Meieriet (ferdig i 1958) 13) Bethel 14) Olav og Torunn Bjørkvik
15) Kjell Nåden (før: Rasmus og Kristine Nåden) 16) Løen til Rasmus og Kristine Nåden 17) Johanna Varland, Oddvar Bjørkvik og
Elisabeth Varland 18) Celius Eike
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eteriaen til Bondeungdomslaget i Kirkegaten. Knud
bestilte en bokkøl. Nikolai hadde sans for ordspill,
så han sa: ”Da tar je en gjed”, til ære for ”fintfolket” i
byen.

”spog” og original. I motsetning til sønn og særlig
sønnesønn var han meget utadvendt og ga til kjenne
at han ønsket å slå av en prat med de fleste han møtte.
Når han framførte en slåse, slo han, som nevnt, alltid
over i høytidelig riksmål.

Som faren gikk Nikolai over til å snakke riksmål når
han skulle uttrykke noe spøkefullt. Han likte godt å
gå på kaien når dampbåten ankom Judaberg. For å
forklare hvorfor dette var så viktig, uttalte han. ”Det
gjelder om at se og lade seg se.” Da hans onkel, Rasmus Haga, undret seg over hva Nikolai, i all verden,
levde av, svarte Nikolai: ”Det kommer ikke an på
hva du tjener, men hva du bruker pengene til.” I tråd
med dette hevdet han i forbindelse med arbeid med
å plante jordbærplanter: ”Det er ikke hva man tjener,
men hva man nøyer, som betyr noe”.
Overflødighet av materielle goder var i alle fall
mangelvare på Fredheim. (Det offisielle navnet på
bruket der Otto-huset står, er ”Fredheim”, men den
eldre generasjon finnøybuer hevder at huset aldri ble
kalt ”Otto-huset”, men ”Laisa-huset” etter Nikolai
Haga.) Nikolai satte for øvrig oppnavn på barna sine.
Otto kalte han for ”Gust”, Toralv het ”Himle” i farens
vokabular, og Karoline gikk under navnet ”Litlå”.

En gang var han på alkejakt med sønnen Nikolai.
Våpenet var en gammeldags munnladningsbørse.
Teodor hadde imidlertid glemt å ta med knall, men i
likhet med de fleste finnøybuer fant Teodor raskt en
praktisk løsning på problemet. Han ladet derfor sin
muskedunder, tok sikte og ba Nikolai sette en tent
fyrstikk bort på ladningen til skuddet gikk av.
Da Teodor kom hjem, fant han fram karva blad
som han stappet i sin pipe mens han framførte sitt
rollespill: ”Jeg siktede, og min sønn ’Laisen’, gav ild,
og vi skjøt visselig mange fugle.” Men så føyet han til
noe spakere: ’Merkelig med disse fugle hvor de har
livet kjært, vi fikk ikke en eneste en!’”
MOR BERTA
Otto var nær knyttet til moren, og det var neppe
tilfeldig at det ble han som ble værende igjen hjemme
da de tre andre søsknene flyttet ut. Otto hadde mye
av hennes unnselige vesen, for heller ikke hun deltok i
mye sosialt liv ved for eksempel møter, gudstjenester
eller i foreningsliv.

Da en av naboene sa til Nikolai at ”hu Bertha (kona)
e kje akkurat nogen skjønnhed”, svarte han: ”Nei, men
det gjere ikkje noge, for dei så ikkje e så fine, helde seg
be´re.” Og hvis noen fortalte ham at en sambygding
var falt fra, svarte han med å si: ”Ja, det e godt ka så
kjeme vekk.” Som Otto gjorde også Nikolai forefallende arbeid for naboene for å tjene seg litt ekstra.
Han kjørte blant annet bakverk for baker Kvaløy på
Judaberg. Med hest og kjerre fraktet Nikolai brødkassene ned på kaien, der Malvin og Harald Haga
ventet med båten sin for å frakte bakverket rundt til
de nærliggende øyene. Kvaløy fikk for øvrig forsyne
seg av det vannet han trengte i den gode brønnen til
”Laisen” på Haga.

Bertha Haga var svært pertentlig og renslig. Når hun
kom fra fjøset, kledde hun seg straks i reine klær, og
når hun skulle på butikken, kledde hun seg opp i blå
kjole og nystrøket hvitt ”søsterforkle”. Hun var blid,
vennlig og elskverdig med alle, men få ble invitert til
Fredheim eller ”Laisa-huset”. Men Halfdan Asheim
fra Judaberg minnes at han var i huset som guttunge
og at det alltid var gildt å gå på besøk i de koselige
stuene hos Bertha, Otto og Toralv. Bertha gikk også
på besøk til Knud og Berta Hagas familie på Haga og
hun besøkte fru Malena Lauvsnes Asheim i det
såkalte ”Asheim-huset” ved kaien på Judaberg. Halfdan Asheim minnes også at Bertha gikk med sengemat til Ranveig Haustavik.

