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Planlegging. 

 

I min fagprøve har jeg fått i oppgave å bytte to bordganger på styrbord side av en klinkerbygd 

snekke. Bordene skal byttes fra forstevn og bak til nåværende skjøt. Jeg skal også bytte en bunnstokk 

med tilhørende kjølbolt. 

Bytting av bordganger. 

 

Bordene som skal byttes skal være i furu da båten som Ødegården-sjekte ble bygd med furu i 

skroget. Bunnstokken som skal byttes skal være i eik da den originale bunnstokken er i eik.  

Når jeg starter med å demontere bordene lager jeg klosser som jeg skrur fast i bordene jeg skal bytte. 

Jeg gjør dette for å hindre at bordet sprekker og løper ifra hverandre når jeg tar de ut. Jeg gjør dette 

fordi jeg bruker originalbordet som mal. For å få bordet ut starter jeg med å slipe av kobberklinken 

innvendig. Det gjør jeg med en vinkel sliper, jeg passer på å bruke hørselvern og vernebriller når jeg 

sliper. Får å få klinken ut av bordet bruker jeg en dor og en mokkert, en tung hammer. I forstevnen 

bruker jeg et hoggjern for å hogge rundt spikrene i stevnen. Jeg gjør det slik at jeg kommer til 

spikrene med en tang og får dratt de ut. Når jeg har demontert bordet bruker jeg det som mal til det 

nye emne. Jeg legger malbordet over emne og setter det fast med skrutvinger og tegner etter. Jeg 

legger malen på slik at årringene ligger likt i malen og i emne. For å sage ut bordet bruker jeg en 

håndholdt sirkelsag, da det er lettest å ha kontroll med den når jeg er alene. Jeg sager litt på utsiden 

av streken og høvler så resten med en håndhøvel. Til høvlingen bruker jeg pusshøvelen da den har 

lang nok såle til å unngå kuler. Når bordet er saget og høvlet i riktig fasong høvler jeg tykkelsen på 

bordet i dimensjonshøvelen. Jeg høvler bordet på samme tykkelse som bordet jeg demonterte. Før 

jeg legger bordet i steamkassen, høvler jeg sua (landet der bordene overlapper hverandre) og inn 

mot spunningen i forstevnen. Jeg lager også nakken helt ferdig, nakken er den delen som ligger 

oppunder bordet over inn mot stevnen. Jeg lar bordet være minst 4 ’’ forbi skjøten så jeg har litt å 

felle bordet mot stevnen på. Mens bordet ligger i steamkassen lager jeg en kloss som blir montert på 

utsiden av stevnen der hvor bordet skal byttes. Denne klossen skal støtte bordet slik at nakken ikke 

revner på grunn av vridningen i bordet. For å få bordet inntil skroget lager jeg støtter som går fra 



gulvet opp til bordet. Når bordet har tatt formen sin kan jeg begynne å tilpasse det. For å få tilpasset 

det riktig hele veien, sliper jeg av noen klink forbi skjøten slik at jeg kan legge det nye borde 

oppunder de gamle så det ligger jevnt med landet hele veien. Når jeg tilpasser bordet ser jeg etter 

hvor bordet står på og hvor det gaper. Hvis det gaper i underkant av landet, må jeg ta av litt i 

overkant av landet og hvis det gaper i overkant av landet, må jeg ta av litt i underkant. Jeg tar så 

mange mål som mulig slik at jeg slipper å ta det av og på så mang ganger. Når jeg høvler tilpassingen i 

landet setter jeg opp landet bredde, vanligvis 25mm på en Ødegården-sjekte. Jeg setter også opp det 

jeg må ta av i på tykkelsen av bordet i landet for å få riktig vinkel. Når jeg er ferdig med tilpassingen 

mot stevn og i landet kan jeg kappe borde på lengden. Jeg kapper bordet fra innsiden med en 

feinsag. Det gjør jeg for å komme så nærme som mulig bakre del av omfaret. Fordi jeg kapper bordet 

fra innsiden kan jeg også bruke det resterende bordet som styring på kappet. Når dette er kappet kan 

jeg montere bordet. Når jeg monterer bordet bruker jeg de samme hullene til klinken som var der. I 

stevnen bytter jeg ut skipspikrene med syrefaste skruer med koppede hoder. Dvs. at de er flate på 

undersiden av hode. Jeg bytter til syrefaste skruer siden de har mer hold og varer lengre enn de 

galvaniserte skipspikrene. I de gamle spikerhullene i stevnen plugger jeg hullene med eikepropper 

siden det er eik i stevnen. Jeg gjør det for å få mer gods å skru i. Jeg bruker da  westsystem epoxylim. 

