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Dekkslegging på Ørnen  

Bredalsholmen august og september 2000  

Introduksjon 

Ørnen restaurert og sjøsatt ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. En av de 
siste arbeidsopperasjoner var legging av nytt dekk. Dekksleggingen på Ørnen ble 
gjennomført som et kurs for ansatte ved verftet. 

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn fra et kurs i dekkslegging som ble holdt på 
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra 14 august til 27 september 2000. Formålet 
med kurset var å få kompetanse på denne typen arbeidsoppgaver her på stedet. Arbeid 
med jern og stålskip innebærer også oppgaver innen trearbeid. I fremtiden ønsker vi å 
kunne utføre slike oppgaver, under veiledning av kyndige fagfolk.  
 
Rapporten er skrevet av Svein Vik Såghus. Den er blitt kommentert av de øvrige 
deltakerne på kurset og av kurslederen, før arbeidet med den ble avsluttet. Jeg håper den 
vil være til hjelp for oss i å videreføre den kompetanseoppbyggingen vi har påbegynt og 
for andre med interesse for emnet. 
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       «Fire drivandes karer» 
Dekksleggingskurset var et gjennomført praktisk tilrettelagt kurs. 
Slepebåten «Ørnen» var objekt for undervisningen. I løpet av 
kurset ble båten forsynt med nytt dekk, lagt etter antikvariske 
prinsipper. 
 
 Vi var fire deltakere på kurset. 
 
I tillegg var Sigbjørn involvert i dekksleggingen både som 
fotograf og ved periodisk deltakelse. 
 
Vår instruktør var Morten Hesthammer fra Hardanger 
Fartøyvernsenter.  
 
Instruktøren var til stede og instruerte, den første uka. Da ble 
dekket planlagt, de avgjørende valg foretatt og dekksleggingen 
påbegynt. Vi fortsatte et par uker hvor vi kun hadde 
telefonkontakt med Morten. I løpet av denne tiden ble vi ferdig 
med deler av dekksleggingen, slik at vi kunne starte drivingen 
med instruktøren til stede den fjerde uka. Etter fire dagers 
instruksjon fortsatte vi igjen på egenhånd. Dels med å fortsette 
dekksleggingen som gjensto forut og dels med å drive. Etter nye 
2,5 uker kunne vi avslutte arbeidet.  Vi hadde da totalt brukt 6,5 
uker på arbeidet.  
 
Vi var som nevnt fire deltakere på kurset, men enkelte av oss 
hadde også andre oppgaver underveis og var derfor ikke 
deltakende hele tida. Det gjaldt i høyeste grad undertegnede som 
i tillegg til andre oppgaver også skulle utarbeide denne rapporten.  
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Ørnen er en slepebåt, bygd i stål, og med en 
lengde på 52’. Den ble bygd i 1902. De fleste av 
sine år har den slept tømmer på Telemarks-
kanalen.   
 
Det er to dekksflater på Ørnen, Bakken er hevet 
i forhold til akterdekket. Et dekkshus griper inn i 
begge disse dekksflatene.  
 
Dessuten er det utsparinger til ankerklyss og 
luke forut, og en gjennomføring til rorkiste på 
akterdekket.   
 
Det lar seg gjøre å legge et dekk hvor 
randplanken får en jevn bredde fra stevn til 
akterstevn. Dekksplankene vil da bli avlsuttet 
mot den indre kanten av randplanken. En slik 
måte å legge dekk på, vil ofte føre til at de 
ytterste dekksplankene blir avsluttet med lange 
spisser i endene.  Disse vil kunne bli et 
svakhetspunkt ved bolting og driving.  
 
Vi valgte i stedet å avslutte dekksplankene med 
hakk inn i randplanken.  
 
Mot akterenden og helt fremme i baugen  valgte 
vi dessuten å kjøre dekksplankene helt ut, uten 
randplanke. Dette fordi vaterbordsplata på 
Ørnen ikke var bred nok til både randplanke og 
endene på dekksplankene.  
 
Av samme årsak benyttet vi heller ikke 
randplanke mot dekkshuset. Det var ikke 
tilstrekkelig plass på strekkplaten. 

Dekket 
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Det var innkjøpt furuplank med en 
tykkelse/ høyde på 58 mm, og i 
hovedsak med en bredde på 115 mm 
til dekket på Ørnen. I tillegg var det 
noen plank med bredde på 125 mm. 
Plankene hadde en lengde opp mot 
7,5 m.  

 

Emnene til randplanker var uhøvlet, 
og noe kraftigere dimensjonert. Disse 
var flaskskårne og bredest mulig. De 
var dessuten skjært av stokker med 
krumming, slik at de passet 

skrogformen så langt mulig. Det hadde for øvrig vært ønskelig med større krumming. enn 
det som var tilgjengelig. 

 

Materialene var rik på al/ kjerneved. Aller helst skulle planken være fri for marg, men 
dersom det var marg med, måtte denne ligge i plankens nederste 1/3. Margen forårsaker 
sprekker ved tørking. Planker med marg vil sprekke på den siden hvor det er kortest vei 
fra marg til overflate, dvs på plankens underside, dersom den er skjært rett.  

 

Sprekkdannelser i planken styres av margens plassering og årringenes retning. 

