
Många ägare av äldre träbåtar har säkert stött
på problemet med att träspanten börjar bli
knäckta,antingen vid valvet  i slaget eller i någon
annan punkt. Om båten är byggd med järnspant och
dessa är i gott skick finns ingen större anledning till
oro. Om det endast är ett som gått av är det inte
något akut problem dock kan belastningen på de
hela spanten bli högre så att dessa till slut också
knäcks.Är flera spant bredvid varandra knäckta på
samma punkt finns risk för läckage när båten rör sig
i sjön.

Även om risken för allvarliga följdverkningar
av knäckta spant är liten, vill nog de flesta åtgärda
skadan.Om inte annat så för det estetiska.

Vilken lösning ska man då välja. Ska man sätta
dit en förstärkning bara där spantet är av? Ska
denna göras i trä eller stål? Ska hela spantet bytas?
Ska man limma lameller till rätt form eller ska man
basa.

Alla dessa frågor måste ofta bedömmas utifrån
ens egna förutsättningar ,vilka resurser och tidigare
erfarenheter  man har. Att arbeta i trä är nog för de
flesta enklare än att arbeta i stål ,så detta lämnar vi
till enannan utred-ning. Ställning måste också tas till
omdet överhuvudtaget är möjligt att byta hela
spantet utan att riva större delen av inredningen eller
annat. Att göra korta förstärkningsbitar är oftast
mycket funktionellt men ser trist ut om det blir
många. Att byta hela spant är naturligtvis bäst och
snyggast.

Om det endast är ett spant eller en förstärkning
som ska göras kan det nog rekomenderas att man
limmar upp det. Det är ofta svårt att basa  korta
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förstärkningssnuttar eftersom dom oftast är för korta
för att få tag i och kraft att klämma ner. Om
däremot ett flertal spant  med olika kurvor ska bytas
kan basning vara att rekomendera.

Lamellimning.
När man limmar upp ett spant eller en

färstärkningsbit måste man göra en limjigg. Man
börjar med att malla av spantkurvan med hjälp av
masonit som grovsågas för att passa hyfsat mot
bordläggningen. Därefter hålls masoniten på plats
och den exakta kurvan ritas av på masoniten med en
dragpassare. Kurvan putsas ut och provas. När
denna stämmer sågas en limjigg ut ur tex några
hopsatta spånskivor el.dyl., limjiggen måste vara
minst lika bred som spantet som ska limmas. Om
bredden görs lika som lamellerna kan
sidostyrklossar sättas dit för att undvika att
lamellerna glider i sidled. Ska flera spant med olika
men någotsånär lika kurva ska limmas börja med

det med minst kurva och såga  om mallen till de med
större radie. Se bara till så att mallen inte blir för
vek, utgå från tillräckligt stort material. Se till så att
det går att komma åt med tvingar tvärs över
limjiggen och så att tvingarna kan dras  så vinkelrät
som möjligt mot spantets kurva i hela sin längd (se



limningen. Eventuellt kan det finnas ett behov av  att
överböja något när man limmar korta
förstärkningssnuttar med tjocka  lameller, men aldrig
mer än några procent av radien. Oftast klarar man
sig dock bra utan.

Om så önskas kan man naturligtvis limma in

spanten direkt på sin plats i båten. Gör då detta så
att spanten tas bort igen när limmet härdat,annars
blir det svårt att ta bort limrester och putsa ut
spanten. Tejpa med packtejp mot bordläggningen så
att spantet inte fastnar. För att få press på limningen
kan man klämma in stämpor mot däck, passa då
dessa noga innan limningen börjar. Denna metod är
dock besvärlig och rekomenderas inte.

Som lim rekomenderas utan tvekan epoxi.
Polyurethanlim går också utmärkt men då måste
nogranhet iakttas så att lamellerna verkligen ligger
ordentligt ihop. Inga glipor. Epoxilimning utförd
enligt anvisningarna är mer förlåtande och ger ett
säkrare resultat.

Lamellerna bör hålla spantets färdig-bredd plus
några millimeter, säg plus 3-5 mm, för trots
styrningar mm är det svårt att undvika att lamellerna
glider i sidled. Kanterna måste alltid hyvlas av till rätt
bredd. Längden bör vara väl tilltagen och även så
mallens längd , eftersom ändarna ibland kan bli
förskjutna eller dåligt mmade och kunna kapas
bort. Tjockleken kan däremot göras  exakt under
förutsättning att en skydsmasonitremsa läggs ytterst
mot tvingarna för att undvika klämmärken.Utan
masonit ta till någon extra millimeter på tjockleken
för puts.

skiss).
Som lameller kan antingen faner eller hyvlade

lameller användas. Faner finns i tjocklekarna 0.8,
1.5, och 2.8 mm. Hyvlade lameller kan göras eller
beställas i tjocklek efter behov. Faner är  lättare att
böja och klarar härmed skarpare knäckar,däremot

blir det flera limytor vilket kan vara besvärligt.
Limåtgången blir  också större. Generellt om
tjocklekar på lamellerna kan sägas att ju mindre
radier som ska limmas desto tunnare lameller (om nu
ingen förstod det). Ett spant i förskeppet på en
normal skärgårdskryssare  kan säkerligen limmas
upp av  så tjocka lameller som 6-10 mm. Däremot
bör ett spant midskepps på samma båt, som går ner

i kölsvinet, inte göras av grövre material än 2.8 mm
faner. Dessutom får man räkna med att grövre
lameller ger större spänningar i det färdiga spantet
med ett eventuellt behov av överböjning vid



Tejpa gärna med brun packtejp på alla ytor
där lim kan komma så att det färdiga spantet går att
få loss.

Sen är det bara att sätta igång med kletet.

