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“Aller Anfang ist schwer”.
Otto-husets tilbud har også i 2009 holdt 
et høyt nivå. Arrangementene har variert 
fra lokalhistoriske foredrag, klassisk  
kammermusikk, forfatterbesøk og folke-
musikk. I tillegg har lokale artister hatt 
konserter og en lokal billedkunstner har 
lånt huset til å presentere sin kunst i egen 
regi. Dette er et tilbud vi ønsker andre 
kunstnere skal benytte seg av. Sommer-
utstillingen med Bård Breivik sin kunst har 
flere karakterisert som et skup.

Året 2009 har også vært preget av  opp- 
og nedturer. La oss ta nedturene først: 
vi synes at folk ikke tar til seg det gode 
kulturtilbudet som vi tilbyr. Men så er det 
dette med at Finnøy-folk skal få inn over 
seg at det skjer noe bra på Finnøy - at 
man ikke må reise til byen for å oppleve 
kvalitet. Ting-Tar-Tid (sa vi i banken på 
80-tallet).

Når det er sagt: vi har fått uendelig 
mange gode tilbakemeldinger  fra de 
som har deltatt på våre arrangement; 
og det varmer. Styret drøfter dette med 
jevne mellomrom og ser langsiktig på 
denne saken. Målet endrer vi ikke: det 
skal tilbys kvalitet - og variasjon -  på 
Otto-huset.
 
Administrasjon, daglig leder og CAF É.
Vår eminente administrator, Aina Hansen, 
hadde desverre en lengre sykeperiode 
i første halvår. Siden har hennes hoved-
jobb tatt så mye tid, at hun ba oss lete 
etter noen som kunne jobbe på dagtid 
med alt det som tilhører “herlighetene”. 
Vi er derfor glade for at Elisabeth Søyland 
nå på nyåret har startet opp som daglig 
leder. Vi satser på å kunne finansiere en 
tilnærmet 50 % stilling slik at tilbudet rundt 
og i huset, kan bli enda bedre. Elisabeth 
er masterstudent i kunsthistorie og har 
bl.a. 5 års erfaring med kunstformidling i 
Stavanger Kunstforening.
Ta kontakt med henne for formidling av 
kunstutstillingene våre.
I 2009 åpnet vi for utendørs servering 

(kaffe, te, gongkaker, vafler, øl og vin). 
Åpningsdagen var Tomatfestivalens 
lørdag - i pøsende regn. I år vil cafeen 
holde åpent kl. 13-1800 hver fredag, 
lørdag og søndag fra 5. juni til 12. sep-
tember; mao. i sommerutstillingens  
åpningstid.
De planlagte pub-kveldene sommeren 
2009 hadde vi desverre ikke ressurser til å 
gjennomføre. De blir derimot gjennom-
ført 3-4 ganger denne sommeren.

Rehabiliterings-støtte.
Et unnseelig, falleferdig og delvis forfalt 
lite uthus ble på en måte årets lyspunkt. 
Vi fikk støtte til å rehabilitere dette både 
fra Rogaland Fylkeskommune sine kul-
turminnemidler og Fortidsminneforenin-
gens Vernefond. Huset er lite, men vil gi 
tiltrengt lagerplass for møbler, utstyr og 
kunst-emballasje. Hvitmalt vil det være 
med å definere et genuint, vakkert lite 
gårdstun - et kulturtun og i framtiden en 
sansehage.

Kunst og kultur.
Årets storsatsing var selvsagt skulpturene 
til Bård Breivik. Med underskuddsstøtte 
fra kommunalt festfond, tok vi 6-tonneren 
“Donna”, 6 hatter/kjegler og trofeer over 
fra østlandet. Innsamlingen til Donna er 
nå kommet opp i 80.000 kr. og er støttet 
av ordfører og varaordfører.

Støtte og videre arbeid.
Vi møter stadig oftere positive holdninger 
hos meningsmann og beslutningstakere. 
Det var et gjennombrudd å få midler 
fra Finnøy kommunes næringsfond. Der 
understrekes det viktigheten av det ar-
beidet vi gjør.
Videre har vi fått en ny, behagelig støt-
tespiller i dir. Marc Ordaz, Norsk-Fransk 
Kultursenter, Stavanger, som også sto for 
åpningen av sommerutstillingen med 
Jean-Michel Hannecart, Reims, og Bård 
Breivik, Oslo.

Det er inngått samarbeid med EU-
prosjektet “Vital Rural Areas/Levande 
bygder” som Finnøy Næringshage ad-
ministrerer. Videre jobber vi med fylket og 
kommunen for å få eierskap til tomta slik 
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at låven kan bli neste store prosjekt.

Et finurlig prosjekt er kalt “Dokumentas-
jonssenter for utmalma furu”. Dette vil 
materialisere seg i 2010-11.

Styret.
Styret har hatt 5 møter gjennom året og 
behandlet en lang rekke saker. De to 
årene, 2008-9 går i balanse sett under 
ett. Det har ikke vært arrangert dugnad-
er i året.  

Vi takker avtroppende styremedlem Sissel 
Bjørke og administrator Aina Hansen for 
meget god innsats for huset.

Vi har vært så heldige å få Gro Sevheim 
inn som nytt eksternt styremedlem og 
hennes bror Tore som varamedlem. Og 
da har vi både forsterket og forynget oss. 
Og det er bra det.

For styret, Stavanger, 27.5.2010

Tore Jensen
Styreleder Stiftelsen Otto-huset
En non-profit stiftelse i Frivillighetsregisteret 
(med grasrotandel men uten radiator).

DONNA INNSAMLING
 
KJØP ANDELER I "DONNA".
Ved å betale kr. 500.- til bankkonto 
3347.20.37108 blir du medeier i "Donna"-
skulpturen.

For større bidrag, har vi utarbeidet en 
egen pakke med fordeler på ulike nivå. 
Minsteprisen er kun kr. 5.000 fordelt over 
de neste 3 årene. Ta kontakt for info: 
e-mail: post@ottohust.no eller ring daglig 
leder Elisabeth Søyland, 9077 1408.

