
Kursrekka TREBÅTBYGGER 

Ny og revidert modulplan, med atterhald om endringar 

 

 

MODUL 1 
Rothogst 
Stell og vedlikehold av verktøy 
Museet Kystens Arv 
7. – 11. september 2020 

MODUL 2 
Klinkbygging 
 
Museet Kystens Arv 
1. – 5. mars 2021 

MODUL 3 
Spantoppslag 
 
Hardanger Fartøyvernsenter 
20. – 24. september 2021 

MODUL 4 
Bjelkelag og dekk 
 
Hardanger fartøyvernsenter 
7. – 11. mars 2022 

MODUL 5 
Utstikking av hudplank og 
tetting av skrog  
Risør Trebåtbyggeri 
26. – 30. september 2022 

MODUL 6 
Festemiddel og limteknikker 
 
Risør Trebåtbyggeri 
6. – 10. mars 2023 

MODUL 7 
Motormontering i trebåt 
 
Risør Trebåtbyggeri 
25. – 29.september 2023 

Materialkunnskap:  
Gjennomgang av hva røtter ble 
og blir brukt til, fiberløp i rota, 
styrke i rota. 
 
Motorsag: Kurs gjennom aktivt 
skogbruk om bruk av stell av 
motorsag, oppbygging av 
motorsag, felle og kvistings-
teknikker, sikkerhet. 
Rothogst: Felleteknikker, rot til 
forskjellige emne, kvisting, 
utlunning, vinsj, hest 
Oppsaging av emne: Barking, 
vurdering av rota, saging av 
emne 
 
Innføring i: 
- Vedlikehold og bruk av 
håndverktøy 
- Slipeoperasjoner av 
håndverktøy 
- Verktøymaking/høvelmaking 
- Kjenne til gammelt 
håndverktøy til trebåtbygging 
- Sikkerhet rundt bruk av 
håndverktøy og håndmaskiner 
 
Foredrag på kveldstid: 
- Materialer til båtbygging 
- Foredrag om bygging av 
Draken 
  Harald Hårfagre 
- Foredrag om Kontiki tur retur 
  Påskeøya v/ Ola Borgfjord 

Gjennom praktiske øvelser får  
deltakerne kunnskap om 
prinsippene for klinkbygging. 
Både nybygging og 
restaurering. Utskifting av 
bord, metoder for bøting av 
sprekker og  
utskifting av råttent tre.  
 
Deltakerne arbeider gruppevis 
med tre ulike prosjekter. 
Gruppene rullerer på  
følgende prosjekter: 
1. Prambygging. Nybygd pram 
fra starten.  
2. Bording og klinking på en 
lokal sjark 
3. Bandfelling/nagling med 
trenagler på en jekt 43 fot.  
 
Innføring i: 
- Reparasjon av klinkbygget 
båt 
- Antikvariske retningslinjer i 
restaurering/utbedring 
- Identifisering og tidfesting av 
båten 
-Tilstandsvurdering/Omfang/ 
kostnadsberegning  
- Avstiving/ Rivearbeid 
- Bruk av gamle deler som mal. 
Valg av nye emne 
- Gjenoppbygging 
 
Foredrag: " Bygging av ny Jekt 
på gammel lest" v/ Einar 
Borgfjord 
Informasjon om veien til 
svennebrev  

Gjennom praktiske øvelser 
får deltakerne innføring i 
valg av materialer til 
spantoppslag.  
 
Kjenne til regelverk og 
dimensjonering. 
Kunne bygge opp stevner, 
spant, kantspant, hekkspant 
og kjøl. 
 
kunne hogge og sage svai på 
spantene og kunne samle 
spantene. 

- Reise spant på kjølen. 

 
 
Foredrag:  

- Istandsetting av 

agentbåten Arnafjord. 

- Prosjekt skonnert i 

Arkangelsk 

 
 
 
 

Gjennom praktiske øvelser 
får deltakerne innføring i  
å velge ut materialer og 
bygge bjelkelag og dekk. 
 
Kjenne til regelverk og 
dimensjonering for bjelker. 

- Lage bjelkebukt og 
slå opp en bjelke 

- Felle bjelkelag. 
 
Skal kunne skifte 
dekksplanker. 

Innføring i: 
-Kjenne til regelverk og 
dimensjonering 
-Forskjellige metoder for 
dekk. Hva må man passe på 
ved legging av nytt dekk. 
- Nating og fuging 
 
 
 
 
Foredrag: 

- Bygging av 
bankskøyta i 
Ålesund. 

Fokus på typer dekk og 
vedlikehold av dekk 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom praktiske øvelser 
får deltakerne innføring i 
metoder for utstikking av 
hudplank og tetting av 
skroget. 
 
 
Innføring i: 
- Sletting av spant og 
avsetting av springkurven.  
- Bruk av hektebord, 
svaivinkel og svaibrett.  
- Høvling, steaming og 
tilpassing av bordgang 
- Driving av bordganger og 
støter. 
 
Foredrag: 
Må bestemmes på et senere 
tidspunkt. 
 
Litteratur: 
Utvalgte sidder fra  
Boka Trebåten. 
 
Samme for de andre 
modulene. 

Gjennom praktiske øvelser får 
deltakeren innføring i ulike 
teknikker og kunnskap om gode 
materialtyper til bruk som feste-
midler. Herunder type metall, 
legeringer og korrosjon.  
 
Deltakerne får kjennskap til 
limtyper og fyllstoffer, og 
produksjonskravene som må 
oppfylles for å kunne bruke 
produktet i en trebåt. En er også  
innom forutsetningene som må 
oppfylles for bruk av laminering, 
og uttrykk i tilknytting til 
limeoperasjoner.  
 
Innføring i:   
- Metall, legeringer og 
korrosjon. 
-Limtyper og fugemasser 
-Laminering og limterminologi. 
-Kaldbaking, utvikling av 
metoder og 
lamineringsmetoder. 
 
Foredrag:  
Må bestemmes på et senere 
tidspunkt. 

Gjennom praktiske øvelser får 
deltakerne innføring i motor-
montering i trebåt.  
Arbeidsprosess og 
framgangsmåte. 
Båter er bygd for ulik bruk og 
har ulike egenskaper, skrogform 
og innredning av motorrom som 
man må ta hensyn til.  
 
Innføring i: 
- Deplasement eller 
hurtiggående skrog 
- Valg av motor-størrelse og 
propell 
- Krav til luft, plass, service og 
isolasjon 
- Boring av hylsehull og 
plassering av 
motorfundamenter 
- Krav til oppretting og utførelse  
- Montering over eller under 
vannlinjen. 
 
Foredrag: 
Må bestemmes på et senere 
tidspunkt. 