Basa.
Om ni istället väljer att basa spanten så rädds

icke, det är inte svårt om man är noga och lite rask i
vändningarna.

Som material används lämpligen amerikansk
vitek, vilken ofta kan fås hyfsat rakådrad. Andra
eksorter (om det nu är ekspant) går naturligtvis
också bra under
förutsättning att det inte
finns stora kvistar,
ådringsvrängor, eller att
ådringen skär ut ur
längsriktningen för
mycket. Hyvla till
spantämnena till exakta
färdigmått. Kolla gärna i
skärgårdskryssarregeln
så att dimen-sionerna
stämmer till den båt man
jobbar med. Detta gäller
även andra typer av
båtar, där man lämpligen
översätter tex deplace-
mentet till närmaste SK-
storlek. Kapa spanten till
rätt längd. Längden är
noga om man räknar
med att klämma in
spanten under
balkvägaren och ner mot
stävplankan. Mät noga
med tex en "talmeter" (böjligt plåtmått-band)  som
pressas mot skrovet hela vägen. Om man kan låta
spanten sticka över (tex om däcket är borta) så ta
till en bra bit extra, tex 20 cm, den kan vara bra att
ta tag i när spantet  ska tryckas på plats. När
material anskaffas ta till i överkant, minst några spant
lär smälla av när dom kläms in. Skaffa några extra.

Nästa steg blir att ordna en bastrumma. Denna
kan tex spikas ihop av plywood el.dyl. (använd inte
spånskiva ,denna pulvriseras tämligen fort). Man
kan också använda någon typ av grovt rör, tex ett

plåtstuprör. Använd dock inte gråa avloppsrör, dom
tål inte värmen. Tillverka täta lock i bägge ändar. Ett
av locken kan sitta permanent medan det andra ska
gå lätt att sätta dit och ta bort. Borra hål i den fasta
änden  så att en lämplig slang kan tryckas in. Om
trumman görs mycket tät kan ett litet avluftningshål
behövas, i motsatt ände mot inloppet, för att få lite
cirkulation på ångan. Som ånggenerator  kan en
kaffepanna, tex en gammal "visseljohanna" ,
användas. Denna har ett ganska tätt lock och rund
och fin pip. Välj en lämplig slangdimension efter pip

och pressa dit den .
Anslut sedan hela
härligheten till
bastrumman. Se bild.
Rekomendabelt är
att använda två
kokkärl om dom är
så små som
kaffepannor. När
man då behöver fylla
på vatten så gör s
det först i den ena
och när denna
lämnar ånga igen så
tankas den andra.
Var noga med att
inte koka torrt!

Värmekälla är
valfri, gasolkök,
fotogenkök eller
elvärmeplatta, väljs
efter förutsätt-ningar.
Se bara till så att
energin inte tar slut,

det ska kokas ett tag.
Ställ upp konstruktionen nära båten så att

vägen till det ställe där spantet ska klämmas in blir
så kort som möjligt, tiden är knapp när dom är
färdigkokta.

Var också noga med att iso-lera bastrumman
väl, speciellt när det är kallt ute,annars kondenseras
ångan för fort när den kommer in i trumman.
Använd gamla filtar,gullfibermattor eller liknande.
Täck så tjockt som möjligt. Isolera gärna slangen
också. Nu till kokningen.

Spantämnena bör helst läggas i blöt 2-3 dagar



innan basningen ska utföras. Eken ska kokas i ca 30
minuter per centimeter av spantens tjocklek, dvs ett
30 mm tjockt spant ska ligga i trumman i en och en
halv timme. Börja inte ta tid innan rejält varm ånga
produceras! Lämpligt är att koka ca 5-6 spant åt
gången. Tag ur ett spant i taget och låt hela
anläggningen vara igång ända tills det sista är uttaget.
Använd tjocka
handskar, tänk på att
ämnena är heta.

När spantämnet
väl är uttaget är det
bråttom. Helst bör
spantet sitta på plats
inom 30-60 sekunder.
Var nu noga med att
klämma in spantet
längs hela sin längd så
att endast små eller
inga glipor mot
bordläggningen finns.
Om spantning görs
mot gammal bord-
läggning finns
sannolikt de gamla
nithålen kvar. Anlita
då någon kamrat som
kan stå redo med en skruvdragare på
utsidan. När spantet är inklämmt och noga inpassat i
långskeppsledd dra då i några byggskruv (typ
"Grabber",använd förzinkade skruv) i de gamla nit-
hålen för att hålla ner spantet. Dessa skruv kan om
spantet inte är för klent dras utan borrning. Om
spantning sker mot ny bordläggning gör likadant
men inni-från,var då noga med att sätta skruvarna
där det sedan ska sitta nitar. Låt skruvarna sitta
även under nitning tills just dessa ska nitas varvid
dom byts mot nit. Om spantning sker i ändskeppen
kan man klämma in spantet under balkvägaren och
mot stävplankan så att spantet hålls i spänn. Om
denna metod används måste , som tidigare
påpekats, längden vara exakt. (Denna metod kan
naturligtvis användas även där spanten är s-krökta,
men är då betydligt svårare.)

Det går också att basa spant mot en mall på
ungefär samma sätt som vid lamellimning. Detta kan
vara nödvändigt om man inte kommer åt direkt i

båten på grund av fast inredning eller liknande. Se
då till så att mallen görs med rejäl överböj. Låt
spanten gärna sitta över en natt så att dom stelnar till
ordentligt innan dom monteras.

Förhoppningsvis står ni nu väl rustade för
spantbyte när ni läst dessa egna erfarenheter gjorda
under renoveringen av fenkölsracern "Oberon" och i

min
yrkesmässiga
verksamhet.

Lycka till!