 

Materialene skulle ha færrest mulig 
kvister, særlig døde kvister. Det må 
likevel nevnes at kombinasjonen al og 
kvistfritt er vanskelig. Det er i al-delen 
av stokken det generelt er flest kvist. 
K o m p r o m i s s e r  e r  d e r f o r  e n 
nødvendighet, her som i den videre 
prosessen.  

Gjennomgang av materialene 
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Når vi senere, under dekksleggingen valgte ut materialer, eller sagt på en annen måte, 
valgte ut det som skulle skjæres vekk, la vi de samme kriterier til grunn. Vi unngikk deler 
hvor margen «beveget seg opp i planken», deler med for lite al og med for mye kvist. Noe 
svartkvist måtte nødvendigvis med, men da på steder hvor den kunne bores ut og plugges. 
Svartkvist mot natekantene og svartkvist større enn våre pluggbor ble derfor frasortert. 
Kvist på plankens underside ble ikke tatt hensyn til. 

På begge sider av dekksplankene 
var det frest ut drevstopp, et spor  
ca 7 mm. bredt og 2 mm. dypt. 
Drevstoppen skal være plassert 
ca. 1/3 opp i planken. Som 
navnet tilsier skal den hindre 
drevet i å trenge videre ned 
mellom plankene. Detaljen ble 
tatt i bruk på våre fartøyer 
omkring forrige verdenskrig.  
 
 
Veden under drevstoppen skulle 
være råtebestandig og besto 
derfor så langt som mulig av al.  

Over drevstoppen smalnet planken 2 
mm. på hver side for driving. Plankene 
kunne også vært utformet slik at hele 
plassen til driving var plassert på den 
ene siden, det vil si med 4 mm. skrå.  
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Skrogformen ble overført til 
randplanken ved hjelp av 
malbord. Disse ble lagt ut 
langs rennesteinsvinkel mot 
renne-sten. De ble stiftet 
sammen slik at de fulgte 
skrogformen og fikk en 
lengde som tilsvarte emnene 
for randplanken.  
 
Det er ønskelig at skjøter i 
randplanken plasseres likt på 
begge sider av skroget.  
 

 
Malbordet ble avmerket for hver meter eller så, der hvor det var lite krumming i skroget. 
Ved kraftig krumming ble det merket noe tettere. Vi brukte passer eller tommestokk for å 
sette merker på malbordet. Merkene ble satt 3" inn fra rennestensvinkelen. Målet var 
vilkårlig valgt, men passet greit i forhold til malbordet.   

Det lå en nøye vurdering til grunn før utvelgelsen av randplanker. Det gjaldt å finne rett 
emne til rett plass, slik at bredde, lengde og krumming, samt hensynet til uønsket trevirke, 
gav best mulig utnyttelse av planken. Randplanken var som nevnt større dimensjonert enn 
de øvrige dekksbord. Den ble derfor høvlet ned til samme tykkelse. Dette ga en liten 
mulighet til å bli kvitt uønska trevirke som for eksempel døde kvister eller yteved.  
 

Randplanken 
Dekksleggingen startet med tillaging av 
randplanken.  
 
Skipskonstruksjonen tillot, som nevnt, 
randplanke langs skrogsidene, men akterut og 
dessuten helt forrut foran ankerklyss, var det 
ikke plass på vaterbordet.  
 
Det samme gjaldt avslutningen mot dekkshuset, 
hvor strekkplaten var for smal.   
 
 
 
I og med at dekket er todelt, var det naturlig å 
starte med en randplanke fra bakken og 
akterover og likedan på bakken hvor den bakre 
randplanken ble lagt først. 
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Malbordet ble løftet av dekket og plassert slik på 
emnet  at en oppnådde maksimal utnyttelse. Det 
ble så heftet fast.  
 
Fra hvert punkt som tidligere var merket av på 
malbordet, ble det nå målt 3 tommer «tilbake», 
slik at konturene fra rennesteinsvinkelen ble 
avmerket gjennom punkter på randplankens 
ytterside.  
 
Det ble slått ned en stift/ spiker i hvert nye 
punkt. 
 
Malbordet hadde dermed fylt sin funksjon og 
kunne legges vekk. 

Det var behov for en stabil men bøyelig list 
som linjal.  
 
Den vi benyttet var en firkantprofil i 
aluminium. Den ble «strukket» rundt 
spikrene i randplanken. Lista ble også festet 
på yttersida med nye stift/ spiker, og ble 
stående i spenn med rennesteinsvinkelens 
profil. Kurven ble tegnet av langs 
innerkanten på lista, men først ble det siktet 
og kontrollert at denne hadde en fin 
krumming. List og spiker ble deretter 
fjernet 
 
 
 
 
Plankens ytterside ble sagd til med 
sirkelsag. Deretter ble den indre kurven 
tegnet opp slik at randplanken ble 6 
tommer bred.  
 
For å klare «innersvingen» på kurven, 
benyttet vi oss i tillegg av el. høvel. 
Randplanken ble ytterligere prøvd og 
tilpasset ombord i båten.  
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Det ble beregnet en åpning mellom 
rennesteinsvinkel og randplanke på 4-5 mm.  
 
Randplankens ene ende ble kappet etter vinkelen 
på dekkets avslutning. Bildet viser avslutning av 
randplanke både på for- og akterdekk. 
 
Den andre enden ble foreløpig spart. Den skulle 
senere tilpasses neste randplanke.  
 