Innsamlingen er støttet av ordfører Kjell 
Nes og varaordfører Nils Petter Flesjå i 
Finnøy kommune.

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

SISTE NYTT - www.ottohuset.no
Vi er glade for å ha ansatt Elisabeth 
Søyland  som daglig leder. Finn mer på 
nettsidene våre eller facebook.

DonnaAv Bård Breivik
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Finnøy har gått inn i en ny æra.  
Øyen er blitt landfast, noe de fleste  
gleder seg over. Men vil dette på sikt 
gjøre noe med identitetsfølelsen til  
øyboene? Vil finnøyidentiteten gradvis 
svekkes etter hvert som vi fatter at øyen 
er landfast og ikke lengre adskilt fra 
omverdenen ved sjø og fjord? For det 
gjør vel noe med en når en vet en kan 
nå Stavanger på egne hjul like raskt som 
brynebuen fra motsatt kant?
Siden 1970 har jeg samlet historisk stoff 
med tilknytning til Finnøy. Å bedrive tiden 
med noe så unyttig og lite produktivt 
skyldes trolig en genfeil, men jeg har 
måttet leve med denne skavanken, og 
40 år seinere sitter jeg i alle fall igjen med 
730 digitaliserte sider om Finnøys historie, 
stoff som jeg i utgangspunktet nyttet som 
grunnlagsmateriale for mine årlige sykkel-
turer til Finnøy med ungdomskoleelever 
fra Stavanger. Men da det ble komplisert 
å få med seg et ”klassesett” med sykler 
til Finnøy, fortsatte likevel min lidenskape-
lige innsamling av historie og historier 
fra vårt ferieparadis Finnøy. For kanskje 
kunne lærerne på Finnøy ha glede av å 
formidle dette stoffet til sine elever, eller 

 kanskje ville voksne finnøybuer ha glede 
av å få tilgang til dette stoffet, som jeg 
syntes var så interessant og spennende 
at jeg gadd å bruke mye av min fritid på 
å samle det inn?
Men det ser ut til å bli vanskelig å  
realisere min drøm om å få gitt ut mitt 
opus om Finnøy som et samleverk. Jeg 
er blitt AFP-er på 64 år og energien i 
mitt timeglass er ikke lengre hva den 
en gang var. Jeg er begynt å frykte at 
mitt innsamlede Finnøy-materiale vil lide 
samme skjebne som tilsvarende  
materiale fra Sjernarøy, innsamlet av en 
annen, lærer, for øvrig min fars klasseka-
merater fra læreskolen på Stord, Rag-
nvald Hidle. Hans manus ligger nå gjemt 
og glemt i en skuff på Sandnes til lite  

glede og berikelse for noen.
Men viss vi tror at kunnskap om egne 
røtter og vår nære historie er verdifullt i 
forhold til neste generasjoner, er det en 
kulturpolitisk tragedie å la dette materia-
let forbli ubrukt. Og etter min mening har 
Finnøy som fastland, aktualisert  
viktigheten av å ta vare på øysamfun-
nets egenart og unike historie. 
I fjor hentet jeg ut historien min om 
Otto Haga til årsmeldingen for Otto-
huset. I år har Tore Jensen fått meg til å 
foreta en ny kontrollert lekkasje fra min 
Finnøy-samling. Denne gang går vi til Få, 
nabogården til Haga. Der finner vi blant 
annet historien om et enestående lens-

mannsdynasti, og en 
meget spesiell historie 
om en og samme fami-
lie, hvis slektssoge vi 
kan følge gjennom 500 
år på samme gård. 
Men først en generell 
omtale av lensmann-
sembetet og dernest 
en oversikt over lens-
mennene i Finnøy. 
 

 
 
 Bruk 1 på Få - den gamle lensmannsgården

LENSMANNSDYNASTIET  
PÅ FÅ

INNLEDNING

Av Gunnar Skadberg
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Lensmannen har hatt og har en viktig 
oppgave i alle norske bygdesamfunn, 
og han/hun har en meget lang, ubrutt 
historie bak seg. Allerede i 1205 hører vi 

om lensmenn i Rogaland og Hordaland. 
Trolig var det kong Sverre som ansatte 
lensmenn som hjelpesmenn for sine  
sysselmenn – som blant annet var ansatt 
for å kreve inn skatt og avgifter til kon-
gen. Sysselmennene skulle også kreve 
inn bøter og stjålet gods, sørge for orden, 
påtale lovbrudd, skrive ut soldater og 
lede soldatene i krig. Hver sysselmann 
(politimester) fikk en lensmann som sin 
ombudsmann eller hjelper.  
Lensmannen fikk sin lønn av sysselman-
nen, men bøndene ble pålagt å gi lens-
mannen og hans følge kost og losji når 
han kom på sine ombudsreiser. Lensman-
nen holdt vanligvis en eller to sveiner eller 
drenger. Lensmennene ble plukket ut 
blant de mest velstående bøndene, og 
lensmannen måtte sverge at han skulle 
handle etter lov og rett mot både fattig 
og rik. Han skulle også peke ut de dyk-
tigste bøndene til å sitte i bygdeting og 
lagting.
 
Oppgavene som lensmann kom i tillegg 
til yrket som bonde, og lønnen  
lensmannen mottok for sin assistanse til 
sysselmannen, var ikke mye å skryte av. 
Det fins likevel få klager på lensmennene 
opp gjennom historien. Det virker som 

om de identifiserte seg med bøndene og 
utførte sine verv med ansvar og  
plikttroskap. 

På 1400-tallet ble de fleste av  
sysselmannens og lensmannens  
oppgaver overtatt av danske 
lensherrer og futer. Bondelensmennene 
ble nå degradert til hjelpere  
(ombudsmenn) for futene. Rogaland 
stod under lensherren på Bergenhus  
Festnng like til 1668 da Stavanger len 
fikk sin egen lensherre med fast sete 
på Kongsgård i Stavanger. Lensherren 
i Stavanger hadde to futer under seg, 
en for Karmsund og Fjordane og en for 
Jæren og Dalane. 

