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1.0 Innledning 
I 2002 fikk Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) i oppgave å utarbeide en 

tilstandsrapport som grunnlag for en eventuell restaurering av Andabeløy. Rapporten forelå 

høsten samme år. Rapporten konkluderer med at skroget, så langt det kunne besiktiges, 

fremsto i relativt god stand. Det ble likevel pekt på lekkasjer, noe som kunne tyde på skader 

under vannlinjen. Rapporten påpekte større skader i dekkshus og dekkskonstruksjoner forut, 

og at det ville kreve omfattende reparasjoner for å få dette satt i stand. Kostnadene ved en 

eventuell istandsetting ble stipulert til 287.500 kr.   

 

I desember 2003 ble Andabeløy landsatt på Bredalsholmen for å få utført utbedringene som 

var skissert. Arbeidene skulle utføres av BDF og rapportens kostnadsoverslag ble lagt til 

grunn for økonomien i prosjektet. Dette er det første restaureringsprosjektet på trefartøy som 

er gjennomført ved fartøyvernsenteret, og det var derfor en viss forventning knyttet til 

oppgaven. Arbeidene tok nær på to år. Første november 2005 ble fartøyet sjøsatt, etter å ha 

fått utført arbeider for omlag 591.500 kr. Ideelt sett burde en slik istandsetting vært 

gjennomført mye raskere, slik at en unngikk sommeropplag på land. I dette tilfelle ble det to 

somre landligge, noe som også kan ha fått kostnadsmessige konsekvenser. Årsakene til at 

prosjektet har tatt tid, er flere. Det ble lagt opp til en strategi hvor arbeidene på Andabeløy 

skulle utføres ved ledig kapasitet, mellom andre og større fartøyvernprosjekt. Behovet for 

utbedringer viste seg å være mer omfattende enn det som var lagt til grunn i rapporten. Det 

ble nødvendig å utføre en del arbeid på skrog, før en kunne avslutte arbeidet på overbygning 

og dekk. Underveis har også finansieringen bidratt til utsettelser, i det en måtte vente på nytt 

budsjettår. Når en delvis har valg en langtekkelig strategi, og delvis latt ytre omstendigheter 

sinke framdriften, skyldes det til dels manglende kunnskap om og til dels lite hensyntagen til 

de uheldige påkjenningene et treskrog utsettes for ved lengre opphold på land.  

 

I denne dokumentasjonsrapporten vil vi ta opp en del metodiske valg vi har gjort under 

restaureringsarbeidene. Andabeløy har en konstruksjon som på flere felt avviker fra det en 

oppfatter som stedlige båtbyggertradisjoner. Vi har derfor undret oss over flere av de tekniske 

løsningene vi fant om bord, løsninger vi ikke har vurdert som spesielt gode. Disse 

særtrekkene har vært en spesiell utfordring for restaureringsarbeidet. Ved siden av 

dokumentasjon av slike forhold, vil vi forsøke å gi et bilde av hva som er skiftet ut i 

overbygninger, dekk og på skrog. En fullstendig oversikt vil rapporten imidlertid ikke gi, men 

med den vedlagte CD-rom platen, skulle det være mulig å spore de fleste detaljer.  

 

Det er ikke gjennomført noen historisk-teknisk undersøkelse for Andabeløy. Vi har støttet oss 

på de historiske opplysninger som hovedsakelig er oppgitt av Bragdøya Kystlag, og supplert 

med våre fysiske funn om bord. Dette er presentert i kapittel 2. 
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2.0 Teknisk-historisk dokumentasjon 
Andabeløy ble bygget på Andabeløy i vestre Vest Agder i 1939. Opprinnelig ble den bygget 

som gavlbåt, og utrustet med en Grenaa motor.  

 

Ved en ombygging av Lars Tjørve på Lista rundt 1960, ble skroget revet ned til vannlinja. 

Tjørve la på to bordganger og gjorde hekken om til krysserhekk. Nåværende maskin ble også 

satt inn, en Lister diesel med 60 hk, montert på fundament av stål. Propellen er en 2-bladet 

bronsepropell og stammer fra den opprinnelige Grenaa-motoren. 