Både utvendig og innvendig side ble for øvrig 
høvlet glatte. Innerside som skulle slutte mot 
neste plank ble avslutningsvis høvlet med 
håndhøvel, for å oppnå en jevn flate. Dermed ble 
det oppnådd best resultat med hensyn til tetting. 

Den neste tilpasningen var på 
randplankens underside. 
Planken ble lagt på plass og 
festet med tvinger.  
 
Fra undersiden ble det så 
merket av der det var 
nødvendig med utsparinger.  
 
På Ørnen var vaterbordsplata 
montert høyere enn dekks-
bjelkene. Det var derfor 
nødvendig å høvle ned ca 6 
mm på planken for å gi plass 
til denne. Et enklere alternativ 

hadde vært å fore opp dekksbjelkene. Dette ble 
ikke valgt ut fra hensyn til autentisitet.  Det ble 
hevdet at dekksbjelkene tidligere ikke hadde 
vært foret opp.  
 
På vaterbordsplata var det dessuten klinker å ta 
hensyn til. Disse ble merket av på randplanken, 
enten ved oppmåling eller ved hamring på 
plankens overside. Etter hamring kunne de 
høyeste punktene på vaterbordet «leses av» på 
randplanken. 
 
Utsparinger til klinkene ble utført med en 
overfres.  
 
Den neste randplanken ble laget på samme måte. 
I skjøten ble det beregnet noe overlapping.  
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Den delen av randplanken som ble liggende mot 
vaterbordsplata, ble beskyttet med skipsfilt. 
Dette for å dempe utvikling av kondens.  
 
Skipsfilten ble også benyttet andre steder der det 
var større flater hvor treverket ellers ville ha blitt 
liggende direkte mot stål.  
 
Det ble ikke benyttet skipsfilt på dekksbjelkene.  
 
Den første randplanken ble kappet i riktig 
lengde og i 90 graders vinkel. Enden skulle 
senere skjøtes butt i butt med neste planke.  
 
Planken ble satt fast med tvinger og var dermed 
klar for å boltes. Prosessen med boring og 
bolting står beskrevet i eget avsnitt på neste side. 
Etter at planken var boltet, ble den neste 
randplanken lagt på plass. De ble lagt butt i butt 
med 4-5 mm. klaring til driving. I og med at 
randplanken ble liggende på vaterbordsplata  var 
det nok å drive skjøten. Det kunne drives helt 
ned til plata, så det var unødvendig å skrå enden.  
 
Skjøtene på randplanken kan plasseres i 
forlengelsen av et hakk, eller med god avstand 
til hakket. Dersom skjøten plasseres for nærme 
hakket vil den korte stubben utgjøre et 
svakhetspunkt. 

Randplanke nummer to akterover fikk en stor 
krumming i den ene enden. Her ble den indre 
kurven bare tilpasset grovt.  
 
Senere utsparing av hakk til dekksplankene, 
gjorde det unødvendig å bruke tid på nøyaktig 
dimensjonering.  Bildet er fra et senere trinn i 
prosessen, men viser hvordan hele kurven på 
randplankens innerside forsvinner til fordel for 
hakk. 
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Boltene ble tvunnet med tjæredrev under 
boltehodet. 

Fremgangsmåten ved boring og 
bolting var den samme for 
randplanken og dekksplankene. 
 
Dersom det ikke var hen-
s i k t s m e s s i g e  h u l l  i 
dekksbjelken, vaterbordsplata 
eller andre underlagsplater av 
stål, måtte dette bores eller 
lokkes på forhånd.   
 
 
 
 
  
 
Det ble boret gjennomgående 
hull i plankene med 10 mm. bor 
fra undersiden.  
 
Denne tykkelsen på boret, 
samsvarte med senterpinnen i 
forsenkningsboret.  
 

Boring og bolting 

Det ble boret forsenkninger til bolthode i 
plankens overside. Forsenkningens diameter og 
dybde skulle være lik. 
 
Hullet på 10 mm. som var tilpasset 
forsenkningsboret ble deretter tilpasset bolten, 
det vil si, boret på ny med 12 mm. bor. 
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Gjennomføringene ble påført blymønje for 
beskyttelse mot råte.  Blymønje ble rørt sammen 
med kokt linolje. I dette brukte vi en relativt 
tyktflytende masse for å unngå avrenning.  
 
Det å fylle blymønje i bolthullene viste seg 
likevel å bli noe sølete, med drypping under 
dekk. Etter hvert smørte vi i stedet blymønje på 
selve bolten rundt drivgarnet 
 

Deretter ble de skrudd til med firkantmutter 
nedenfra.  
 
Mutterne ble avsluttet slik at to av sidene på 
mutteren ble liggende parallelt med dekks-
bjelken.  
 
Med andre ord er det behov for ytterligere en 
tørn på den nærmeste mutteren.  

Boltene ble doret ned fra oversida, men på en 
slik måte at  en unngikk å utvide hullene  
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Tilpasningen av den første dekksplanken er 
krevende og vil styre en stor del av den videre 
dekksleggingen. Skissen illustrerer et trefartøy, 
men prinsippet skal være det samme i vårt 
tilfelle. Metoden kan grovt skisseres i følgende 
punkter: 
 
Senterlinja, eller en parallell til denne blir 
strukket fra for- til akterstevn. 
 
På den første dekksplankes for- og akterende 
oppstår et skjæringspunkt der denne plankens 
indre kant møter randplankens innerkant.  
 