Futen hadde ansvar for tilsetting og  
avsetting av lensmenn. Det ble ansatt en 
lensmann i hvert skipreide.  
Skatteinnkreving og polititjeneste var 
hovedoppgavene deres. Finnøy skip-
reide omfattet nåværende Finnøy kom-
mune.

Etter at eneveldet ble innført i 1660, ble 
lenene omgjort til amt, og lensherrens 
oppgaver ble overtatt av amtmannen. 
Futene ble beholdt, og både amtmann 
og fut fikk fra nå av fast lønn, mens lens-
mennene fortsatt ble lønnet etter de tjen-
ester de utførte.

Fra 1591 fikk lensmennene mye å gjøre 
med skriveren eller sorenskriveren  
(den som har svoret kronen troskap)  
som fikk oppgaven med å hjelpe 
lagrettemennene med å skrive  
rettsprotokoller, dokumenter og  
dommer, men som etter hvert fikk mye å 
si for domsavsigelsene, ja, etter 1660 var 
det i virkeligheten sorenskriveren som var 
dommer. I Stavanger amt var det tre  
skrivere: to i Karmsund og Fjordane 
(seinere kalt Ryfylke fogderi) og en for 
Jæren og Dalane.

Lagmannen i Stavanger var  
overdommer i distriktet, og lagtinget i 
Stavanger var overdomstol for amtet, 
men overhoffretten i Kristiania og  
høyesterett i København var de øverste 

Lensmannskontoret på finnøy fra 1990

LENSMENN I FINNØY
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rettsinstansene etter en stiftsoverrett, som 
var plassert i hvert bispedømme eller stift.

Fra 1746 kom lensmannen over på fast 
lønn. I Ryfylke var årslønnen fem riksdaler 
og 48 skilling. I tillegg til den faste lønnen 
ble hans sønner fritatt for militærtjeneste, 
og lensmannen skulle ha tiendeparten 
av de bøtene han krevde inn for kongen 
på grunnlag av lovbrudd han selv hadde 
oppdaget eller etterforsket. Mange 
bønder ble fremdeles utpekt som  
lensmenn, men like ofte ble nå  
embetsmennenes betjenter utnevnt i 
disse stillingene. Det var amtmannen som 
utnevnte lensmennene etter forslag fra 
fut og sorenskriver. Amtmannen kunne 
uten videre også avsette lensmannen 
om han ikke var fornøyd med den måten 
lensmannen utførte sine plikter på.

På 1800-tallet fikk lensmennene mange 
nye oppgaver. Blant annet skulle de nå 
ha ansvar for veistellet i landet.  
Lensmannen kunne ikke leve av  
lensmannslønnen alene, så det var 
derfor en fordel at han hadde en gård 
ved siden av. Lensmannen mottok heller 
ingen pensjon.

Fra 1884 fikk herredsstyret mye å si ved 
tilsetting av ny lensmann. Lønnen ble 
fastsatt til et sted mellom 300 og 700 
kroner per år. I 1894 ble fute-embete lagt 
ned og erstattet av politimestre og  
skattefuter. Lensmennene ble igjen 
pålagt nye oppgaver uten at  
lønningene steg tilsvarende. Blant annet 
ble de pålagt å være manntallsførere og 
medlemmer av valgstyrene ved  
kommune- og stortingsvalgene.
 
Lensmennene stiftet sin egen  
landsforening i 1893 for å forbedre sine 
lønns- og arbeidsforhold. Først i 1912  
oppnådde de å få nytt lønnsregulativ.

De gamle lensmannssveinene som hjalp 
lensmannen med ulike oppgaver, ble på 
1900-tallet til autoriserte betjenter som 
ofte utførte mye av kontorarbeidet for 
lensmannen. Fram til 1917 ble de lønnet 
av lensmannen, men fra dette året fikk 
de et tillegg fra staten og ble kalt  
lensmannsfullmektiger.

På 1900-tallet har forandringene skjedd 
raskt innen lensmannsetaten som innen 
alle andre områder i samfunnet.  
Apostlenes hester og lensmannens  
gårdshester er erstattet av biler og  
motorsykler, og robåten har fått  
avløsning av hurtiggående skyssbåter. 
Telefon, sambandsutstyr og  
datamaskiner er blitt standard  
hjelpemidler ved lensmannskontorene.

Etter hvert som arbeidsmengden (bl.a. 
grunnet økende kriminalitet)  
og arbeidsoppgavene har endret seg, 
har utdannelses- og kunnskapskravene 
til lensmenn blitt skjerpet slik at de skal 
være i stand til å ta seg av oppgaver 
som f.eks. går på regnskapsførsel,  
etterforskning, trafikkontroller og  
saksbehandling. I dag tar lensmannen 
seg også av papirer vedrørende skifte og 
arv, bevertnings- og skjenkeløyver,  
registrering av våpen, transport av men-
talt syke og arrestanter, og lensmannen 
er medlem av brannstyre, bygningsråd 
og hjemmevernsnemnd. 
 Som kartet viser følger Finnøy  

lensmannsdistrikt kommunegrensen.
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Seks av lensmennene i Finnøy er  
etterkommere i rett nedadstigende linje 
fra far til sønn. Dette må være ganske 
enestående i både Rogaland og Norge, 
og vi skal derfor kort se nærmere på  
”opphavet” til lensmannsdynastiet på Få.

 
het dette opphavet. Han ble sannsyn-
ligvis født på Østebø på Talgje omkring 
1520. Faren het Johans Østebø og var 
gift til Talgje med datter av Eivind Talgje, 
som er nevnt i 1519.

Omkring 1560 var Eivind flyttet til Få på 
Finnøy. Han kom da borti en sak med 
futen på Hesby, Holger Bagge (fut 1558-
1564) p.g.a. en ”leiermålssak”. En av 
drengene til Bagge hadde hatt samleie 

med ei av tjenestejentene på Få, men 
Bagge valgte heller å beskylde Finnøys 
eneste odelsbonde, Eivind på Få, for 
”ugjerningen”. Få var på denne tiden 
den eneste gården i Finnøy der  
odelsbonden satt på egen jord. Så 
denne bonden var det viktig å holde på 
plass, mente den arrogante futen, ellers 
kunne han kanskje falle for fristelsen å tro 
han var noe. 
 