 

Etter ombygging måler Båten 32 fot. Skroget er kravellbygd, og i tidligere dokumentasjon 

oppgis huden å være av furuplank på furuspant. Studerer en skroget i dag, vil en oppdage at 

det er doble spant. I det området som ble avdekket gjennom våre reparasjoner var de doble 

spantene av henholdsvis furu og eik. Om eikespantene stammer fra nybygget eller 

ombyggingene i 1960 er uvisst.  

 

Videre har vi sakset fra Kystlagets hjemmesider: 

 

” Erling Abrahamsen kjøpte båten i 1960. Den 

ble senere solgt til en fisker på Forsand ved 

Stavanger, men Abrahamsen savnet båten han 

likte så godt. Han kjøpte den tilbake i 1980. 

Abrahamsen drev lystfiske etter sild og brisling 

i Lyngdals- og Kristiansandsfjorden, 

snurrevadfiske i Listafjorden og på Siragrunnen, notfiske etter makrell, makrelldorging og 

reketråling i Listafjorden med den. Under notfiske var bemanningen 4 mann, under 

snurrevadfiske 2. 

 

Båten er svært byrig , dvs. den laster godt. Ifølge Abrahamsen kunne den ta mer enn 8 tonn på 

dekk. De andre fiskerne i området kalte den for en rauhålsdbåd fordi det som regel er umulig 

å se om den har fangst ombord. 

 

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fikk en henvendelse fra eieren som var interessert i at 

notbruket ble bevart. Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø i fylkeskommunen 

bevilget penger til kjøp av båten med utstyr, for bevaring på Bragdøya. Eier er Bragdøya 

kystlag.” 

 

Lengde: 32 fot / 9,8 meter  
Dyptgående: 1,50 meter  

Båttype: Notbåt med sjark  

Byggeår: 1939  

Motor: Lister Diesel, 60hk, 1960 mod.  
Eier: Bragdøya Kystlag 
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3.0 Restaureringsprosessen 

Restaureringsarbeidene startet med 

utskiftninger på dekk og 

overbygninger. Andabeløy har flere 

dekk på ulikt høydenivå. Bakken 

ligger jamt med avslutningen på 

skroget og strekker seg akterover til 

styrehuset. Ved styrehuset er dekket 

senket om lag 45 cm. Området akter 

for styrehuset er senket ytterligere ca 

40 cm, mens et trossedekk akter, er 

forhøyet like mye fra arbeidsdekket. 

Før våre inngrep var de to aktre 

dekksflatene tjæret, mens de to forut 

var malt. Tak på dekkshus forut og 

styrehus, begge bygget opp med 

pløyd plank som dekkene, var 

henholdsvis malt og  tekket med 

seilduk. 

 

Styrehuset var plassert på 

dekksplankene og skottene utført i 

stående pløyd, plank.  Det var delt i 

en øvre og en nedre del. 

Konstruksjonen virket noe svak, men 

var styrket av gjennomgående 

hjørnestolper i akterenden. Fremre 

styrehusskott dannet for øvrig støtte 

for aktre ende av både bakk og 

dekkshus. Dekkshuset forut, var i 

motsetning til styrehuset, felt ned i Konstruksjonen i styrehuset er delt horisontalt 

Andabeløy ved kai på Bredalsholmen 

Bakken med dekkshus 
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dekket. Det er konstruert av liggende 

plank, en i høyden 

 

Under demonteringsarbeidene på 

Andabeløy, diskuterte vi hvordan vi 

skulle gripe an fornyelsen av den 

gamle styrehuskonstruksjonen. 

Løsningene som tidligere var valgt, 

var utradisjonelle og trolig ikke de 

beste med hensyn til styrke. Bortsett 

fra akterskottet som var reist i full 

høyde, var styrehuskonstruksjonen 

som nevnt delt i en underdel og en 

overdel. En vanligere oppbygning, 

med stolper fra bunn til topp, ville 

nok vært mer solid. Den utradisjonelle 

løsningen kan ha blitt valgt for å kunne løfte 

av styrehustoppen med enkle grep, for dermed 

å kunne løfte ut maskinen. I så fall er det nok 

gjort endringer siden, for det lot seg ikke gjøre 

å skille de to delene uten materialskader som 

resultat. Vi var også inne på tanken om den 

nedre delen av styrehuset kan ha vært eldre, 

og kanskje også stamme fra gavlbåtperioden. 