Avstanden A, strekker seg fra disse punktene og 
til senterlinja. A er med andre ord lik i for- og 
akterende.  
 
Ved båtens bredeste punkt skal imidlertid 
dekksplanken presses om lag 1/2 til 3/4" mot 
randplanken og skroget.  
 
Avstanden fra dette punktet på dekksplanken og 
senterlinja blir med andre ord A + 1/2 til 3/4"  
 
Resultatet av dette er at innersiden av den første 
dekksplanken og dermed de neste 
dekksplankene får svak kurve. (en anelse av 
skrogets form) Dermed unngår man en struktur 
hvor dekksplankene fort kan se ut til å peke 
motsatt vei av skrogets form. Kurven er altså 
nødvendig for å oppnå estetisk samsvar mellom 
skrog og dekk.  
 
Av samme årsak skal stussene på dekksplanken 
skrå mot midtskips.  De skal altså ikke skjæres i 
vinkel på senterlinja. 
 
Vi benyttet denne fremgangsmåten ved 
tilpasning av den første dekksplanken på Ørnen. 
Vi måtte imidlertid ta særegne hensyn, først og 
fremst fordi dekket på Ørnen var todelt. Denne 
prosessen er fremstilt på de følgende sidene 
Det bredeste punktet på dekket lå noe aktenfor 
bakken, med andre ord godt forut på 
akterdekket.  

Første dekksplank 
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også tvinge for å få dekksplanken i rett stilling.  
 
Neste trinn var å tegne av randplankens kurve på dekksplanken. Den fremste del av 
kurven ble tegnet av på undersiden mot randplanken. Akterover, mot hakket måtte vi 
velge andre fremgangsmåter, ellers ville dekksplanken ende i en spiss. Vi skulle avlsutte 
med en om lag to tommers bred planke, avsluttet med et «hakk» Dette måtte tilpasses ut 

 
Den første planken ble derfor lagt på 
akterdekket, men det ble siktet mot en 
midlertidig planke på bakken, slik at den samme 
linjen ville følge begge dekksflatene. 
 
Det ble strukket opp midtlinje forut og 
paralleller til denne langs styrhus/ kahytt med 
snor. Kanten langs styrhus/ kahytt dugde ikke 
som parallell til midtlinje, fordi denne lå noe 
forskjøvet i forhold til skipet.  
 
Dekksplanken ble lagt parallelt med midtlinja. 
Den ble bygd opp slik at den ble liggende 
stødig, dels oppå randplanken. Forut støtte 
planken mot bakken, så overlappingen med 
randplanken ble liten.  
 
Akterover skulle dekksplanken avsluttes der 
dens innerkant krysset randplankens innerkurve.  
 
Ved båtens bredeste punkt gjensto nå 1/2" 
åpning.  
 
Dekksplanken ble låst til randplanken i hver 
ende med tvinger, deretter presset mot 
randplanken, slik at åpningen på 1/2" ble lukket. 
Det vil si at midtre del av randplanke og 
dekksplanke lå kant i kant, mens det forut og 
akter var overlapping. I dette tilfelle brukte vi 

Randplanke

Dekksplanke

Dekksplanke 
festes med 
tvinger.

Dekksplanke presses 
mot randplanke med
 tvinger eller kiler 

Randplanken får en jevn bredde inntil hakkene 
for avslutning av dekksplankene begynner.  
 
Randplankens innerkant, hvor den første 
dekksplanke skal ligge mot, har med andre ord 
den samme kurven som skrogets form. 
 
Dermed vil den første dekksplankes ytterkurve, 
følge skrogets og randbjelkens form, når 
planken er lagt på plass. Ved tilskjæring skal 
den imidlertid ha en svakere kurve.  
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Dette står i motsetning til de neste 
dekksplankene hvor det strekkes en rett linje fra 
plankens fulle bredde, til hakket. 

Hakket på den første dekksplanken 
skal ende i fortsettelsen av plankens 
kurve. Det ble lagt vekt på en fin 
kurve fra for til akterende på 
planken, uten synlig overgang 
mellom plankens ytterkant og 
innsnevring mot hakk. 

fra skjønn, etter at planken var løsnet.  
 
Hakket ble laget i punktet der randplankens innerkurve krysset dekksplankens innerkant. 
                                                         Det ble målt 105 grader fra den sist nevnte kanten.  
 
Deretter ble det målt 2 tommer inn. Fra dette punktet startet kurven som kom til å følge 
hele plankens ytterkant. Det ble siktet for å få en fin kurve fra hakket og fremover. 
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Når dekksplanken var klar skulle avslutningen 
akterover overføres med «hakk» i randplanken. 
Den aktre randplanken var derfor bare 
midlertidig festet.   
 
Dekksplanken ble nok en gang festet oppå 
randplanken med tvinger. Kurven og vinkelen 
på dekksplanken ble deretter avtegnet på 
randplanken. 
 
Før vi løsnet randplanken for å skjære denne til, 
ble neste dekksplank lagt ut for å beregne neste 
hakk i randplanken. Dekksplanken ble også 
denne gang presset i bue før merking. 
  
Punktet hvor dekksplankens indre kant møtte 
randplanken, ble merket av på randplanken. Ei 
linje på 105 grader (fra dekksplanken) ble målt 
av på randplanken. Det ble målt to tommer inn 
på denne linja og merket av. 

