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Historien «Restauration» 

 

Restauration dro i 1825 fra Stavanger med de første organiserte emigranter til USA. 
 

Ideen med å bygge kopi av båten oppstod i 1991 da Jørn Magne Flesjå og en kollega var på kurs 

i båtbygging i Jondal. De hadde en båtbygger fra New Zealand som teorilærer. Han mente at de 

to elevene som var fra Ryfylke burde sette seg som mål å bygge en kopi av utvandrerskuten 

«Restauration». Ideen ble spredd til flere og nye ildsjeler kom til. 
 

Båten ble bygget av Finnøy Trebåtbyggjeri, som ble etablert av Jørn Magne Flesjå. Skuten ble 

sjøsatt første gang i 2010. 
 

Selve byggearbeidet tok 3 år, og arbeidet ble finansiert av sponsorer underveis. 
 

Båten ble driftet og vedlikeholdt av en stiftelse. Denne stiftelse ble senere slått konkurs. En lokal 

storsponsor løftet ut skuta for å ikke tape sine midler. 

Båten ble liggende på Natvigs Minde i 2 år. Senere ble den satt på land i Vestre Åmøy havn. 

 

I 2020 kjøpe Cato Østerhus skuta og det ble startet en omfattende rehabilitering. 

Det dannet seg en gjeng på ca. 15 personer som gjennom hele coronaperioden deltok i 

dugnadsarbeid i oppdelte grupper. Arbeidet startet i oktober 2020. Det ble satt opp telt over hele 

båten slik at vær og vind ikke påvirket fremdriften. 
 

Det er lagt inn ca 1,5 mill. i midler og dugnad for å komme så langt som at skuta er sjøsatt. 

Det gjenstår mye arbeid. Investeringen i motor og i innredning.  

Venneforeningen vil derfor være avhengig av sponsorer for å komme i mål. 
 

Det ble i januar 2021 etablert «Restauration Venneforening». Drift og vedlikeholdet av skuta ble 

dermed overført til denne foreningen, som var dannet som et idrettslag med medlemmer og 

kontingent. 
 

Skuta ble sjøsatt i ny prakt 30. april 2021 og ligget i sin faste havn ved Utstein Kloster Hotel. 
 

Venneforeningen søker nå etter sponsorer som gjennom en 3 års avtale legger grunnlaget 

for et fornuftig vedlikehold som opprettholder den kvaliteten som skuta skal ha. 

 

Er du en av de sponsorene vi søker kontakt med, kan du ta kontakt på tlf 915 18 259. 
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