Avslutningen på losholt i akterkant av 

styrehuset, mente vi stilmessig kunne passe 

med akterenden på gavlbåtene. For oss ble 

dette imidlertid gjetning og et spørsmål vi må 

overlate til andre. 

 

En liknende diskusjonen fikk vi i forhold til 

dekkslegging og legging av tak på overbygg. 

Plank på dekk og tak var pløyd og uten 

nat. Dette er ikke i tråd med våre 

stedlige båtbyggertradisjoner. Kanskje 

heller en billig løsning for å få en grei 

arbeidsplass for notfiske. Spørsmålet var 

om det holdt tett. Taket på styrehus var 

som nevnt tekt med duk, og spikerhull 

langs kanten på kahyttaket tydet på at 

også dette hadde vært tekt med duk. På 

bakken fant vi imidlertid ikke spor etter 

feste av duk, men vi vil ikke avvise at 

det kan ha vært duk på hele forskipet.  

 

Dekksleggingen på akterskipet var utført 

på samme måte, dekksplank med not og 

fjær, men uten duk. Disse var imidlertid 

behandlet med tjære, og ser ut til å holde seg godt.  

 

Styrhustaket, tekket med duk 

 Øvre del  av styrehuskonstruksjon,                                                      

atskilt med losholt 

Råteskader i front av styrehus. Losholt 

mellom øvre og nedre del. 
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Vi konkluderte våre diskusjoner med at 

fartøyet, etter våre reparasjoner skulle 

fremstå mest mulig slik det var. 

Andabeløy var gjennomført med enkle 

løsninger, og kunne fort endre karakter 

dersom vi skulle prøve å gjøre den bedre. 

Når det gjaldt dekket forut, som ikke 

hadde spor etter tekking med duk, valgte 

vi likevel å legge på duk. Likedan ved 

dekket på siden av styrehuset. Dermed ble 

det gjennomført med seildukstekking  mot 

innredning, og tjæreimpregnering ved 

åpne konstruksjoner. Tross vår målsetting 

om ikke å endre på konstruksjonen ble 

enkelte forsterkninger lagt til, der vi har 

sett dette nødvendig Vi har også 

gjort små endringer for å kunne 

løfte av styrehustaket, slik at 

maskinen kan løftes ut.  

 

Vi diskuterte også metoder som å 

foreta mindre innfellinger med lim, 

kontra utskiftning av hele kon-

struksjonsdeler. Bruk av lim og 

særlig epoxy, er ikke en del av de 

tradisjonelle byggemetodene, men 

i visse situasjoner gjør limeteknik-

kene det mulig å ta vare på en 

større del av originale konstruk-

sjoner. I enkelte tilfeller har vi 

derfor valgt å felle inn nytt treverk 

med lim. Først ble det brukt 

tradisjonelt lim, senere gikk vi over 

til epoxy som bindemiddel.   

 

Fornyelse i dekk og overbygninger 

De største råteskadene var konsentrert til området mellom bakk og styrehusdekk, hvor 

hele konstruksjonen mellom de to dekkene var seget, sammen med styrehuset, noe som 

bidro til at vannet ble ledet inn mot midten og styrehuset. Bakken var således mest 

svekket i akterkant og styrehusdekket med styrehus i forkant. Det meste av 

konstruksjonen i området ble derfor fornyet. Oppstøttingen  ble også forsterket med to 

stolper. I tillegg ble i hovedsak alle horisontale flater som tak og dekk i forskipet 

fornyet. Alle fornyelser som ble foretatt, vil kunne finnes i vårt billedmateriale som er 

vedlagt rapporten. 

 

 

 

 

Styrbord side. Råte i kledning mot 

bakken og dekksbjelke i forkant av 

styrehus. 

Brudd på aktre dekksbjelke på babord side av 

bakken. Vi ser at bjelken har seget midtskips (til 

venstre). Vannet har dermed hatt avrenning inn 

mot dekkshusene i stedet for ut mot borde. 
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Bakken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahytt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekksbjelke i akterkant av bakken fornyes.  

Øverst til venstre: Fra nedgang mot babord 

side, sett forfra. 

Øverst til høyre:  Midtparti, fra styrbord 

mot nedgang, sett forfra. 

Til venstre: mot styrbord side, sett aktenfra. 