Til slutt ble det trukket ei rett linje fra dette 
punktet til avslutningen av forrige hakk. Det vil 
si hakket for første dekksplanke. 
 
De neste dekksplankene ble, som nevnt, også 
utført med rette linjer mot hakk. 
 
Randplanken ble nå løsnet, skjært og høvlet til. 
Den ble ikke høvlet skrå for nating, da vi i stedet 
bestemte oss for å ta ut hele natesporet (4 mm.) 
på neste plank.  

Dekksplanken ble skjært til 
m e d  s i r k e l s a g  o g 
nødvendige justeringer 
foretatt. Til slutt ble den 
høvlet jevn, og med 2 mm. 
skråkant for nating i 2/3 av 
plankens øverste del. 
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Spikeren ble slått inn slik at den ikke pløyde 
planken. Det ville kunne ført til sprekking.  Det 
vil si at spikeren som har et rektangulært snitt, 
ble plassert slik at de korte sidene av rektangelet 
pekte opp og ned mens de lange sidene pekte 
mot siden. Dermed var spikeren spisset slik at 
den ikke pløyde, men presset veden. 

 

I dette tilfelle var det så pass langt fra siste 
dekksbjelke til avslutningen på dekksplanken at 
det var nødvendig å feste den med skipsspiker. 
 
I nedre kant av planken, ikke i natet, ble det 
boret med 6 mm. bor. Hullet ble boret gjennom 
dekksplanken og inn i randplanken. Det ble 
boret på skrå forover, ca parallelt med 
dekksbjelkens avslutning på 105 grader. 
Deretter ble dekksplanken boret opp med  8 mm. 
bor. I tillegg ble hullet forsenket for spikerhode. 
 

 
De neste hakkene som skulle lages til på 
randplanken, valgte vi å lage til etter at den var 
festet. Vi festet den derfor endelig, selv om den 
foreløpig bare hadde to hakk. 
 
Den nesten ferdige dekksplanken ble deretter 
endelig tilpasset. Det ble sett over at natene var 
jevne og at det var plass for driving også i 
endene. (ca. 3 mm. nat langs planken og 4-5 
mm. i hakket ved plankens endeved) 
 
Dekksplanken ble deretter  satt fast med tvinger 
og boltet. 
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Treverket i pluggene skal være av 
stående al. Hvis veden var liggende 
ville det fort bli ufrivillig utriving når 
pluggen skulle jevnes med planken. Pluggene 
ville dessuten blitt mykere og mer utsatt for 
krymping/svelling. 

Plugging av bolthull og kvisthull 
Trepluggene bores ut med trepluggbor. 
P l ug ge ne  l a ge s  a v  k ap p  f r a 
skipsplankene.  

Hvis dette emne skulle 
benyttes til plugger, ville den 
nederste delen være uaktuell  
fordi den mangler al. Veden 
er mest stående mot 
kortsidene. Derfor ville det 
være naturlig å bore ut 
plugger fra øverste del av 
kortsidene. 

Pluggene eller hullet ble satt inn med blymønje 
før pluggen ble slått ned.  Blymønja etterlot seg 
imidlertid farge rundt pluggen som ikke forsvant 
på det ferdige dekket. Senere i prosessen 
erstattet vi derfor blymønje med shell-lakk 
 
Pluggene ble plassert slik at retningen på veden i 
pluggen, samsvarte med vedretningen i planken. 
 
 

Den delen av pluggen som ble stående over 
planken ble skjært bort. Vi brukte et stemjern til 
dette. 
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I tillegg til bolthullene skal også døde kvister 
plugges. Kvisten bores ut og hullet erstattes med 
en plugg. Vi benyttet flere dimensjoner på bor 
og pluggbor slik at disse i størst mulig grad ble 
tilpasset kvistens størrelse.  
 
Hullets dybde tilsvarte da hullets diameter. 
 
Tørre kvister mot natet var som tidligere nevnt, 
svært lite ønskelig. Som bildet viser var det 
likevel åpent for kompromiss, også på dette 
feltet. En plank ble presset inntil for å gjøre det 
mulig å bore på skrå i dekksplankens vinkel. 
Løsningen var brukbar så lenge det ble handlet 
før planken var montert med siden inntil en 
annen planke.  
 
Vi kom imidlertid i en situasjon hvor kvisten 
mot natekanten ikke ble oppdaget før dekket var 
ferdig......... 
 
Små kvister kunne oversees selv om det var 
svartkvist. Vi satt en grense på 5 mm diameter. 
Det var også akseptabelt med en slik kvist mot 
natet.  
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Den videre prosessen var i følge vår kursleder «ren plankekjøring». Vi opplevde 
imidlertid stadige utfordringer og lite anledning til å «kjøre planker». Den første 
utfordringen var å avpasse bredden på dekksplankene til den plass som sto til rådighet før 
vi nådde dekkshuset. Den siste planken inntil dekkshuset skulle helst være over 6 cm. 
bred og ikke under noen omstendigheter under 4 cm. Da ville nesten hele bredden gå opp 
i bolthullene. Det ville ikke bli særlig pent, men enda viktigere er den praktiske 
funksjonen. Det ville blitt et svakt punkt, som trolig ikke ville stå imot presset fra 
drivingen.  
 
