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Bytting av bordganger 

Jeg startet med å feste to klosser på det sprukne bordet som skulle byttes. Disse klossene 

har som hensikt å hindre bordet i å fly fra hverandre etter at det ble demontert. Etter at 

disse var festet i bordet startet jeg å slipe av klinken på innsiden av båten. Etter at klinken 

var slipt ned, startet jeg å dore ut klinken. På noen av spantene måtte jeg kappe jernklinken 

med en feinsag fordi klinken hadde rustet helt fast i emnet. Disse måtte jeg senere bore ut 

fra utsiden med et metallbor. Framme i stevnen brukte jeg et hoggjern for å komme til 

spikrene i stevnen med en tang. 

 

 Da jeg hadde demontert bordgangen fant jeg frem emne jeg skulle bruke. Jeg passet på at 

kjerne ligger i samme retning som i bordet jeg demonterte og å unngå kvist og tørkesprekker 

i emnet. Jeg måtte kappe vekk en meter av emne pga tørkesprekker. Etter at emnet var 

tegnet opp startet jeg å sage ut emne med en håndholdt sirkel sag. 
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 Jeg sagde emne slik at jeg hadde litt å gå på inn mot streken. Det resterende inn mot 

streken høvlet jeg med en høvel. Når jeg høvlet passet jeg på å høvle det jevnt så det ikke var 

noen kuler eller homper igjen. Etter at jeg hadde høvlet ut fasongen på bordet startet jeg å 

flytte alle målene i sua og nakken over på det nye emne. Når målene var tegnet startet jeg å 

høvle ned til strekene. Nakken som skal innunder bordet over i stevnen grovhøvlet jeg med 

en el-høvel. Den siste finjusteringen tok jeg med en simshøvel. 
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Mens jeg tegnet opp og høvlet bordet satt jeg på steamkassen slik at den var varm når jeg 

var ferdig med å høvle bordet. Jeg lot bordet ligge i steamkassen i en time. Jeg lot det ligge 

så lenge for å være sikker på at det får nok damp. Mens bordet dampes skraper jeg landet på 

bordene på båten for å ha en ren flate å tilpasse bordet på. Jeg sjekket først om all 

tilpassingen var bra nok. Når jeg ble fornøyd med tilpassingen streket jeg opp hvor skjøten 

kommer. Da jeg skulle ta bordet av igjen for å kappe skjøten glapp jeg bordet. Det resulterte 

i at bordet sprakk i nakken. Det sprakk såpass mye at jeg bestemte meg for å lage bordet på 

nytt. 

Etter at jeg hadde tilpasset og steamet det nye bordet la jeg merke til at det nye bordet 

hadde en tørkesprekk som hadde ekspandert under steamingen. Siden sprekken ikke var 

synlig før steamingen og ikke er gjennomgående velger jeg å fylle sprekken med epoxylim. 
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Når jeg er fornøyd med tilpassingen starter jeg å montere bordet. Jeg starter med å skru 

bordet i stevnen. Jeg lar den nederste skruen være siden bordet under også skal byttes. Jeg 

klinket også bare sua i overkant samt lasken. Etter at jeg hadde klinket bordet. Startet jeg å 

demontere bordet under. Jeg gjør akkurat det samme som jeg gjorde da jeg demonterte det 

første. Når jeg hadde gjort ferdig tillpassingen og steamet bordet startet jeg med 

finjusteringen. For å få bordet til å bli langt nok brukte jeg en mokkert og en kloss for å slå 

bordet inn i spunningen. For å få bordet helt frem måtte jeg slå det litt frem, forså å gå foran 

og slå bordet opp i nedkanten av bordet over. Jeg gjorde dette helt til den øverste delen av 

fellingen mot spunningen er tett. Når det var tett mot spunningen startet jeg å kappe bordet 

på lengden. For å sette kappelinjen brukte jeg det aktre bordet som mal og kappet etter 

skjøten. Da jeg hadde kappet bordet la jeg merke til at bordet ble for kort i skjøten. Det 

skjedd fordi det ikke var nok press på bordstøtten i stevnen. Det resulterte i at bordet ikke 

ble liggende helt fram mot stevnen og skled ned og bakover. Det skjøv også kappelinjen 

fremover på det nye bordet og det ble derfor for kort. 
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Jeg måtte derfor starte med å lage et nytt bord. Da kopierte jeg bare det bordet som ble for 

kort og la til det som manglet mot skjøten. Som på de tre andre bordene gjorde jeg all 

grovtillpassingen før jeg steamet bordet for å få det innunder bordet over. For å være sikker 

på at bordet ble langt nok var jeg nøye med å sette bordholderen langt nok inn på stevnen 

og å sjekke at jeg hadde slått bordet langt nok frem mot stevnen. Når jeg var fornøyd med 

plasseringen i stevnen, satt jeg en kile mellom bordholderen og bordet. Jeg gjorde det for å 

presse bordet inn mot stevnen slik at det ikke skulle skli bakover som det gjorde sist. Når det 

var gjort startet jeg å kappe bordet. Når bordet var på plass kunne jeg starte å bore for klink 

og skruer. Jeg fortsatte med å skru bordet i stevnen og å slå klinken i sua. Når jeg klinker 

hopper jeg over en klink og går tilbake til den forrige etter at jeg har klinket den første. Før 

jeg klinker driver jeg på alle roene. I noen av spantet måtte jeg bore rett i overkant av den 

gamle sømen fordi stålet hadde rustet helt fast i eiken. Dette gjorde det umulig å dore stålet 

ut.  
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Bytting av bunnstokk.  