Fra 1905 til 1910 hadde Nikolai opphold i Nord
Dakota. Han reiste over dit sammen med Mandius
Halvorsen fra bruket Golhaug under Vigjå. På vei til
kaien på Judaberg, der ”Forra” snart skulle til byen,
traff de Asgaut Få som var ute og pløyde med hesten.
”Kor ska dokker hen?, sa Få´en. ”Te Amerika”, var
svaret. ”Hold av ein plass te meg, eg bler med”, sa
Asgaut Få (1886-1973). Dermed selte han av hesten, fikk den inn på stallen, gikk inn og hev det aller
nødvendigste oppi en reiseveske og luntet etter ned til
kaien. Asgaut Få kom ikke tilbake fra ”Junaiten” før i
1926, 21 år seinere.
Ottos farfar, Teodor, ble også regnet for litt av en

Ved juletider inviterte imidlertid Bertha mannens
slekt fra Vigjå, Trygve og Margit Vik med døtrene
Kjellaug, Torborg og Berit. Jentene gledet seg
voldsomt til årets besøk i ”dokkehuset” til ”Gamle
fru Bertha” på Haga. (Det fantes en annen og yngre
Berta Haga, som var gift med Knud Haga). En gang
ba jentene seg fri skolen for de skulle i kaffeselskap til
Bertha Haga. ”Frøken” Krogstrand lot dem gå, men
spurte først om de likte kaffe.
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Da jentene kom hjem, ble det oppstandelse, for ikke
hadde de hatt med melding om fritak, og juleselskapet
skulle ikke feires før om ettermiddagen. Men jentene
trengte tiden til å kle seg opp i de fine kjolene – og
til å glede seg! Også fru Haagensen, kona til en av
bakerne på Judaberg, gikk på besøk til Berta Haga,
minnes en av informantene.

Svært få minner fra Ottos barndom og ungdom har
overlevd fram til våre dager, men vi vet at han var med
faren på besøk til naboen Rasmus Nåden.
I ungdommen var Otto også på ungdomshuset
”Tippen” (egentlig: ”Breidablikk”) sammen med
kameraten Sjur Eike. Også der holdt Otto seg forsiktig
i bakgrunnen, men han var faktisk ute på dansegolvet
ved flere høve, og Knud Nåden minnes at Otto ble
kjappere i takten jo mer han fikk ”innabords”.

Otto deltok også i disse selskapene som fant sted på
begynnelsen av 1950-tallet. Men det var Berta som
var primus motor i alt som fulgte med av oppdekking,
pynt, matlaging og servering. Otto satt bare stille og
forsagt og observerte anonymt med et svakt smil om
munnen. Han svarte på spørsmål, men inviterte ikke
selv til samtale om noe tema.

I ungdommen gikk Otto alltid med en lue gemyttlig
plassert på snei på sitt runde hode. Han kjøpte seg en
DBS-sykkel med ballongdekk, den første på Finnøy,
og dermed kunne han tilby seg å være
skysskar for jentene ved husmorskolen på Rygjabø.
Men de unge av kvinnekjønn måtte være i hus til
klokka ti om kvelden ellers fikk de med bestyrerinnen,
frøken Ueland, å gjøre. Det hendte ei jente ville sitte
på stangen, men verken hun eller Otto hadde erfaring med sykkelskyss. Jenta satte seg overskrevs og var
nok glad når hun måtte gå opp Vigekleivå og bakken
til husmorskolen. Vel framme var hun så sår både her
og der at det ble sagt at hun sov i stabilt sideleie de
følgende nettene etter all humpingen på grusveiene.
Otto hadde også en spesiell jente i kikkerten, og
skuffelsen var stor da hun drog til Oslo.

Da Bertas yngre bror, Lars, kom hjem til Norge etter
et opphold i Amerika, ville han besøke søsteren på
Judaberg. Berta taklet imidlertid ikke det uventede
og uvarslede besøket og møtte sin hjemvendte bror
nærmest med avvisning. Lars kom seg tilbake med
første båt og tog til broren Jonas, som bodde og drev
bokhandel på Bryne. Første kvelden sa Lars ingenting,
men neste dag fikk han samlet sine inntrykk i konsentratet: ”Te Judaberg ska eg aldri meir!” De ødslet
tydeligvis ikke med ordene i familien fra Jørstad!
OM OTTOS PERSONLIGHET
Mine informanter vedrørende Otto Haga gir likelydende beskrivelser av Otto Hagas personlighet. Han
var ingen gründer-type eller nybrottsmann med vyer
om utvidelse eller modernisering av sitt gårdsbruk.
Hele hans vesen bar preg av å være en fremmed på
denne planeten. Han var ekstremt blyg, beskjeden,
stillferdig, ja, nærmest folkesky. Når han traff folk på
veien, vek han unna øyekontakt, og kroppsspråket
fortalte om en mann som ikke hadde behov for å
forlenge samtaler lengre enn nødvendig. Helt fra ungdommen var han ekstremt blyg. Når ungdommene
var ute i robåt og måtte tisse, lot de bare strålen gå
over relingen, men ikke Otto, nei. Han kunne sitte blå
i ansiktet i baugen til en av kameratene forbarmet seg
over ham og spurte hva som var i veien. ”Eg må i land,
eg ska tissa!” svarte Otto. Det var ikke tale om å bruke
samme metode som de andre. Dermed måtte en legge
båten til lands, selvsagt ikke uten en rekke treffende
kommentarer som kalte på latteren. Otto snakket ikke
uten at han måtte, han var innesluttet og ruslet helst
rundt alene. Han reiste lite utenom nødvendige ærend
til byen. Men han ble svært oppglødd da han fikk være
med familien Bergøy på tur til morens barndomsland
på Jørstad, dit han mintes moren hadde tatt ham med
da han var liten.