Dette var imidlertid ikke det eneste hensynet å ta når bredde på plankene skulle avgjøres. 
I og med at dette ikke var noe nybygg, var det hull i dekksbjelkene etter det forrige 
dekket. Vi forsøkte i størst mulig grad og avpasse bredden på plankene slik at disse 
hullene kunne benyttes. Vi forsøkte derfor å beregne dekksplanker slik at hullene ble 
liggende midt under planken.  
 
I praksis måtte problemet ofte løses på andre måter: Dersom hullet i dekksbjelken ikke 

De neste dekksplankene 

dekksbjelken.  
 
Vi benyttet de ekstra brede plankene på 12,5 cm, 
før den første kanten på dekkshuset. Det ble 
nesten plass til to hele bredder. Den siste måtte 
høvles litt av.  
 
Den ble da høvlet i hele sin lengde for å slippe et 
«Hjørne» akter for kanten på dekkshuset. (i 
motsetning til situasjonen på neste bilde) 
 
De neste dekksplankene ble høvlet ned til 10 cm 
bredde, for ikke å ende opp med en for smal 

kom midt i planken, forsøkte vi å bore slik at hullet kom på midten i plankens overside.  
Kom hullet i dekksbjelken for langt ut på siden i planken, ble det boret nytt hull i 
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skulle møtes midtskips. 
Under hele prosessen 
måtte en dessuten ta 
hensyn til forskjeller på 
styrbord og babord side i 
beregningen, og passe på 
at dekksplankene ble like 
på begge sider. Selv om 
en forskjell vanskelig 
kunne sees fra side til 
side ville det føre til 
forskyvning av hakkene 
på randplanken som til 
slutt ville bli svært synlig 
mot stevn og akterstevn. 

Underveis oppsto en rekke tilpasninger på dekksplankenes underside og sidekanter slik 
det er beskrevet tidligere.  
 
På undersiden skulle det utsparinger til klinker, plater og andre forhøyninger i stålet.  

 
Sidene skulle ribbes, jevnes med høvel og skråhøvles til natet. Dertil oppsto behov for 
andre tilpasninger og teknikker, som i det følgende blir beskrevet i hvert sitt avsnitt. 

plank ved neste kant på dekkshuset.  
Etter tilpasning, ble den siste planken 8 cm. bred 
forut. Den smalnet imidlertid til 6 cm. ved 
akterenden av dekkshuset.  
 
Akter for dekkshuset fikk planken full bredde.  
  
Dekksplankenes bredde måtte også justeres forut 
og akter for dekkshuset. Dette for å unngå  en 
smal plank som avslutning der dekksplankene 
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Skjøting av dekksplank 

Enkelte dekksplanker var så lange at det var 
nødvendig med en skjøt. Et par regler for 
plasseringen av skjøtene i forhold til hverandre 
ble tatt opp. 
 
Skjøtene ble plassert rett over dekksbjelkene.  
 
Dersom to planker ved siden av hverandre skulle 
skjøtes, måtte skjøten plasseres slik at minimum 
en dekksbjelke ble liggende mellom skjøtene. 
 
Det måtte ligge tre dekksplanker mellom to 
skjøter på samme dekksbjelke. 
 
I Etterkant av dekksbjelken som skjøten skulle 
hvile på, ble det målt og tegnet av en rett vinkel. 
 
Fra denne ble det målt 5 tommer tilbake, tegnet 
av en rett vinkel på plankens overside og ned på 
hver side.  
 
Deretter ble det målt 2 cm ned på hver side. Fra 
dette punktet ble det tegnet en skrå linje ned mot 
den første vinkelen på plankens underside.   
 
Lengden og den rette vinkelen på 2 cm`s dybde 
ble saget med håndsag. Deretter ble det forsøkt 
med ulike verktøy for å få en vellykket skrå 
linje. Båtbyggeren og kurslederen hogg den til 
med øks uten problem. For oss var stemjern eller 
sag litt lettere og håndtere. I alle tilfelle ble den 
etterpå jevnet ut med el. høvel og helt til slutt  
med en falshøvel (simshøvel).  

Dekks plank 

Dekks bjel ke

Skjøtens motstykke ble laget på tilsvarende måte. Det ble beregnet et nat i skjøten på 2-3 
mm. Den skrå flaten ble penslet med malingstykk blymønje. Sammenføyningen ble til 
slutt boltet gjennom dekksbjelken. 
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I akterenden og forut ble, som nevnt tidligere, randplanken festet før den indre kanten var 
laget ferdig. Her skulle det felles inn hakk til endene på dekksplankene.  
 
Først ble dekksplankene skjært til. De ble midlertidig festet i sin posisjon, men oppå 
randplanken med tvinger. Spissene ble merket av.  

Avslutning av dekksplanker og randplanken   

Det ble målt 105 graders vinkel inn fra det punkt 
som dekksplankens indre linje møtte 
randplankens innerkurve (innerkurven var ikke 
skjært til, men tegnet opp)  
 
På den nye linja ble det målt av 2 tommer.  
 
En rett linje ble trukket fra det nye punktet til 
avslutningen på forrige dekksplank 
 
Spissingen ble høvlet glatt. Deretter ble det 
høvlet fuge for nat. Vi valgte å gjøre plass til 
hele natet i dekksplanken. Med andre ord: 4 
mm. skrå. 
 

 
Den ferdige dekksplanken ble på ny 
festet med tvinger over randplanken og 
spissen ble avtegnet på randplanken.  
 
Hakket på randplanken ble skjært med 
sirkelsag så langt det lot seg gjøre.  
 