Da Eivind nektet blankt på futens  
påstand, tok Bagge med seg noen av 
leilendingene sine og gikk opp  
grenselinjen på Få-gården. Underveis 
ødela hans folk den gamle steinlagte 
skiftegarden slik at et stort stykke av 
Få-gården kom til å bli liggende under 
nabogården, Haga. Da Eivind forsto hva 
som var i ferd med å skje, gikk han ut for 
å snakke mennene til rette, men da han 
ble truet med våpen, foretrakk han en 
rask retrett, ikke bare til sitt våningshus. 
Han følte seg så utrygg på egen gård 
og grunn at han valgte å flytte til Frøvik i 
Skjold for en tid.

Men Eivind Få anmeldte forholdet til 
domstolen før han drog, og dommen 
som om sider falt i denne saken, var  
faktisk til hans fordel.

I 1563 var Eivind tilbake på Få, og i 1567 
hører vi at han hadde anskaffet seg en 
jekt som han leide ut til ryfylkinger. Jekten 
førte bl.a. malt, talg, korn og fe til Ber-
gen. En av sjøfolkene om bord i denne 
jekten var Eivinds nevø, Åsel Andersen på 
Reilstad.

Vi vet ikke hvem som var Eivinds første 
kone og mor til sønnen Johans, men i 
1593 ble den aldrende bonden på Få 
gift med Anna Tørresdatter, og Eivind Få 
flyttet da til Vestbø-gården med henne.

Fra et brev i 1597 går det fram at Eivind 
eide halvdelen av gården Ytre Skagen 
i Stavanger, for dette året solgte han 
denne gårdparten til Stavangers  
rådmann Christen Trane og hans hustru 
Cathrine Povelsdatter.
Eivind Johanson Få Vestbø døde i 1600. 

LENSMENN I FINNØY  
– EN OVERSIKT
 
1)   1610-1617 Sjovat Talgje
2)   1618-1622 Bendix Vignes
3)   1622-1631 Hans Halvardson Steinnes
4)   1631-1643 Belest Lauvsnes
5)   1643-1644 Johannes Få
6)   1653-1658 Henrik Pederson Steinnes
7)   1661-1662 Erik Nåden
8)   1668-1671 Jakob Få
9)   1671-1673 Jon Varland
10) 1674-1679 Håvard Steinnes
11) 1680-1723 Eivind Få
12) 1723-1740 Jakob Eivindson Få
13) 1740-1783 Erik Jakobson Få
14) 1784-1791 Erik Erikson Få
15) 1792-1816 Rasmus Rasmusson Lauvsnes
16) 1816-1823 Asgaut Olsen Regelstad
17) 1824-1875 Christopher Christopherson Østebø
18) 1875-1896 Christopher Christopherson Østebø jr.
19) 1897-1925 Bernhard Jelsa
20) 1925-1936 Tjeran Haugen
21) 1936-1960 Oluf Bergsvik
22) 1961-1985 Reidar Bjørkvik
23) 1985-1986 Reidar Idsø
24) 1986-1992 Dagfinn Torstveit
25) 1993-1997 Morten Pilskog (konstituert )1992-93)
26) 1998-2005 Hans Wigelius
27) 2005-         Edvin Gard  

LENSMANNSDYNASTIET 
PÅ FINNØY

”OPPHAVET”

EIVIND JOHANSON FÅ VESTBØ
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Det ble sønnen, Johans (1570-1650), som 
overtok Få-gården etter faren i 1593. 
Johans ble ofte nyttet som lagrettemann, 
noe som forteller noe om hans framtre-
dende posisjon i bondesamfunnet.  
Omkring 1643 fikk Johans også vervet 
som lensmann i Finnøy, og han ble 
dermed førstemann i lensmannsdynastiet 
på Få. Her følger en oversikt over dette 
”dynastiet” med årstallene for hvor lenge 
de forskjellige representantene for denne 
familien ble sittende med lensmanns-
vervet: 
 

 
Lensmann ca. fra-til: 

1) Johans Eivindson Få 
     1643-1650
2) Jakob Johanson Få 
     1668-1671
3) Eivind Jakobson Få                          
    1680-1723
4) Jakob Eivindson Få                          
    1723-1740
5) Eirik Jakobson Få                             
    1740-1783
6) Eirik Eirikson Få                              
   1783-1791 

 
 
Vi kan altså si at Eivind Johanson Få ble 
en slags syvende far i huset for sine seks 
etterkommere i lensmannsembete på 
Finnøy. Den siste i rekken, Eirik Eirikson 
Få, var for øvrig bror til Jakob Eirikson 
Få, odelsgutten fra Få, som slo seg ned 
i Stavanger som skipper med våning på 
den tomten som i dag bærer adresse 
Nordbøgaten 10 i Stavanger. Jacob Få 
har jeg omtalt i et eget kapittel. Det er en 
av historiens mange pussigheter å regis-
trere at Jakob Få slo seg ned på Holmen, 
ikke mange meterne fra Ytre Skagen – 
gården tipp-tipp-tipp-oldefaren en gang 
eide – trolig uten at Jakob var klar over 
dette. Jacob Få, odelsgutt fra Få i Finnøy, 
ble for øvrig en av de første skipperne 
som førte en norsk skute til Vestindia.  
Med trening fra Finnøyfjorden går det 
meste an! 

Eivinds sønn, ovennevnte Johans eller 
Johannes, bodde på Vestbø til 1618 da 
han fikk overta odelen etter faren på Få. 
Johannes levde fra ca 1570 til ca 1650, 
og han var gift med Marit Ellingsdatter, 
datter til sogneprest i Finnøy og prost i 
Ryfylke, Elling Simonsen og hans hustru  
Ingrid Ormsdatter. Ingrid Ormsdatter 
ættet fra en norsk lavadelsslekt fra  
Semelinge i Valdres. Med den slekts- 
bevisstheten vår forfedre var i besittelse 
av, kan vi gå ut fra som sikkert at Ingrids  
etterkommere, de neste representantene 
for lensmannsdynastiet på Få, var klar 
over sitt ”fine” opphav. Vi vet om sju barn 
etter Johannes og Ingrid.