Faren tok som nevnt Otto med seg på fisketurer og
på alkejakt. Best likte Otto å fange hummer, og han
var en mester i å binde velfungerende hummerteiner.
Han hadde først en robåt laget av tre, men lærte seg å
bygge småbåter i plast på sine eldre dager. Han fisket
både mort og brisling, men hadde han fått for mye
fisk, lempet han bare overskytende fangst på tunet
utenfor huset med påfølgende odører.
Han var nøyaktig i arbeid han utførte, men en
”rabbagast” når det gjaldt orden og ryddighet på egen
grunn. Han var ikke så nøye og forsiktig med alt han
foretok seg. Således gikk det galt en gang han skulle
svi av noe gras om våren, og brannen kom ut av kontroll så hele Haga truet med å ta fyr før naboene gikk
manngard med bøtter og spann. Som voksen likte
Otto fortsatt å dra på alkejakt, da sammen med sine
kamerater Sjur Eike og Olav Asheim.
Som alle mennesker var selvsagt også Otto Haga
et sosialt vesen med behov for kontakt med andre
mennesker. Heldigvis hadde han snille og empatiske
naboer som møtte ham med respekt og hjelpsomhet.
Han følte seg trygg sammen med bl.a. brødrene
Reidar og Olav Bjørkvik og deres familier – og med
herredsagronom Klaus Nordbø og med folket på
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gården til Rasmus Nåden. Med disse menneskene
kunne han kommunisere uten å føle seg ubekvem og
presset. På sine gamle dager tiltok paranoide trekk, og
Otto fryktet at noen ville ham vondt når for eksempel
en takpanne falt av huset. Han var redd noen forsøkte
å forgifte brønnvatnet og søkte derfor til naboene
på oppsiden, Torunn og Olav Bjørkvik, for å få reint
vann, på tross av at han selv hadde den beste brønnen
i bygda – en brønn som aldri gikk tom selv i de hardeste tørkeperiodene. Otto ble også svært engstelig når
ungene på Judaberg oppsøkte ham som julebukker.
Ungene merket selvsagt dette. Det virket ansporende
og spennende og inspirerte dem til hyppige besøk.

tuå va temmelig ringe ittekvert”, som en av mine informanter uttrykte det. Røyking av ”Rød Mix” gjorde
ikke tilstanden til tannkjøttet noe bedre, og etter hvert
måtte han dyppe skiver og kavring i kaffe for å få det
ned halshullet. Når han var nødt til å foreta en bytur
en gang i året, ble han så urolig og nervøs at han ikke
sov om nettene i forveien.
KOMPETANSE OG MANGLENDE KOMPETANSE.
Otto hadde altså også kontakt med familien Bergøy.
Far, Øystein, og sønn, Per, forpaktet Ottos bruk på
hans gamle dager. Da Rådhuset ble reist på nedre del
av Ottos bruk, ble det parkert biler og
anleggsmaskiner på Ottos gjenværende eiendom uten
at Otto ble bedt om tillatelse til dette. Dette såret og
ydmyket ham uten at han var i stand til å protestere
høylydt til rette vedkommende. Men protestere
kunne Per Bergøy. Da han ikke kom til med traktoren
på de arealer han hadde forpaktet av Otto, tente han
på alle pluggene og gikk sporenstreks inn på Rådhuset
og forklarte i klare ordelag hvor David kjøpte ølet.
Og det som irriterte Per mest med situasjonen, var
vissheten om at en slik atfred som kommunens folk
utviste overfor Otto, ikke ville bli presentret for hvem
som helst. Det var denne underliggende
nedlatenheten overfor en forsvarsløs person som
åpnet for sinnets eruptive krefter.

Da Bjørkviks datter, Elisabeth Bjørkvik, giftet seg med
Odd Harald Rygh i 1972, takket Otto ja til å delta ved
bryllupsfeiringen på Utsyn 5. august. Der ble det tatt
et fotografi av ham som er det eneste jeg har klart å
oppspore av den tilbaketrukne mannen. Det hendte
også at han takket ja til å feire julekvelden sammen
med familien Bjørkvik, noe som indikerer litt om den
tilliten han følte for naboene på oppsiden av bruket
hans. Otto var for øvrig alltid raus med presanger til
naboene enten det gjaldt julefeiring, konfirmasjon
eller bryllup, forteller Torunn Bjørkvik,
Men Ottos utrygghet kom til overflaten også da han
ble invitert i juleselskap til familien Bergøy. Med
gråten i halsen takket han nei, for han var sikker på
at noen ville gjøre hærverk på hus og eiendom mens
han var borte. Han hadde nemlig observert fremmede
folk i nærheten, og han var sikker på at de var ute etter
ham. Men i stedet gikk Ranveig Bergøy ned til ham
med god julemat, og han følte seg etter hvert så trygg
på henne at han snakket til henne om han traff henne
for eksempel på handelslaget.
Det var mor Berta eller bror Toralv som handlet inn
varer fra handelslaget, men da moren døde og Toralv
drog til Oslo, ble det en dyd av nødvendighet for
Otto å handle selv, og det kostet ham mye besvær
og bekymring i starten. Men gradvis gikk det lettere
med innkjøp av dagligvarene. Innkjøpene var selvsagt
på et minimumsnivå, for det var ikke store luksusen
Otto unte seg selv, og det var ikke de store kravene
han stilte til egen meny. Da fjørene begynte å gi seg
i sofaen, stappet Otto gamle aviser gjennom et hull i
trekket for å kompensere for manglende mykhet.