Det var imidlertid også behov for å 
benytte stikksag og stemjern for å få 
hakket i fasong.  
 
 
 
 
 
Sidene ble glattet til med høvel og 
stemjern så langt det lot seg gjøre.  
 
Forut tillot ikke båtens konstruksjon at 
randplanken ble ført helt ut i spissen.  
Det ville ikke blitt plass til å bolte 
dekksplankene. Vaterbordsplata var for 
liten 
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De siste dekksplankene ble derfor 
lagt helt ut til rennestensvinkelen.  
 
Randplanken ble kuttet i rett linje 
i forlengelsen av en dekksplanke. 
 
 
 
 
 
 
 

Akterover spisset vi dekksplankene så langt det 
var mulig. Det vil si så langt randplanken 
«strakk til»   
 
Randplanken ble også her avsluttet i rett linje i 
forlengelsen av linja til en dekksplank.  Deretter 
ble dekksplankene lagt mot rennestenssvinkelen.  
 
Som tidligere nevnt var vaterbordsplata for 
smal, også i akterenden, til at vi kunne benytte 
randplanke. Det ville ikke vært plass til å feste 
dekksbjelkene.  
 
 
Forut på akterdekket var det kort avstand 

mellom plankens avslutning og kanten på dekksbjelken som planken skulle boltes fast i. 
Ett hull med propp så nærme plankens endeved ville blitt et svakhetspunkt.   
 
Vi unngikk dette ved å legge en lask på undersida og bolte dekksplankene til denne, 

 
i stedet for i dekksbjelken. 
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Bruk av løgnhals 

Enkelte formasjoner kunne være vanskelig å overføre fra konstruksjonene på skipet til 
dekksplanken. Dekksgjennomføringen til rorpinnen på akterdekket er et godt eksempel. 
Det ble valgt å benytte en såkalt løgnhals til hjelp i arbeidet.   

 
Løgnhals er et svært enkelt 
hjelpemiddel. I dette tilfelle besto 
den av en metallplate. Den skal 
være spiss i den ene enden og være 
utformet med flere «hakk» av ulik 
form.  
 
I tillegg til løgnhalsen ble det 
benyttet ei plate til mal. Denne ble 
lagt inntil gjennomføringen.  
 
Løgnhalsen ble lagt på malen med 

spissen mot et punkt på 
dekksgjennomføringen. Deretter 
ble hakkene på løgnhalsen 
overført med blyant til malen. En 
rekke punkt på gjennomføringen 
ble merket av på samme måte. 
 
Malen ble deretter plassert inntil 
det emne som skulle tilpasses.  
 
Løgnhalsen ble lagt tilbake på 
hver avtegning på malen, mens 
det ble merket av på emnet for 
posisjonen til løgnhalsens spiss. 
Formen til gjennomføringen ble 
på denne måten tilbakeført til det 
nye emnet. 
 
 
 
 
Det ble streket opp mellom 
punktene og sagd med stikksag 
langs streken 
 
Den enkle redskapen forbløffet. 
Resultatet ble upåklagelig.  
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Høvling eller sliping av dekket 

Etter at dekket var lagt ble 
h ø y d e f o r s k j e l l e r  m e l l o m 
plankene jevnet ut.  
 
Her ble det benyttet høvel, men 
en båndsliper kunne også vært 
anvendelig. 
 
Dermed var dekket klart til 
driving. 
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Driving av dekket 

Et drivjernssett består av forskjellige typer jern. 
 
Et settjern til å slå  drevet ned mellom 
dekksplankene.  
 
Settjernet er forholdsvis skarpt, men uten egg. 
Hvis jernet er for skarpt vil det lett kutte garnet.  
 
De øvrig jern er rabattjern og har som funksjon å 
pakke drevet hardt sammen. De har en flate 
nederst av ulik bredde på 2, 4 og 6 mm. 
 
 
 
Det kan være behov for å file et drivjern. 
Settjernet kan være for skarpt, eller et jern kan 
ha fått en skade. Driving langs stålet på båten 
førte lett til hakk i jernet.   
 
 
Det kan også være behov for tilpassede jern. Det 
kan være jern med en vinkel på skaftet for å 
lettere komme  inntil kanter. 
 
På Ørnen «hang» bakken et stykke ut over 
akterdekket. Det var derfor vanskelig å komme 
til å nate helt fremme på akterdekket. 
 
Stedsproduserte drivjern av skipsspiker, gjorde 
likevel arbeidet mulig. 
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Drevet ble «skjøvet» med settjernet mot natet i 
løkker.  
 
Deretter ble det slått ned i natet med et hardt og 
konsist slag. 

  
Bunnen av løkka skulle dermed nå 
ned til bunnen av natet, mens deler av 
garnet fortsatt ble liggende øverst  
 
En gikk derfor tilbake med settjernet 
og slo hele garnet ned i natet.  
 
Natet ble gått over en gang til, denne 
gang for å pakke drevet hardt 
sammen. Vi bruktet nå det tynneste 
rabattjernet på 2 mm. I teorien skal 

det første drevet bli pakket i drevstoppen, eller 
hulkilen i bunnen av natet.  
 

Tykkelsen på dekksplankene er avgjørende for hvor mange ganger dekket skal drives. En 
tommelfingerregel sier en tråd for hver tomme tykkelse plank, eller dybde nat. Dekket på 
ørnen skulle drives to ganger. Ved første driving ble drevet splittet i to. Ved andre driving 
ble det derimot benyttet i full tykkelse.  