Johannes var lagrettemann og  
kirkeombud ved siden av å være lens-
mann i Finnøy fra ca 1643 til 1650.
 
 
 
 
 
Om den neste lensmannen i Få-dynas-
tiet, vet vi at han ble født ca. 1610 og 
døde i 1678. Også han var lagrettemann 
ved siden av å skjøtte vervet som lens-
mann fra 1668 til 1671. Jakob Johan-
nesson overtok størsteparten av Få et-
ter faren, men han var også bruker av 
Hauskje. Vi kjenner ikke navnene på hans 
koner. Men vi vet at han i 1673 giftet seg 
for andre gang med en kvinne fra Mjøl-
snes. I sitt første ekteskap hadde Jakob 
tre gutter og to jenter.
 
 
 
Den av sønnene til Jakob som overtok 
lensmannsvervet  etter faren, het Eivind 
Jakobson Få. Han var født ca. 1636 og 
var bruker av gården Alsvik i Strand før 
han overtok Få etter faren.
I 1660 ble Eivind bøtlagt for leiermål 
”med et løst kvinnfolk”. (Eivind var altså 
ikke ”løs”!) Sannsynligvis ble resultatet av 
dette forholdet datteren Marta Eivinds-
datter som ble gift med Anders Rasmus-
sen Ytre Ladstein, men Marta er likevel 

JOHANS EIVINDSON FÅ 

JAKOB  
JOHANNESSON FÅ

EIVIND JAKOBSON FÅ
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ikke nevnt i testamentet etter faren.
Eivind var første gang gift med Malena 
Eriksdatter Byre (datter av Erik Olav-
son Byre og Marta Larsdatter Jørstad). 
Malena ættet fra den kjente Byre-Blank-
ætten. Også Eivinds andre kone, Borghild 
Larsdatter Barkeland fra Jelsa, kom fra en 
av de fremste bondeættene i Ryfylke.
Eivind var en forholdsvis velstående 
bonde, og i 1723 var han sammen med 
Jakob Andersen Hesby, Rasmus Jonson 
Lauvsnes og Lars Knutson Nådå med på 
å kjøpe kirken på Hesby. Også Eivinds 
sønner, Erik og Jakob, var med på dette 
kjøpet. Eivind hadde tre gutter i første 
ekteskap og fem gutter og fire jenter i 
andre. Eivind døde i 1723 og ble grav-
lagt ”ved chordøren på mandssiden av 
stolene” i den kirken han nettopp var blitt 
medeier i.

I 1711 ble Eivind Jacobsen Få, via Ryfylke-
fogden, pålagt å oppgi skattbare forhold 
på sin gård til kongens kanselli i Køben-
havn. I moderne språkdrakt lyder Fås svar 
på denne henvendelsen som følger: 

 

 
Jakob Eivindson Få (1696-1740) overtok 
lensmannsvervet etter faren i 1723, og 
han innehadde det til sin død. Jakob var 

også klokker og degn i kirken han var 
medeier i. Han kjøpte odelsretten til Få 
av broren Erik.
Jakob var gift med Karen Eriksdatter 
Nåden (1696-1740). Ekteparet hadde 
åtte barn. To barn døde som små, og 
datteren Karen var sykelig helt fra ung-
dommen.

Jakobs søster, Anna, ble gift med Ole Ja-
kobson Gard på Talgje. Anna og Ole fikk 
bl.a. datteren Inger, som ble mor til den 
kjente haugianerlederen John Haugvald-
stad (1770-1850), som således hadde sine 
røtter på Få. Haugvaldstad er ikke den 
eneste ressursrike ryfylkingen som kan 
føre sine aner tilbake til lensmannsslekten 
på Få. 

 
 
 
Eirik Jakobson Få levde fra 1721 til 1800 
og overtok som lensmann da faren døde 
i 1740 da Eirik bare var 19 år gammel. Eirik 

Løen bygd i 
1927 med den 
karakteristiske 
 lufteventilen  
på taket-etter 
amerikansk 
mønster.

JAKOB EIVINDSON FÅ EIRIK JAKOBSON FÅ

1) Meg selv, som bonde og lensmann i Hesby skipreide.
2) Min kone, Borgele Larsdatter.
3) Min sønn, Jacob Evensøn. 
4 Mine to døtre, Malene og Anne Evensdøtre. For tiden bruker vi 0 riksdaler, 1 ort og 1 skilling til sko  
 per år..
5) Drengen min heter Thore Hanssøn. Han får 2 riksdaler og 1 ort i lønn, i tillegg får   han  
 12 alen vadmel til klær, anslagsvis for 1 riksdaler, 5 alen lerret til skjorter til en verdi av 1 ort og 16  
 skilling, 1 par sko om året vurdert til en verdi av ½ riksdaler og et par hoser til 22 skilling. Per år blir  
 dette 4 riksdaler, 1 ort og 4 skilling.
6) Hver annen uke har jeg også tjenestedreng Tore Pedersøn i arbeid på gården. Han er liten av    
 alder og vekst. Likevel gir jeg ham 1 ort og 16 skilling per halvår i lønn. I tillegg får han 5 alen  
 vadmel til klær, lerret til skjorte, sko og hoser. Sam let verdi for alt dette per halvår: 1 riksdaler, 1  
 ort og 9 skilling.
7) Tjenestepike Ingeborg Osmundsdatter får årlig 2 ort og 16 skilling i lønn, 10 alen    
 vadmel til klær, 1 par sko, 3 alen lerret og hoser. Verdien for et år for alt dette blir 2 riksdaler  
 og 1 ort.
8) Tjenestepike Anna Halvardsdatter får det samme i lønn som Ingeborg, nemlig 2 riksdaler og  
 1 ort. De fire ovennevnte tjenere får sko til en verdi av 1 ort per år.
9) Husmann Aasmund Halvorsøn og hans kone og ene barn får 18 skilling per år til skotøy, men jeg  
 vet ikke om det skal skattes for dette. 