Teodor Nilsen - farfar til Otto Haga - her sammen med slektningen Jacob Roda

Noen av mine informanter mener at kommunen
gjorde Otto stor urett også da bruket hans ble innløst
på en slik måte at Otto ble økonomisk ”flådd” av
rigide skatteordninger han ikke kjente til og derfor
burde vært gitt råd om. Han var desstuen lovet arbeid
i kommunen om han solgte bruket. Denne lovnaden
ble imidlertid aldri innfridd.
Bengt Jacob Rode forteller at hans far, Jan Roda, hjalp
sin slektning, Otto, med gårdsarbeid. Otto hadde en

Otto var livredd både leger og tannleger og holdt seg
klar slike hvitkledde menn så langt det lot seg gjøre.
Når det gjaldt tannleger, klarte han å gjennomføre sitt
forsett til siste slutt. Følgen var at tilstanden i ”spises-
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blakk hest som han ikke rådde med. Han var nærmest
redd den og lot den stå på stallen og spise seg mett
uten at det ble krevd arbeidsplikt av den. Den utemte
hesten appellerte til kraftkaren Roda. Han tok hesten
med stor fasthet i grimen og førte den utenfor løen,
der han fikk sele på den før han spente den foran
fjørhorven. Hesten tok straks ut og fór over Ottos
åkerlapper mens Jan Roda klamret seg fast til tømmer
og kuskesetet og strammet harven det han var god
for i håp om å bremse på farten. Med oppspilte øyne
kavet og slet hesten seg svett og sliten ved å jage på
kryss og tvers over jordstykket som etter hvert ble så
finsoldet at det var klart for såing til golfbane – om
det hadde vært aktuelt! Hesten stod til slutt med bøyd
nakke mens den snappet etter luft. Den hadde funnet
sin overmann og luntet føyelig inn i stallen igjen. Men
Otto så likevel aldri syn på å ta fatt på en liknende
luftetur, så han lot Blakken få stå i fred slik den var
vant til. I en periode hadde for øvrig Otto hest sammen med naboen Asgaut Få, men siden kjøpte Otto
en traktor.

flere fram på en gang, særlig om fredagene da den
siste finpussen skulle foretas før helgen. Da var det
liv og moro og avdeling for gode kommentarer under
de låge bjelkene i kjelleren. Om høsten satte Otto
fram et stort fat med plommer og epler fra egen avl
til sine kunder. Det var ikke mye han sa under disse
seansene, men han humret og lo til gode historier og
hadde opplagt glede av disse arbeidsøktene. En av
naboene som ble klippet i stuen, bemerket hvor godt
han likte maleriet Otto hadde hengende på veggen.
Da ble Otto vaktsom og mistenksom. På baksiden av
bildet hang nemlig nøkkelen til pengeskrinet, og fra
denne dagen tok han ikke imot flere oppdrag fra den
uheldige kunden. Noen av Ottos kunder kan erindre
at de betalte fra en til tre kroner for utnyttelsen av
Ottos kompetanse innen frisøryrket mens andre fikk
tjenesten gratis.
Otto var forsiktig med alkohol, men han takket ja til
litt vin dann og vann. En gang hadde han fått noen
glass etter endt arbeidsdag hos Kjell og Gerd Nåden.
Otto følte seg litt susen ved hjemkomst, og da noen
banket på vinduet i håp om at han kunne klippe dem,
slo han ut med armene slik en fotballdommer gjør når
han blåser av kampen. Hårkundene var ikke i tvil om
hva signalet betydde, ei heller om hva som var årsaken
til de resolutte armbevegelsene.

Bengt Jacob Rode forteller også at han alltid fikk
wienerbrød og brus når han hjalp Otto med arbeid på
gården hans, og Halfdan Asheim minnes at Otto inviterte ham til å plukke bær og frukt i hagen sin. Bengt
Jacob Rode er for øvrig i besittelse av en sølvpokal
som Otto fikk i andre premie for kudømming. Og
det er, etter min mening interessant, for innen dette
området følte altså Otto seg så trygg på egen kompetanse at han våget å stille sine kunnskaper åpent til
skue. Mannen uten den sterke selvfølelsen hadde altså
stor nok selvtillit innen kudømming til å vise seg fram
i bygdesamfunnet.