Kahytt fornyes med aktre bjelke under 

tak, langsgående bjelke under babord 

side og ved innfelling i skott på styrbord 

og babord side. 
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Styrehus dekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelse av bjelke i forkant av  styrehusdekk, 

samt langsgående bjelke under styrehus. 

Fornyelse av bjelker og skott i 

akterkant av bakk.  

Øverst til venstre: Styrbord side sett 

aktenfra 

Øverst til høyre: Babord side sett forfra 

Til høyre: Babord side sett aktenfra. 



  10 

Styrehus 

 

 

 

 

 

 

 

Styrehusdekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahytttak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelse av styrehus, Innvendig ble deler av originalt skott mot kahytt, bevart. Originale 

vinduer ble også bevart. For øvrig et nytt styrehus bygget mest mulig likt det gamle, men 

med mulighet for å løfte av tak.  

Kahyttaket ble fornyet.  

Dekket på 

hver side av 

styrehuset 

ble lagt nytt. 
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Bakkdekk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekking med seilduk 

Som nevnt, var tak på styrehus og kahytt tidligere tekket med seilduk. Selv om det ikke 

var spor etter dette på dekkene, valgte vi også å tekke bakken, og dekket på hver side av 

styrehuset med duk. Fremgangsmåten var den samme for alle flater. Duken ble først 

festet på ei av sidene med ei trelist. Deretter ble alle flater som kom under duken, smurt 

med en blanding av linolje og kritt. Duken ble så strukket så stramt som det lot seg 

gjøre, og festet med trelister rundt hele. Når duken var på plass ble den smurt med 

saltoppløsning. Saltet fikk de organiske fibrene til å trekke seg sammen og duken 

strammet seg opp. Før saltoppløsningen var tørr, ble duken malt med linoljemaling.  

 

Fornyelse på bakken. Dekksplank og dollbord på 

styrbord side ble skiftet.  Dollbordet var tidligere 

spikret, mens det ble brukt skruer ved fornyelsen. 

Ny fenderlist ble også montert, med 

soppdrepende fyllmasse mot dollbord. 

Linoljeblanding smøres på styrehustaket 

før duken strekkes. Duk monteres på bakken. 
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Fornyelser i skrog 

Etter demontering av dekket forut, ble det 

konstatert en del råte i spant og hud på 

styrbord side. Noe råte ble det også funnet 

på babord side. Dette var imidlertid små 

skader og omfattet bare hudplankene. Med 

tanke på å få fartøyet sjøsatt fortest mulig, 

ble de enklere utbedringene på babord side 

utsatt til en senere anledning, og en 

konsentrerte seg om styrbord side. 

 

Ved spant 14, ble begge halvdeler av det 

doble spantet skiftet.  Fornyelsen går fra 

topp og ned til original skjøt ved 

bordgang 10 og 7. Ut over dette ble det 

skiftet spantetopper ved spant 10 og 13.  

Lengre forut ble fortøyningspuller skiftet. 

Ved skifting av spant og puller, ble også 

trepluggene for feste av bordgangene 

fornyet.  

 

3 hudplank ble skiftet, slik det fremgå av 

tegning. Ved utskifting i bordgang 10, ble 

imidlertid to plank berørt. Opprinnelig var 

det et støt ved spant 15. Ettersom det var 

råtesprekker  i begge plankene ble støtet 

flyttet et spant lengre frem, det vil si til 

spant 16. Den fornyede planken strekker 

seg dermed et spant lengre frem enn den 

originale. 

 

Innvendig ble øvre og  nedre veiert på 

styrbord side fornyet. Begge fornyelsene 

ble felt inn fra like forut for skott, ved 

styrehus. På babord side ble nedre veiert 

fornyet, fra akterende like bakenfor 

styrehusskott, til forut for styrehusskott 

hvor den ble skjøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelse av spant på styrbord side. 

Ny veiert, Øverst på 

styrbord side, nederst på 

babord side. 

Fornyelse av hudplank. Nye trenagler i 

fornyet spant. Styrbord side. 
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Som vi innledningsvis var inne på, oppsto det en 

del skader og utfordringer på grunn av uttørking. 