 Dette således å være sannheten som foreskrevet står.
Attesteres Ewen Jabobs [søn] Faa.
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innehadde embete som lensmann i  
Finnøy like til 1783 – altså i 43 år.
Eirik Jakobson Få havnet oppi det såkalte 
skatteopprøret på Finnøy i 1764. Bakgrun-
nen for dette opprøret var stadige nye 
avgifter som ble pålagt bøndene av et 
kongehus på sparebluss i København. I 
tillegg var det strid mellom bøndene og 
byborgerne. Bøndene var pålagt å føre 
sine varer til Stavanger selv om de kunne 
få mer for sine jordbruks- og fiskeproduk-
ter i Bergen. Men amtmann Henrik Wil-
helm Tillisch på Kongsgård våget ikke å 
provosere sine byborgere mer, og han 
bestemte derfor at bøndene i amtet ikke 
fikk lov å føre kornet verken til Bergen 
eller andre steder der de fikk bedre be-
talt for det enn i Stavanger.

Bøndene reagerte selvsagt negativt 
på dette vedtaket. I tillegg hevdet de 
at futen og amtmannen var korrupte 
og hadde stappet ekstraskatten i egne 
lommer. Nå ville bøndene ha sine skatte-
penger i retur. Stemningen var så amper 
at amtmannen ikke lenger våget å vise 
seg i bygdene i det amtet han var satt 
til å bestyre. Han så seg derfor nødt til å 
søke hjelp hos sine militære styrker. Nå 
måtte han sette hardt mot hardt om han 
ville beholde noe som helst av sin auto-
ritet.

Fem dager etter at han hadde beordret 
militære styrker i beredskap, mottok han 
et brev fra lensmann Eirik Jakoson Få, 
som, på vegne av allmuen i Ryfylke, ba 
amtmannen om å møte ved gjestgiveriet 
på Hageberget på Finnøy for å svare for 
seg overfor bøndene i Ryfylke.

Bøndene sørget også for å få amtman-
nen til å forstå at om han ikke møtte opp 
Finnøy, skulle de vite å finne adressen 
hans på Kongsgård i Stavanger! Noen 
bønder møtte til og med opp foran 
amtmannsboligen og truet med å jevne 
den med jorden. (Dette skatteopprøret 
på Finnøy har jeg skrevet om i en egen 
artikkel, som får bli neste års føljetong i 
årsheftet om Otto-huset, hvis intet annet 
skjer med mitt ”Finnøy i fortid”. Her får 
vi nøye oss med å slå fast at Finnøy har 

hatt sin opprørsleder, utrolig nok forfar til 
fredelige Harald på Få!)

Eirik Jakobson Få var gift med Maren 
Osmundsdatter Kingestad (1721-1796), 
og gjennom henne arvet han gården 
Kvame. Ekteparet fikk elleve barn. Av 
dem døde fem som barn eller unge. Eirik 
eide også en part i kirken på Finnøy, men 
skiftet etter ham viser at det begynte å 
gå nedover med velstanden på Få i hans 
tid. 
 
 
 
Eirik Eirikson Få ble den siste representant-
en i lensmannsdynastiet på Få. Han var 
yngst i søskenflokken og levde fra 1762 
til 1791, og han var lensmann fra 1783 til 
han døde bare 29 år gammel.

Han var gift med Brynhild Kristine Gud-
mundsdatter Mo (1768-1857) fra Etne. 
Ekteparet fikk en gutt og ei jente. Sønnen 
Gudmund var bare fire år da faren døde 
og kom aldri til å ta opp ”lensmannsar-
ven” etter faren.

Brynhild Kristine var bare 23 år da hun 
ble enke i 1791. Året etter giftet hun seg 
med Søren Olsen Reilstad, bror til eidsvoll-
sutsendingen Asgaut Olsen Regelstad.
I 1800 fikk Søren kjøpe odels- og åseter-
etten til Få av Eiriks eldre bror, Jakob, som 
vi har hørt om før. Det var han som slo 
seg ned på Holmen i Stavanger som skip-
per og handelsmann.  

Søren Få (1763-1831) var eier av hele Få 
fra 1792 til 1812, og fra 1812 til 1831 var 
han eier av halve gården, bruk A. Han 
ble altså gift i 1792 med enken på Få, 
Brynhild Kristine Mo.

I 1814 fikk Søren Olsen Få besøk av mes-
tertyven Gjest Baardsen og hans kamerat 
Ole Kåstø som sammen forsøkte seg som 
hestehandlere. Søren Olsen fikk en fem-
riksdaler seddel som håndpenger for en 
hest han solgte til de to svindlerne, men 
Gjest, som hadde fått opplæring i falsk-
mynteri under et fengselsopphold ved 
tukthuset i Bergen, hadde klusset med 

EIRIK EIRIKSON FÅ 
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en endaler-seddel slik at den så ut som 
en femdalerseddel. Da Søren oppdaget 
dette, var selvsagt Gjest over haug og 
hammer, nærmere bestemt i Stavanger, 
der han hadde solgt en god del av sitt 
tjuvegods til godtroende stavangere. 

Skomaker Odmund Bore hadde kjøpt to 
sølvskjeer for 20 riksdaler, og det samme 
hadde Ådne Ølberg. Ole Imbs som 
var ansatt hos generalkommissær Jens 
Gjøde Terchelsen i Kirkegaten, kjøpte 
også to skjeer samt et ”Pælemaal” i sølv. 
Skomaker Simon Rasmussen sikret seg 
også et pælemål mens Evert Valberg og 
Nils Nilsen Sund kjøpte hver sin skje i likhet 
med matros Ivar Pettersen, losjerende 
hos smed Klepsvik. En ikke navngitt gårds-
gutt fra Finnøy kjøpte et sølvglass mens 
tjenestejente Ingeborg Rosseland hos 
kjøpmann Imbs sikret seg en skje og et 
brunrutet silketørkle av svindleren. Søren 
Olsen på Få fikk aldri sine penger igjen.
 