Det kom overraskende på mange da Otto dukket opp
for å delta ved dugnader på bedehuset ”Bethel”, for
han var ingen fast bedehusgjenger. Ei heller var han
organisert i foreninger eller ble observert ved gudstjenester. Men han ville altså gjerne bidra til at det
vakre bedehuset på Judaberg ble holdt i hevd. Dessuten fikk han anledning til å vise fram sin dyktighet
og kompetanse innen murerfaget, for der følte han
også at han hadde noe å bidra med.

Kjell Nåden, en av naboene til Otto, mistet faren, Rasmus, da han var bare 12 år. Kjell fikk god hjelp av Otto
både når det gjaldt gode råd i forhold til gårdsarbeid
og når det gjaldt arbeid på gården. Otto var særdeles
flink til å grave og steinsette veiter, forteller Kjell, som
betegner Otto som en snill og hjelpsom hedersmann.

Otto hadde lært å slakte av faren, og langt oppi årene
hjalp han sine naboer med slakting av kaniner, som de
fleste holdt for matauk. Han hjalp også Rudolf Nåden
med slakting på Rygjabø, og han arbeidet på gården
under Rygjabø bl.a. med å slå graset i hagen der.

Otto var en nøyaktig mann som utførte arbeid med
stor pliktfølelse. På 1940- og 1950-tallet arbeidet han
ofte for Asgaut og Grethe på Få. Harald Få sier i 2008
at Otto gjorde ”skrekkjelege fint arbeid, og både når
han skar korn og plødde, va ågrane vinkla”.

I yngre dager gikk Otto gjerne på basarene på Bethel,
og da var han lite blyg, men førstemann av kameratene framme der loddsalget foregikk, for han likte
spenningen som fulgte med trekningen.

Otto var en populær herrefrisør på Judaberg. Var
været fint foregikk klippingen på en krakk under den
store granen på utsiden av huset, men ellers trakk han
innendørs og utførte finarbeidet i hverdagsstuen som
lå mot sør – på kjøkkenet eller i kjelleren. Ofte møtte

ARBEIDSMANNEN
Otto Haga var altså ikke redd for å ta i et tak. I lange
perioder arbeidet han for byggmester Torvald Espeland, en av naboene på Få fra 1955. Torvald minnes
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Otto som en usedvanlig pålitelig, ansvarsfull og stø
arbeidskar, og bedre skussmål er det vanskelig for en
arbeidsgiver å gi en av sine ansatte, legger han til. Med
sin fingerferdighet og nøyaktighet var Otto nummer
en når det gjaldt all slags arbeid i mur som pussing,
støping og sementering i stein. I tillegg var han en
flink tømrer. Han var med på reise driftsbygninger på
Finnøy og hytter på Byre, men da Torvald tilbød seg
å være med ham for å rette opp den falleferdige løen
på Haga, takket han nei. Det ble for kostbart, mente
Otto.

Odd Harald Rygh og nabo Kjell Nåden for å lete. De
fant Otto Haga sittende inntil et tre oppe i bakken på
eiendommen hans, der Hagatoppen Barnehage ligger
i dag. Otto hadde vært ute for å samle ris og tørre
kvister til brenne da smerter i hjerteregionen nok fikk
ham til å sette seg ned ved treet der han døde, 70 år
gammel. De tre mennene fikk fraktet Otto ned i bygda
innpakket i en presenning.
Kommunen overtok Ottos hus og eiendom etter
hans død. Låven var til forfalls i den grad at den måtte
rives, men våningshuset fikk stå, og Husflidlaget fikk
leie det til en billig avgift. Vevstoler ble satt opp, og
mange framifrå fine husflidsprodukter så dagens lys
i Ottos koselige stuer mens ”raddelet” gikk rundt
ferskt bakverk og nykokt kaffe – som et forvarsel om
det innholdet Otto-huset siden har fått? Rådhuset er
altså plassert på Ottos gamle eiendom. Dermed har
både eiendom og våningshus kommet til heder og
verdighet inn i et nytt årtusen.

Otto fungerte fint sammen med sine arbeidskolleger
Torvald Espedal, Jon Skartveit og Torjus Tveit, men
han var nøpen, og en måtte trø varsomt for ikke å såre
ham. Han takket ja til å delta ved kaffeselskaper hos
ekteparet Espeland sammen med kollega Skartveit, og
han sa ja takk til å spise sammen med sin arbeidsgiver
og fru Gudrun når han var i arbeid for Espeland.
Otto hjalp også til som arbeidshjelp på nabogårdene,
blant annet for Olav Flesjå. ”Han va ein positiv nabo,
men ein einstøing”. ”Det va aldri någe styr med han”.
”Han va ensomme og levde isolert”. ”Der va ingenting i veien med håve te an Otto”, er utsagn som mine
informanter har gitt om Otto Haga. Han var glad i å
lese, særlig faglitteratur og hadde gode kunnskaper
innen politikk og geografi, og han abonnerte på
”Stavanger Aftenblad” og ”Vi Menn” – og han leste
bøker. Otto var en mester i å løse kryssord og rebus.
Når ungdommene stod i veikanten og pratet mens de
tok seg en røyk, ropte de alltid på Otto for å få ham til
å løse rebuser som var trykket på baksiden av fyrstikkeskene. Og Otto var mer enn villig og var ikke sein
om å gi dem fasiten.