Mår jeg starter å montere bordet, skrur jeg det i stevnen først og starter å klinke det fra stevnen og 

bakover. Jeg gjør dette i tilfelle bordet skulle sprekke, så slipper jeg å kappe all klinken i bordet. I 

landet bruker jeg 2’’ kobberklink og i spantene bruker jeg 4’’ kobberklink. Etter at bordet er montert 

lager jeg en ny lask over skjøten. Jeg bytter disse fordi de er sprukket i klinkingen. Etter at jeg har 

montert laskene fyller jeg skruehullene i stevnen med linoljekitt så det blir likt med resten av 

bordene.  Jeg regner med å bruke to dager pr bord fordi bordet må ligge på minst en halv arbeidsdag 

for å ta formen. 

 

Bytting av bunnstokk med tilhørende kjølbolt. 

Når jeg skal i gang med å bytte bunnstokken starter jeg med å løsne kjølbolten. Jeg starter med å 

prøve å løsne mutteren på kjølbolten med en skiftenøkkel. Hvis det ikke går bruker jeg en 

vinkelkutter og kapper bolten rett under mutteren. For å få bolten ut bruker jeg en bolt som er et par 

mm mindre enn kjølbolten til å dore den ut med. Når bolten er fjernet kan jeg starte å slipe av 

kobberklinken i spantet. Skipspikerene som er spikret i spantet i den første bordgangen kapper jeg 

med en feinsag. Jeg gjør det for å unngå å lage noen utvendige skader på skroget. Når spantet er 

ferdig dorer jeg ut det som er igjen av spikrene jeg kappet. Når spantet er ute kan jeg starte å lage et 

nytt et. Jeg bruker det gamle spantet som mal og tegner av formen på emne jeg skal bruke. Når jeg 

legger ut spantet på emnet legger jeg det slik at jeg unngår kvist så godt det lar seg gjøre og legger 

det slik at jeg skaper så lite avved som mulig. Jeg tegner av den siden som er nærmest midten av 

båten. Det gjør jeg slik at skråingen under spantet minsker fra den siden jeg har tegnet opp. Dette er 

ikke så viktig på bunnstokken da båten ikke har lagt seg så mye ut ende, men det er viktigere på 

spanter som ligger nærmere stevnene. Når jeg har skåret ut bunnstokken lar jeg det være igjen nok 

gods til at jeg har litt å felle på. Når jeg tegner opp hvor mye jeg skal ta av bruker jeg en passer og 

streker opp på den siden som ligger an mot skroget for å ta av riktig mengde, tar jeg av det som som 

gaper og flytter det over der hvor stokken står på huden. Etter at jeg har tilpasset bunnstokken mot 

huden lager jeg spantet så vidt litt innhult på baksiden, mot huden. Innhulingen blir ikke laget i 

avslutningen av bunnstokken. Det fordi det vil bli en åpning der. Jeg gjør dette slik at vann som 



kommer på baksiden har et sted å renne. Ned mot sua, overlappen mellom to bord, lager jeg en 

åpning slik at vann kan renne forbi. Det er også for at vannet som kommer inn på baksiden av 

spantet skal kunne renne ut og vekk. Denne åpningen kalles for et lemmegatt. Når jeg monterer 

spantet starter jeg med å klinke det i avslutningen mot skroget. Her bruker jeg 4’’ kobberklink. I 

bordgangen under den nederste klinken spikrer jeg spantet med 3’’ skipspiker. Det blir gjort fordi 

klinken blir for kort til å komme igjennom bunnstokken. Tilkjølbolten bruker jeg 12mm syrefast 

gjengestål. Jeg regner med å bruke en dag på å bytte bunnstokken. 

 

 

 