Bunnstokken i båten har som oppgave å stive av skroget sideveis og å holde skroget i riktig 

fasong. 

Da jeg skulle bytte bunnstokken startet jeg med å fjerne klinken og skipsspikrene. På klinken 

brukte jeg en vinkelsliper med slipeskive for å slipe vekk klinkingen. Jeg passet på å bruke 

hørselvern og vernebriller når jeg slipte. Etter at jeg hadde slipt ned klinken, startet jeg å 

dore ut kobberklinken med en dor. På spikrene som går inn i spantet på den nederste 

bordgangen måtte jeg bruke en feinsag med metallblad. Etter at stokken var fjernet, doret 

jeg ut de avkappede spikrene. Jeg fjernet mutteren på kjølbolten med en skiftenøkkel før jeg 

prøvde å dore ut bolten. Da den ikke ville flytte på deg brukte jeg feinsagen og kuttet av 

bolten mellom kjølen og bunnstokken. Når spantet var løst startet jeg med å få ut den delen 

av bolten som stod igjen i kjølen. For å hindre at bolten dro med seg fliser av kjølen, laget jeg 

et mothold rundt bolten under kjølen. Motholdet laget jeg av en planke med hull i 

tilsvarende mutterens omkrets. Denne planken ble spent opp med to støtter ned i 

betonggulvet. For å slå ut bolten brukte jeg en 10mm dor og en 2kg hammer. Med støtte 

under og en tung nok hammer fikk jeg slått bolten ut. For å få grovformen på bunnstokken 

brukte jeg den gamle bunnstokken som mal og sagde etter den på båndsagen. Jeg la på det 

gamle spantet slik at jeg tegnet etter den dypeste siden, den siden som ligger nærmest 

midten av båten. Jeg sagde vinkelrett i forhold til streken. Etter at jeg hadde sagd ut 

grovformen på spantet, startet jeg å tilpasse det. Jeg brukte en passer. Da satt jeg passeren 

på samme høyde som gapet på den ene siden og førte det over på den andre siden. Det er 

viktig at passeren står i lodd når jeg gjør dette.. For å tilpasse det som skulle fjernes brukte 

jeg et stemjern og skar vekk materialet inn mot streken. Jeg lagde spantet litt innhult på 

undersiden. Jeg gjorde det slik at vann som kommer på baksiden kan renne ned mot 

lemmegattet, åpningen mellom overkant av sua og spantet. Etter at spantet var ferdig 

tilpasset startet jeg å skjære ut formen på oversiden av spantet. Jeg førte målene på høyden 

av spantet, fra det gamle og over på det nye. Når det var gjort startet jeg å sage det ut med 

båndsagen. Jeg stilte sagbordet slik at oversiden av bunnstokken blir parallell med 

undersiden. Jeg sagde litt på utsiden av streken slik at jeg kunne høvle meg ned til streken. 

Når jeg høvlet ned tilstreken brukte jeg en skavhøvel. Etter at jeg var ferdig med å høvle 

oversiden startet jeg å lime noen biter på spantet. Den ene delen jeg limte på var fordi emne 

til spantet ikke var bredt nok, så jeg måtte legge til en bit mellom bunnstokken og kjølen. 
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Den andre delen var en flis som gikk av da jeg felte bunnstokken med et stemjern. For å få 

boret opp hullet for kjølbolten tok jeg et kort 12mm spiralbor og boret fra undersiden av 

kjølen og opp i spantet slik at jeg fikk et merke. Jeg tok så spantet ut og satt det i skrustikken. 

Da måtte jeg kompensere med vinkelen på boret slik at jeg kom ut i midten av bunnstokken. 
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 Når jeg hadde boret opp kjølbolten kunne jeg starte å montere bunnstokken, jeg startet 

med å frese ut undersiden av kjølen slik at platen til mutteren på kjølbolten hadde en 

anleggsflate.  Jeg gjorde det samme med oversiden av bunnstokken. Jeg slo så kjølbolten 

igjennom bunnstokken fra oversiden. Når bolten kom igjennom, satt jeg på en plate og en 

mutter. Før jeg slo bolten opp igjen la jeg på en pølse med tec7 rundt bolten, mellom platen 

og kjølen. Jeg gjorde dette for å tette for vanninntregning. Når bolten ble slått opp skrudde 

jeg til mutteren på oversiden og strammet den. Etter at jeg hadde strammet mutteren 

kappet jeg bolten litt over mutteren. Jeg gjorde dette fordi det var sånn det var gjort 

originalt og for å ha en mulighet til å sette på en kontramutter. (se bilde over) Etter at jeg 

hadde satt i bolten startet jeg med å monterer resten av bunnstokken. I den første sua over 

kjølen spikret jeg med 3’’ skipsspiker. I de andre suene brukte jeg 4’’ klink.                            

 

 

 

 