INFORMANTER I ALFABETISK REKKEFØLGE
Halfdan Asheim
Per Bergøy
Ranveig Bergøy
Torunn Bjørkvik
Kjellaug Bø
Gudrun
Espeland

SLUTTEN OG NY BEGYNNELSE
Otto Haga fikk problemer med hjertet sine siste
leveår, og mot sin vilje ble han sendt til Stavanger for
observasjon og operasjon. Han var svekket på helsen
da han kom hjem igjen, men han ville ikke ha hjelp i
huset. Omsider godtok han imidlertid at Sonja Flesjå
skulle gjøre reint for ham en gang i uken. Han ga
uttrykk for at han var tilfreds med det hun gjorde, og
han betalte prompte den summen de var blitt enige
om. Men viss Sonja Flesjå var forhindret fra å komme,
vill han ikke ha annen hjelper. Sonja Flesjå tok gjerne
med seg godsaker fra sitt eget kjøkken når hun skulle
bidra som hjemmehjelper for Otto. Særlig juletider
stakk hun til ham mat hun visste han satte pris på.
Da avisbud Ingebjørg Aasbø en dag i 1987 varslet
om at postkassen til Otto ikke var tømt, ble nabo
Olav Bjørkvik urolig. Han fikk med seg svigersønn

Torvald Espeland
Jon Alv Flesjå
Sonja Flesjå
Harald Få
Jonas Jørstad
Kjell Nåden

Gunnar Skadberg
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Knud Nåden
Bengt J. Rode
Odd H. Rygh
Anlaug Røst
Margit Vik

Are Kalvø

Skasei TRIO

Fylkeskunstlag

Ordfører Kjell Nes
og utstiller
Katrine Lund

Kirsty Mcgee
Mat Martin

Elin
Furubotn

Torolf Ingebrethsen
m/band
10

Maleri av
Roald Sivertsen

Kjell Pahr-Iversen

Rune Udal

“Le Sommeil
de la Belldone”

K.Lund
foran sitt verk “Hest”
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Omvisning av kjolene til
Fabienne Auzolle

Ingvald Løyning;
en av stifterne
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Johm Kenneth
Hatletvedt

Knut Rørtvedt

Alf Pedersen
om “olje pionerane”

Fabienne Auzolle
i La Roche- Bernard

Administrator
Aina Hansen
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Pater Pollestad
Arr. Finnøy Folkebibliotek
med støtte fra Fritt ord

Presseklipp
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Visjon Fortsettelse fra s. 2

Det tar ganske enkelt tid å bygge opp et kulturtilbud
- og ditto forståelse for at tilbudene kan være bra selv
om de ikke er så kjent. Styret i Otto-huset vil derfor
fortsette å tilby arrangement av høy kvalitet både innen klassisk musikk, viser, blues, folkemusikk og jazz i
tillegg til foredrag og forfatterkvelder.

I dette kulturminneåret, der Otto-huset har fått
kulturminne-midler fra Rogaland Fylkeskommune til
istandsetting av uthuset, er det et prosjekt som heter
“Breidablikk” - forum for kulturarv og forvaltning av
verdier. Fra siste seminarinnkalling sakser jeg
følgende hoved-sitat av Harry Fett fra 1906:
“Boligernes og hjemmenes historie griber ind i det
centrale af kulturhistorien”. Dette vil Otto Haga tunet
bidra til.

Styret mm.

Styret har i 2008 hatt 5 styremøter som har behandlet
67 saker; bl.a. ansettelse av Aina Hansen i juni som
deltids administrator. Vi takker Gunnar Skadberg
for en flott og nyansert artikkel om en av Finnøys
anonyme innbyggere: Otto Haga, 1917-1987. På
tampen av året fikk huset skjenkeløyve for øl og
svak-vin (ikke brennevin). Det vil bli arrangert
utendørs visekveld til sommeren; omtrent en lørdag
pr. måned.

De som er interessert i kulturarv kan kontakte Sjur
Harby på e-mail: sjur.harby@disenkolonial.no.

Kunst og marked

Vincent van Gogh, den ikke helt ukjente maleren som
idag selger i hundre millioners klassen, solgte ikke
mer enn ett bilde mens han levde. Broren, Theo, var
hans mentor og samarbeidspartner (eller melkeku,
sier noen) og holdt liv i Vincent så lenge han kunne.
Dette faktum, at markedet ikke var der, (ikke likte
eller forsto kunsten hans), er altså ikke noe bevis på at
kunsten ikke har livets rett.

Denne årsrapporten gjelder 2008, men vi inkluderer
gavegivere fram til redaksjonsslutt. Derfor må spesielt
nevnes at vi ha r fått underskuddsgaranti fra Finnøy
Fest -komiteen til å ha en spesielt god
sommerutstilling som åpnes 4. juni av fylkesordfører
Tom Tvedt.
Stiftelsen er en non-profitt stiftelse og styret har ikke
mottatt honorar. Styret har tatt gjenvalg og satser videre på å gi Finnøy og Ryfylke et variert kulturtilbud
av høy kvalitet.