FORENKLET SLEKTSTAVLE SOM VISER  
SLEKTSSAMMENHENGEN PÅ FÅ FRA  
1500-TALLET OG FRAM TIL I DAG

1) Johans Østebø, Talgje, nevnt i 1521.
2) Eivind Johanneson Østebø Faa, bruker      
på Få i 1523.
3) Johannes Eivindson Vestbø Faa, ca. 1570-1650. 
Han hadde gården Få fra 1619 og fram til sin død 
i 1650. Han var lensmann fra ca. 1643 til 1650. I 
tillegg var han kirkeombud og lagrettmann. Han 
var gift med Marit Ellingsdatter.
4) Jacob Johannesson Faa (1610-1678). Jacob 
hadde Få-gården fra 1651 til 1678, og han var 
lensmann fra 1668 til 1671. Jacob var også la-
grettemann som sin far.
5) Eivind Jacobssen Faa (1636-1724) hadde 
gården fra 1678 til 1724. Han var lensmann fra 
1680 til 1723. Han var 2. gang med Borghild Lar-
sdatter Barkeland fra Jelsa. Hun døde i 1752, og 
hun var av lavadelsslekten Byre-Blank. Hun var 
mor til nummer 6.
6) Jacob Eivindson Faa (1696-1740). Han hadde 
gården fra 1724 til 1740. Lensmann 1723-1740. 
Han var også klokker (degn i Finnøy) og kirkeeier i 
Hesby kyrkje. Jacob var gift med Karen Eriksdatter 
Nåden (1696-1740).
7) Erik Jacobson Faa (1721-1800) hadde gården 
fra 1740 til 1787. Han var lensmann fra 1740 til 
1783, og han var, som faren, kirekeeier. Erik var 
gift med Maren Osmundsdatter Kingestad (1721-
1796).
8) Erik Erikson (1762-1791) hadde gården fra 1787 
til 1791, men måtte dele den med morens sønn 
fra første ekteskap, Gudmund Erikson Faa. Erik var 

lensmann fra 1783 til sin tidlige død i 1791. 
9) Erik Erikson var gift med Brynhild Kristine Gud-
mundsdotter (1768-1857) fra Etne. Hun hadde 
gården fra 1791 til 1792 da den ble overført til 
hennes andre ektemann (nummer 10).
10) Søren Olson Regelstad Faa (1763-1831). Han 
hadde hele gården fra 1792 til 1812, men i 1812 
måtte han dele den med stesønnen Gudmund 
Erikson Faa (1787-1855).
11) Erik Sørenson Faa (1793-1881) hadde bruk A på 
Få fra 1831 til 1865. Han var prestens medhjelper. 
Han ble gift med kusinen Inger Asgautsdatter Reil-
stad (1792-1885). Hun var datter av eidsvollsrep-
resentanten Asgaut Olsen Regelstad og Borghild 
Tormodsdatter. I 1865 delte Erik Sørenson bruket 
sitt i to. Sønnen Børre Kristian fikk det nyopprettede 
bruket C mens bruk A ble forpaktet bort til fiske-
riassistent Johan Fredrik Hansson Baade fra Skjold 
og hans kone Andrine Johanna Knudsdatter fra 
Vikedal. Ekteparet Baade eide denne gårdparten 
fram til 1880.
12) Asgaut Erikson Faa Hanasand (1832-1913), bror 
til Børre Kristian og sønn til Erik og Inger Få, vokste 
opp på Få, men var bruker på Hanasand, der han 
var gift med Ester Eriksdatter Dalaker (1828-1899).
13) Maren Asgautsdatter Hanasand (1857-1942) 
fikk bruk A på Få på odel etter faren Asgaut Erik-
son, og hun flyttet til Få med ektemannen Halvor 
Jonson Runestad (1849-1928) i 1880. Maren og Hal-
vor Faa hadde deretter bruk A på Få fram til 1927.
14) Asgaut Halvorson Faa (1886-1973) hadde bruk 
A på Få fra 1927 til 1948. Han var gift med Grete 
Valdeland (1906-2005) fra Vigrestad.
15) Harald Faa (1936-) overtok bruk A etter faren i 
1948. Han er gift med Boletta Haaland fra Etne (f. 
1933).  
Harald Faa ble den siste i denne lange rekken 
gårdbrukere som drev den gamle odelsjorda 
på Få. I hans periode er mer og mer av gården 
blitt lagt ut til boligformål, og med ham avsluttes 
dermed en enestående kontinuerlig drift av et 
gårdsbruk i Ryfylke som har fulgt en og samme 
slekt gjennom snart 500 år.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Harald Få (født 
1936) ble den 
siste jordbruk-
eren på Få. 
Han blir i så 
måte siste ledd i  
slektsrekke som 
strekker seg over 
ca. 500 år.
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LENSMENN I SJERNARØY
 
( i tillegg til gårdene på Ombo og i  
Fister: Randa, Kåda, Bergøy, Byre, Bokn 
og Halsnøy).

1)   1600-1626 Erik Kold Byre
2)   1626-1629 Truls Skjelsnes
3)   1635-1641 Nils Hanson Ubøe
4)   1648-1656 Olav Norheim
5)   1657-1666 Hans Kristoffersen Furre
6)   1668-1672 Asgaut Skjelsnes
7)   1672-1688 Kristoffer Ubøe
8)   1691-1693 Søren Venja
9)   1697-1716 Faltin B. Talgje
10)  1717-1735 Faltin T. Tjul
11)  1736-1742 Jone Nilsson Kylå
12)  1743-1753 Mikkel Knutson Eik
13)  1784-1824 Odd Mikkelsen Eik
14)  1824-1842 Olav Faltinsen Ubøe

FELLES LENSMANN MED 
NEDSTRAND
15)  1842-1877 Orm Øverland
16)  1877-1907 H.A. Øverland
17)  1907-1923 H.A.M. Øverland
18)  1923-1938 Hans Øverland
19)  1938-1964 Olaus Kolbeinstveit

Etter 1964 har Sjernarøy hatt felles  
lensmann med Finnøy.

Asgaut Halvardson Få (1886-1973) 
Grethe Valdeland fra Vigrestad (1906-1969) 
Ekteparet drev bruk 1 på Få 
 fra 1927 til 1948.

Hallvard Jonsen Runasted Få (1857-1942) 
Maric Asgaufsdtr. Itanasand Få (1857-1942) 
Dette ekteparet drev bruk 1 på Få  
fra 1880 til 1927.