En del tørkeskader kunne trolig vært unngått 

dersom prosjektet hadde blitt gjennom-ført på 

kortere tid. På den annen side oppsto de første 

synlige tørkeskadene allerede etter tre måneder, 

og før første vinter var over. Flere hudplank løsnet 

da fra akterstevnen. Når de øvrige tørkeskadene 

oppsto, vet vi ikke, men omfanget ble først 

avdekket månedene før sjøsetting, med andre ord 

etter to somre i opplag. Hudplankene var da løsnet 

fra samtlige spant. 

 

Ettersom de nederst bordgangene løsnet fra 

akterstevn, hel og akterende av kjøl, fant vi grunn 

til å kontrollere treverket på konstruksjonen før 

utbedring. Både akterstevn og kjøl ble  funnet i 

orden og de løse bordgangene ble derfor spikret, 

og trukket inn igjen mot stevn og kjøl. 

 

Bordgangene ble også trukket inn mot 

spantene. Oppstrammingen ble dels 

gjort ved bruk av spiker og dels ved 

gjennomgående bolter.  

 

Det var oppstått sprekkdannelser i 

både akterstevn og forstevn.  

Skadeområdene ble forsterket med 

stålbeslag. 

 

Etter lang tørke var det naturlig nok 

behov for å friske opp natene i 

hudplanken. Over vannlinja ble alle 

nat kittet med linoljekitt, iblandet oker. 

Under vannlinja ble natene drevet på 

nytt, men ettersom de var så pass vide, 

medførte dette ekstra utfordringer. Ved 

hard driving ville tjæredrevet blitt 

presset gjennom til skrogets innside 

Dessuten kunne en frykte for stort 

press, slik at planken igjen kunne bli 

presset ut fra spantene. Vi valgte 

derfor å drive natene forsiktig og 

deretter forsegle natene med black-

varnish, og strimler av papir. Dette er 

ment som en midlertidig løsning til 

skroget er trutnet. Fartøyet må igjen på 

land og natene etterses. 

 

 

Kjølgangen spikres. 

Bordgangene spikret til hel og kjøl. 

 

Bordganger løsner fra hel. 
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Skroget ble frisket opp, og forskjeller mellom nytt og  gammelt nedtonet ved sliping 

over vannlinjen. Samme område ble behandlet med linolje. Under vannlinjen ble alt 

synlig treverk innsatt med black-varnish. Vannlinja ble til slutt frisket opp med 

bunnstoff opp mot skillet.  

 

Før sliping av skrog Natene under 

vannlinja ble drevet om. Deretter 

forseglet. 

Utskiftninger i hud og spant. Fornyelser er merket med rødt. 

Etter sliping av skrog. Natene over 

vannlinja kittes. 
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4.0 Avslutning 
Ved restaurering av Andabeløy, har vi valgt å være tro mot originalen. Det var en avveining 

vi gjorde under tvil, men underveis er vi trygge på at det var en fornuftig vei. Båten fremstår 

som helt unik, og ville tapt noe av sitt særpreg dersom vi hadde laget for mange ”proffe” 

løsninger. Noen få endringer er gjort, og den mest synlige er seilduksdekkene på bakken og 

ved styrehuset. Vi har ikke kunnet dokumentere at fartøyet tidligere har hatt en slik løsning. 

Men vi mener alternativet uten, ville medført for store problemer.  

 

I forhold til planer og budsjett, har arbeidene tatt uforholdsmessig lang tid og kostnadene blitt 

uventet høye. Hovedårsaken til at reparasjonsarbeidet har vokst, er at det ikke var budsjettert 

med skrogarbeid. At det ble noe arbeid på skroget har likevel ikke vært noen stor 

overraskelse. I rapporten som ble lagt til grunn for restaureringsarbeidene, ble skroget omtalt 

som friskt og helt. Men det ble påpekt noe råte, øverst på styrbord side, og både for- og aktre 

puller var borte. Dessuten ble det registrert at båten tok inn en del vann, og at det var grunn til 

å se nærmere på skroget under vannlinjen. Dette stemmer godt overens med den virkeligheten 

vi ble stående overfor, men verken kostnadsoverslaget i rapporten, eller budsjettet for 

prosjektet, tok høyde for dette. Med ekstraarbeidene på skroget, fulgte også en relativt lang 

restaureringsperiode, som vi igjen må tro at har påvirket kostnadene.  

 

 

 

 

Sjøsetting. 



  

 