Noe av den samme problematikken har vi opplevd på
enkelte arrangement i Otto-huset i 2008. Noen ganger
kommer bare 5- 10 gjester - selv om tilbudene er av
ypperste klasse. Vi er kjent med at det er “mye å gjøre”
på Finnøy og styret klager ikke på publikum. De
fleste av våre tilbud er også lagt til den mørke årstiden
utenom vinnene. Styret i huset har sagt vi må bli enda
bedre på informasjon og markedsføring av tilbudene.

Stavanger 4.5.2009
Tore Jensen
Styreleder Stiftelsen Otto-Huset.
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GJENSTRIDIGE, GAMLE HUS

forhindret - med minst mulig margin i avstemmingen.

Av Tore Jensen

Men Gamle Stavanger ble senere truet fra nord. På
90-tallet ville en "byvikler" rasere ett eneste, lite
trehus som sto lengst mot nord i vårt nå kjære, gamle
Stavanger. Hensikten var å bygge boliger vis a vis
utenriksterminalen. Entreprenør/utbygger fikk nei og
gikk ut i avisene med den tåredryppende historien om
at dette ene huset gjorde at de gikk på et tapt prosjekt
i hundremillionersklassen.

Hvordan bevares eldre bebyggelse?
Europas maktsentrum gjennom mange hundre år
- Forum Romanum - i Roma, kan man enda idag
se noen imponerende ruiner av. Noen få søyler og
monument forteller oss om fordums storhet - for
2000 år siden.

Så overtok en annen utbygger som tilpasset seg - og
det gamle, enslige, trehuset - og integrerte det i det
nye boligkomplekset. Og slik står det idag, som en
"gjenstridig" skanse mot det nye. Flytting av huset
kom jo ikke på tale.

Mange har trodd at det måtte være "gamle tiders barbarer" som raserte og ødela dette praktfulle senteret
ved Palatinerhøyden og oppe på selve høyden. Men,
nei. Det var faktisk behovet for Romas byfornyelse og
byggingen av Peterskirken som førte til at flere paver,
Julius II var den første omkring 1540, som beordret
raseringen av Cæsars tempel, keisernes og vestalinenes tempel og andre bygninger mellom Capitol,
Colosseum og Palatinerhøyden (ref. Paola Guidobaldi: Roman Forum, Electa forlag 1998/2006, s.8,
ISBN 88-435-6335-1).

Nå står et lite hus, alene, like ved det store Rådhuset på Judaberg, Finnøy. Helt alene står det,
truet av både aldershjem, rådhusutbygging og
byutviklings"utviklingen". Og huset, OTTO-HUSET
(se foto), har stått der i snart 100 år, men de siste 2030 årene "på nåde" - i påvente av utviklingen. Skal vi
kalle taktikken "planlagt forfall"?
Den gamle, våte rønna, må jo vekk; for å gi plass til
framskrittet og byutviklingen. Som i Roma, Bergen og
Gamle Stavanger - og mange andre plasser i verden.
Vekk!
Så sier mange at det kan flyttes? Ikke i noen av de
eksemplene som er gitt her, har flytting vært et aktuelt
tema. Flytting er i vår sammenheng ekvivalent med
riving og fordrer rivingstillatelse.
OTTO-HUSET har potensial til å bli det for Finnøy
som HÅ GAMLE PRESTEGÅRD er for HÅ kommune - og for den europeiske kulturhovedstadsregionen også for den saks skyld.

Byutviklere av alle slag, har nok et ansvar når "gamle
greier" må vike på fremskrittets alter. Noe flytting av
Forum var ikke aktuelt. Det var de ytre lagene med
marmor som var mest verdifulle.

Hvordan kan vi få byutviklerne, inklusive politikerne
og administrasjonen, på Finnøy til å ta vare på vår
kulturarv - og utvikle et kulturhus i videste forstand?

Bryggen i Bergen ble utsatt for brann og skulle rives
tidlig på 50-tallet - i vårt forrige århundre. Å flytte
Bryggen ble aldri vurdert seriøst, såvidt vites. Bare 2030 år etterpå kom de gamle trehusene på Bryggen på
UNICEFS liste over "World Heritage" - bygninger.

Aalborg, Stavanger, sept. 2007
Tore Jensen

Det er nok få entreprenører i Stavanger som har sett
reguleringsplanene for Gamle Stavanger etter krigen.
Preget av "beine linjer og gater" skulle ruklet på Straen
vekk og byen forskjønnes og utvikles. Å flytte Gamle
Stavanger ble aldri vurdert. Heldigvis ble rivingen
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Nøkkeltall
RESULTAT
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

2008

2007

219 582
-172 662
46 920
5 743
52 663

144 035
-358 167
-214 132
3 277
-210 855

			
BALANSE
EIENDELER			
			
132 810
Sum varige driftsmidler		
2 000
Sum finansielle anleggsmidler		
134 810
Sum anleggsmidler
		
OMLØPSMIDLER			
40 800
Sum fordringer				
220 374
Sum omløpsmidler			
355 184
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD			
Sum egenkapital
			
Sum gjeld				
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

132 810
0
132 810
80 765
237 928
370 738

		
342 728

290 065

12 456
355 184

80 673
370 738

Aktivitetsoversikt 2008 Otto-huset
Kunstutstillinger.
I tillegg til den kollektive juleutstillingen og den internasjonale sommerutstillingen (Kjell Pahr-Iversen,
Fabienne Auzolle, Katrine Lund) hadde billedkunstneren Roald Sivertsen fra Finnøy en egen-administrert utstilling av maleri i mars. Dette er et tilbud
som er svært rimelig for kunstneren som selv står
for organisering og vakthold. Det antas at vi har hatt
5-600 personer på besøk på utstillingene.

