Bygningen skulle rives!
I tiden før Døves menighet kjøpte eiendommen, var det stor sannsynlighet for at huset skulle
rives. Derfor ble det holdt auksjon og mye av inventaret (ornamenter o.a.) ble solgt. Bergen
Døveforening var interessert i å overta huset, og kjøpte det i 1985. Det ble nedlagt enormt
mye dugnadsarbeid av foreningens medlemmer. Lokalene ble ominnredet og tilpasset til
døveforeningens behov, med hjelp av arkitekt Lasse Bjørkhaug. I samarbeid med ham lyktes
det å skaffe tilbake mye av det som var blitt solgt på auksjon.

Storsalen m/scene i dag var opprinnelig 3 rom.
I 1985 ble 2 vegger revet og lokalet utvidet.

”Kongerommet”. Legg merke til taket. Det som
ble solgt på auksjon, er kommet tilrette igjen (se
bildet under).

Hallen slik den var i 1985.

Huset har ”kongelige” historier: Dokumenter
viser at det er sannsynlig at kong Oscar II besøkte Jebsen-huset i 1888 i forbindelse med at
han inspiserte Vossebanen 5 år etter åpningen
i 1883, og vi vet at Kong Haakon VII overnattet i ”kongerommet” i huset i forbindelse med
åpning av Bergensbanen i 1909.

Konsul Peter Jebsens
sommerbolig,

”Nubben”

Konsul Peter Jebsen
”Norges største industri-pionér og skipsreder”

Bystene på bildene (som befinner seg i 2. etasje i huset) er av Peter Jebsen
og hans andre kone, Sophia Catharina.

Konsul Peter Jebsens sommerbolig, ”Nubben”
Dette huset, som nå er Bergen Døvesenter, ble bygget i 1869 som sommerbolig for konsul Peter Jebsens familie. Arkitekt var Franz Wilhelm Schiertz.
Byggestilen er en kombinasjon av ny-renessanse og sveitserstil.
Under Bergensbanens åpning i 1909 bodde kong Haakon med følge her i
huset, med enke Sophia Jebsen som vertinne. Rommet hvor kongen overnattet i 2. etasje blir stadig kalt ”kongerommet”. Det brukes nå til
styremøter.
Etter Sophias død, ga hennes arvinger eiendommen til Bergens Handelsstands Understøttelsesforening i 1912, og det ble drevet som aldershjem
til 1983.
I 1984 kjøpte Døves menighet hele området, som i tillegg til hovedhuset
besto av stall og en unik hage. Huset ble straks solgt videre til Bergen
Døveforening, mens menigheten selv bygget døvekirke på tomten.
Bergen Døveforening har nedlagt et stort arbeid med å restaurere bygningen og tilbakeføre mest mulig av den fine interiørdekoren. Mest imponerende er ”kongerommet” og ”museumsrommet” (hvor vi samler dokumentasjon omkring Bergens døvehistorie).
Om eiendommen uttaler byantikvaren i 2002 bl.a. ”Hovedbygget, stallbygningen og hagen står fram som et svært verdifullt anlegg med svært høy
antikvarisk verdi. Anlegget er ikke fredet, men har en verdi som gjør at det
må behandles med pietet og omtenksomhet.”

Peter Jebsen ble født i 1824 på gården Maaling ved landsbyen Skelde
på Sundevedhalvøen, Danmark. Han utdannet seg innenfor manufaktur. 19 år gammel ble han i den forbindelse sendt til Bergen. Her så
han store muligheter. Han kjøpte Blindheimselven i Ytre Arna, dro til
Manchester, hvor han arbeidet på tekstilfabrikk, fortsatte studiene i
andre land og vendte hjem i 1846 med 36 vevstoler.
Dette ble starten på Arne Fabrikker, med kraft fra elven han hadde
kjøpt. Han var bare 22 år gammel da han satte i gang bomullsveveriet,
som stadig ble utvidet. I 1852 etablerte han ullvarefabrikken.
På det meste hadde han 400-500 personer i arbeid i Arna. Det var landets største tekstilindustribedrift. I Arna startet han også landets første
samvirkebutikk. Han bygget så opp Dale Fabrikker, som han overlot til
sine sønner.
Peter Jebsen hadde også etablert seg som skipsreder. I 1871 opprettet
han den første norske Amerikalinje. Ved sin død i 1892 var han regnet
som Norges største dampskipsreder.
Peter Jebsen satt i mange år i Bergen bystyre, og han representerte byen
i to perioder på Stortinget. Der gjorde han seg til talsmann for bygging
av Bergensbanen, et prosjekt som den gangen virket urealistisk, men
han fikk planleggingen igang. I første omgang fikk han hovedæren for
byggingen av Vossebanen, som ble åpnet i 1883.
Jebsen var først gift med Anna (f. Uthus). Med henne fikk han 13 barn.
Hun opprettet i 1866, sammen med 11 andre kvinner, et barnehjem, som
etter hennes død i 1870 fikk navnet Barnehjemmet Anna Jebsens Minde.
Dette flyttet i 1920-årene fra daværende adresse Kong Oscarsgt. 71 til
nederste del av eiendommen ”Nubben” i Kalfarveien, som var en gave
fra Jebsens andre kone, Sophia, sine arvinger. Det er i dag mest kjent
som Anna Jebsens Minde. Driften av barnehjemmet ble i 1980 overtatt
av fylket.
Med sin andre kone, Sophia Catharina (f. Sundt), fikk Jebsen 10 barn.
Etter mannens død bodde hun her i mange år som enke. Hun døde i
1912. Konsul Peter Jebsen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs
Orden og Ridder av Æreslegionen.