Sivertsen 
Nordbø

Stavanger 
KvartettVil finnøyidentiteten gradvis svekkes etter hvert som vi 

fatter at øyen er landfast og ikke lengre adskilt fra  
omverdenen ved sjø og fjord?
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Sivertsen 
Nordbø

Journalist 
H.Smedvig 

på jobb.

Marie Lunde 
Sepp Von Rotz 

(Faro-kunstner).

Stavanger 
Kvartett

Jean-Michel 
Hannecart

Åpningen av utendørs servering. 
Tomatfestivalen
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Fabienne 
Auzolle

Marie Champbell 
Dave Francis

Huset kan leies ut  
til private arrangement

Marc Ordaz 
Jean-Michel Hannecart

Bård Breivikt
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Marc Ordaz 
Jean-Michel Hannecart

Komunal planlegger 
til god hjelp.

Jarleiv  
Ladstein.

Bård Breivikt
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RESULTAT 

Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Netto finansposter
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 

167 158 
-214 975 

-47 817 
809 

-47 008 
 
 
 
 

132 810 
2 000 

134 810 

 
38 705 

175 043 
309 853 

 
 

295 720 
 

14 133 
309 853

219 582 
-172 662 

46 920
 5 743 

52 663 
 
 
 
 

132 810 
2 000 

134 810 

 
40 800 

220 374              
355 184 

 
 

342 728 
 

12 456 
355 184

2009 2008

NØKKELTALL

Oppreisning av Donna
DONNA 

av Bård Breivik
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Stiftelsen Otto-Huset
Org.nr. 989 373 110

        

 
Stiftelsen Otto-Huset ble stiftet 25. november 2005 
av 7 privatpersoner 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 å drive kulturaktiviteter og kulturfor-
midling i huset. Kulturaktivitetene skal være vidt 
definert og inkludere både lokale kunstnere og 
kunsthåndverkere samt regionale, nasjonale og  
internasjonale kunstnere (Vedtektenes §1).  
Stiftelsen ble i 2009 registrert i Frivillighetsregisteret 
og er med i Grasrotandelen; nr. 3277 4989 3731 10.  
Stiftelsen er tildelt skjenkeløyve for 4 år.

Gjenoppbyggingen av huset og uthuset.
Det meste av gjennoppbyggingen av huset ble 
gjennomført  i 2007 vha. en halv million kroner fra 
SR-banks stiftelse.  Med hjelp av midler fra  
Sparebankstiftelsen DnbNOR er biblioteket i 2 
etasje innredet i 2008 og pianoet er ferdig 
rehabilitert våren 2009. Vi er i 2009 tildelt vesentlige 
kulturvernmidler fra Rogaland fylkeskommune og 
vernefondet i Fortidsminneforeningen til  
restaurering av uthuset.

Støtte til arrangementsvirksomheten.
Takket være en solid underskuddsgaranti fra  
Ryfylkefondet har det også i 2009 vært mulig å 
gjennomføre en rekke  konserter  og foredrags-
kvelder  i tillegg til 3 måneders internasjonal 
sommerutstilling, en kollektiv juleutstilling og en 
kunstnerstyrt utstilling i mai. Årets store satsing var 
en omfattende skulptur-utstilling  med verk av Bård 
Breivik. Det er satt igang en innsamlingsaksjon for å 
skaffe midler til kjøp av 6 tonn tunge “Donna”  som 
står foran huset. Det er mottatt støtte på kr. 30.000 
fra Finnøy kommunes næringsfond samt  
underskuddsstøtte på kr. 3000 .- Se forøvrig egen 
årsrapport i mai 2010 for detaljer:  
www.otttohuset.no 

Virksomhetens art:
Stiftelsens styre og deltids administrator har i 2009 
videreført planene om en  rekke kulturtiltak 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. 47 008. 
Egenkapitalen utgjør kr. 295 720 av en totalkapital 
på kr. 309 853. Likviditeten er fortsatt god. 

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om 
fortsatt drift. 

Forskning og Utvikling
Stiftelsen driver ikke egen forskning eller utvikling 
etter den regnskapsmessige definisjonen.

Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt.   
Stiftelsen hadde i 2009 en deltidsansatt  
kulturadministrator; Aina Hansen. Administrator var 
sykmeldt fram til mai. Det er ikke rapportert om 
skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Likestilling
Ansatt administrator gjennom året var kvinne.  
Ny daglig leder, Elisabeth Søyland, ble ansatt i  
februar 2010.  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.

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

Stavanger/Finnøy 16. mars 2010

   

Oppreisning av Donna

STYRETS ÅRSBERETNING 
FOR 2009

Tore Jensen 
Styrets leder

Ola Steinar Flesjå 
Styremedlem

Geir Landa
Styremedlem 

Bjarte Austbø 
Styremedlem

Sissel Bjørke 
Styremedlem (eksternt valgt)



18 19
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Mette Paavola 
Norske Shell AS 
Olav Reilstad, Land- 
handel 
Osv. Sivertsen AS 
Ryfylkemuseet 
Spesialtrykk AS 
 

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

FINNØY KOMMUNE

FORTIDSMINNE
FORENINGEN 
I  RO G A L A N D

Øvrige sponsorer og støttespillere:

Nytt styre og daglig leder, mars 2010
2. rekke: Ola steinar Flesjå, Tore Jensen, Gro Sevheim 
1. rekke: D.L. Elisabeth Søyland, Geir Landa 
Bjarte Austbø, styremedlem og Tore Sevheim, varamedlem var ikke til stede 
da bildet ble tatt.

R Y F Y L K E I K S
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Dra til Judaberg - for kunstens skyld
IKKE SKUTT: Bård breivik henger opp sine trofeer, lakkert av kinesiske håndverk-
ere.

Stavanger Aftenblad  Torsdag 4 juni. 2009 
Hjørdis Smedvik Tekst

PRESSEKLIPP
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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.

VISJONEN OM ET KULTURTUN PÅ JUDABERG

Café (med øl- og vinrett) inn og ute,  
hver helg fra 5/6 til 12/9 -2010 kl. 13-18.00