Det ble først drevet i de tynneste natene. Dermed ble disse presset litt ut til fortrengsel for 
de bredere natene. Resultatet ble et dekk med mer jevn bredde på natene, enn det vi som 
dekksleggere hadde klart å prestere. 

Hjørner i natet er et utsatt punkt. Derfor ble det 
så langt råd var, unngått skjøting i hjørnene.  
 
Drivingen ble i stedet påbegynt i plankens 
tverrende, hjørnet ble rundet og drivingen 
fortsatte langs planken.  
 
Det ble dessuten lagt igjen litt drev der en startet  
for å overlappe med drevet til neste nat.  
 
Spisse hjørner i plankene, måtte støttes gjennom 
drivingen for å unngå utriving.   
 
I dette tilfellet ville driving ut mot 
rennesteinsvinkelen lett føre til at dekksplanken 
ble skadet i natet mot neste plank. En kile i natet 
mellom plankene, mens det ble drevet mot 
rennesteinsvinkel, hindret slik utriving. 
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Ved skjøter, eller støter i dekksplankene,  ble det 
drevet slik som bildet viser.  
 
Dermed unngikk vi korte stubber med drev i 
støten. Korte drevstubber kan lett løsne. 
 
Når natet skulle drives videre, var det her, som i 
andre situasjoner, viktig at drevet overlappet.  
 
Ved å sitte bak natene som skulle drives, med 
andre ord, på det som allerede var drevet, ble 
drevet presset sammen.  Drivjernet ble holdt 
skrått mot ens egen kropp og jernet presset 
dermed drevet som ble slått, ned mot det som 
allerede var drevet.  
 
Rabbattjernet ble imidlertid slått rett ned i natet 
(ikke på skrå). 

Foreløpige avslutninger ble markert med 
«dusker» av drevet som sto igjen. Dermed var 
det en ende til å overlappe med videre. Dessuten 
gjorde «duskene» det lett å se hvor man skulle 
fortsette.  

 
Som nevnt skulle det drives to ganger, og andre gang med full tykkelse på drevet. Natet 
ble fylt så mye at når det senere var rabattet, sto drevet ca 8-10 mm. nede i natet. 
Rabattjernet ble nå avpasset etter bredden på natet. Det ble benyttet et jern som gikk greit 
ned i natet, med andre ord et som var litt smalere enn natet. 
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Natene blir beket for å unngå 
at drevet skulle flusse seg opp 
eller løsne. 
 
For å spare oss selv for en del 
s k r a p e a r b e i d ,  b l e 
dekksplankene skjermet med 
maskeringstape inntil natene. 
 
 

 
 
 
 
Dessuten ble områder 
rundt, skjermet mot søl av 
bek. 
 
 

Bekhøna ble varmet opp god tid i forveien. 
Erfaringene vi etter hvert fikk, tilsa veldig god 
tid. 
 
Beket var varmt nok når vann, det vil i praksis si 
spytt, freste i beket. Likevel, selv om det øverste 
laget av bek så ut til å være varmt nok, kunne 
det ta lang tid før beket nederst mot spissen var 
kokende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi benyttet maske mot ubehagelig og skadelig 
røyk.  
 
Beket skulle koke mens det fløt ut i natene. 
Natene ble fylt med bek to ganger.  Beket skulle 
helst ikke fylle natet helt opp, men ligge noe 
senket i forhold til dekksplankene. 
 
Maskeringstapen ble tatt av før beket var blitt 
kaldt og hardt. 

Beking 
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Overflatebehandling 
Det ferdige dekket skulle ikke ha synlige merker 
etter maskinbruk. Det var særlig el-høvelen som 
hadde satt igjen slike spor i overflata. 
 
Disse ble fjernet med skarp skrape, brukt som 
sikling. En glassplate med skarp kant kunne 
også være et egnet redskap til formålet. Glasset 
er lett og holde skarpt under arbeidet, ved å 
stadig skjære av ett nytt stykke. 
 
Her ble det skrapet før beking. Dette ble valgt 
fordi bruk av maskeringstapen førte til at det ble 
lite bek å skrape bort etterpå. Natene måtte 
likevel skrapes noe etter beking. 
 
 
 
 
 
 
Avslutningen mot rennesteinsvinkel måtte 
tilpasses. Høydeforskjell mellom dekk og 
rennesteinsvinkel var noe varierende. Her ble 
kanten på tredekket som lå høyere enn 
rennesteinsvinkelen, skjært skrå med stemjern. 
 
Dekket skulle avslutningsvis settes inn med en 
blanding som inneholdt linolje. Imidlertid har 
linolje en tendens til å løse opp bek. Derfor ble 
natene penslet med shellakk eller kvistlakk. 
 
Dekksoljen besto av rå linolje, terpentin og 
tretjære, etter forholdet 5: 3: 2. Dekket ble påført 
så mange strøk at treverket ble mettet av 
blandingen. På tross av at natene var påført 
shellakk, oppstod det et problem ved at oljen 
løste opp beken. På steder hvor treverket var 
mettet, kunne linoljen begynne å renne lenge 
etter at den var påført. Den rennende oljen tok 
lett med seg beken på sin vei. For å unngå dette 
måtte vi gjentatte ganger tørke av dekket 
mellom hver gang det ble  innsatt  med linolje.  
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