Konserter.
Det har i vår regi og en i samarbeid med T. Sevheim,
vært 6 konserter (SKASEI, Elin Furubotn, Teeny
Grownups, Melodi Pomm Fri, Torolf Ingebrethsen,
Kirsty McGee/Mat Martin og Liv Runesdatter) med
tilsammen ca. 160 gjester.
Bedrifter, grupper og lag.
Vi har hatt besøk av Suldal Kunstlag, Rogaland
Kunstlag, Rogaland Bedriftskunstforeningers Råd og
SR-bank.

Litteraturtilbud og foredrag.
Vi har hatt 3 foredragskvelder (Are Kalvø, G. Roalkvam og Alf Pedersen) som trakk ca 90 gjester; med
fullt hus for Kalvø! Finnøy Folkebibliotek arrangerte
en kveld med Pater Pollestad.
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Styrets årsberetning for 2008
er et overskudd på kr. 52 663. Egenkapitalen utgjør kr.
342 728 av en totalkapital på kr. 355 184. Likviditeten er
fortsatt god.

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 Judaberg, 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 internasjonale kunstnere (Vedtektenes §1).

Fortsatt drift
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt
drift.
Forskning og Utvikling
Stiftelsen driver ikke egen forskning eller utvikling etter
den regnskapsmessige definisjonen.

Gjenoppbyggingen av huset
Det meste av gjennoppbyggingen av huset ble gjennomført i 2007. Med hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen
DnbNOR er det innredet et bibliotek i 2 etasje i 2008
og pianoet er satt til en omfattende rehabilitering. Det er
utført relativt lite dugnadsarbeid i 2008.

Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Stiftelsen
hadde i det meste av året en deltidsansatt kulturadministrator; senest Aina Hansen, som har fungert fra 10.7.08.
Administrator har vært sykemeldt siden november. Det er
ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Støtte til arrangementsvirksomheten
Takket være en solid underskuddsgaranti fra Ryfylkefondet
har det også i 2008 vært mulig å gjennomføre 8 konserter
og 2 forfatter-/foredrags-kvelder i tillegg til 3 måneders
internasjonal sommerutstilling, en kollektiv juleutstilling
og en kunstnerstyrt utstilling i mars. Det er mottatt underskuddsstøtte fra Finnøy kommune på kr. 3 000 .Se forøvrig egen årsrapport i mai 09 for detaljer:
www.otttohuset.no

Likestilling
I siste halvdel av 2008 var det ansatt en kvinnelig 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.

Virksomhetens art:
Stiftelsens styre og deltids administrator har i 2008
videreført planene om en rekke kulturtiltak som vil være
omtalt nærmere i en egen årsrapport.

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

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Regnskapet gir en rettvisen oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens virksomhet og stilling. Årsresultatet

Stavanger/Finnøy 19.4.2009
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Hovedsamarbeidspartnere:
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Øvrige sponsorer og støttespillere:
Alf Madland
Alf Pedersen
Bengt N. Olsen
Elvarm AS
Finnøy Buss AS
Finnøy Elektro AS
Finnøy Fest

Finnøy Rør AS
Gunnarshaug Trykkeri AS
Gunnar Skadberg
Harald Moe
Helge Emil Reilstad
Ivar Haugen
IT-avdelingen AS

IT-Finnøy AS
Kjetil Ingebrethsen
Mette Paavola
Norske Shell AS
Olav Reilstad, Landhandel
Osv. Sivertsen AS
Ryfylkemuseet

Spesialtrykk AS
Svein Tang Wa
Sweco AS
Torolf Ingebrethsen
Torolf Nordbø
Torgeir Spanne
Vekst Data AS
Øyvind Handeland, Oslo

Styret og administator i Otto-huset 2008-09
F.v.: Geir Landa, Aina Hansen (adm.), Bjarte Austbø, Ola Steinar Flesjå, Sissel Bjørke, Tore Jensen.
Årsrapporten er produsert med støtte av:
Norsk Filmtrykk AS og Theo Eiendom AS
Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS
Ansvarlig utgiver: Tore Jensen
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VISJONEN OM ET KULTURTUN PÅ JUDABERG
Med løa gjenoppbygget som kulturlokale blir Otto Haga Tunet
et genuint gårdstun spesielt egnet til
kulturformidling:
- avskjermet og støyfritt,
- landlig med sansehage, gamle murer og tuntre på
autentisk grunn.
- velegnet til utendørs
opplesing, foredrag, konserter, utstillinger mm.

20

