
Sverige är ett paradis för kanotister.

>Hur man bygger paddelkanoter.>
Paddelkanoterna här i Sverige hava nästan i regel, till för ett 10-

tal år sedan, byggts med en stomrne av ribbor, vilken sedan över-
spännes med duk, son genom oljning och målning göres vattentät.
Några få undantag hava dock funnits, vilka brggts av mahogny, men
detta byggnadssätt är för svårt för en amatör. Numera byggas alla
tävlingskanotcr och en del långfärdspaddelkanoter på saÅrna sett
som segelkanoterna, nämligen av tunn hel bordläggning, vilken setlan
överspännes med tunn duk, Dessa kanoter hava ,stora företräden,framför ribbkanoterna, om tle skölos uril, i annat fall bliva de snart
förstörda genom att borden svälla och på så sätt vanstäila kanotens
form' Man 'får således aldrig hava vatie' i en herbordragd ka'ot,
utan- så fort som möjligt svampa ut detta. under långfärdJr äro demycket starkare än ribbkanoterna och mindre ömtåliga för revor i
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duken. De äro dock betydligt m'ycket svårare och arbetsammare
att bygga, varför en ribbkanot är att föredraga, om det är den för-
sta kanoten man bygger. Vad farten beträffar äro de helbordlagda
kanoterna snabbare än ribbkanoterna, trots att de äro tyngre än
dessa. I det följande äro båda byggnadssätten beskrivna.

Ribbkanoter.

Sedan man noga genomgått de för byggandet av en kanot anskaf-
fade ritningarna, så att man är fullt på det klara med ritningarnas
linjer och deras betydelse, kan man börja rned tillvenkningen av
spanten. På ritningarna finnas dimensionera för dessa angivna.
Spanten kunna göras av ek, ask eller bok. Furu bör man ej begagn:r,
ty detta träslag är alldeles för mjukt och spricker lätt vid den minsta
påfrestning.

Bästa sättet att erhålla två exakt lika spanthalvor är att upprita
spanten direkt från blåkopian, genom att lägga ett kalkerpapper mel-
lan den,na och brädan, ur vilken spanten skola sågas. Är denna då
något mer än dubbelt så tjock, som spanten skola bliva, då de ärtr
färdiga, så erh,ållas två absolut lika bitar sedan spanten först utså-
gats och sedan kluvits. Detta förfaringssätt har dock en nackdel,
näm,ligen att en bandsåg är nödvändig för utsågningen. Det lönar
sig dock att låta såga ur spanten på detta sätt, em,edan de då kunna
sågas ut nästan exakt, varför endast en obetydlig c,fterputsning är
nödvändig. Däcksbalkarna utsågas i ett stycke ur en "enkeltjock"
bräda, då det endast behövs en bit till varje spant. Före uppritandet
av däcksbalkarna skäras å ritningen några små hål genom mittlinjen
för att kunna passa in densamrna över den linje man uppritar på
brädan, ur vilken de skola utsågas. Sedan man uppritat den ena
häl,ften av däcksbalken vänder man på ritningen och inpassar den
så, att man efter de märken som uppstått p,å ritningens baksida kan
upprita den andra hälften. När spanten och däcksbalkarna äro ut-
sågade, hopfästas dessa med varandra, Det enklaste sättet härvid
är att först fästa däcksbalken vid spanten och sedan sätta ihop spant-
halvorna vid kölen. Där sättes en ribbit av ask c:a 10x12 ä 15 tntn.,
beroende på hur stor kanoten är. Däcksbalkarna och ribbiten fast-
sättas bäst med 1 ä tr/2" dragen kopparspik och kupiga brickor över
vilka spikarna uitas. Spikarnas storlek är givetvis beroende av span-
tens tjocklek, och tnan bör icke begagna större spikar än som' är nöd-
vändigt. En nit i varje ända av däcksbalken och fyra nitar vid kölen
erfordras. I annat fall kunna de även skruvas ihop. Däcksbalkarna
göras hela även vid sittruurmet, vilket är lättare för arbetet sedan.
Om sågningen och hopsättningen gjorts noga behöva spanten endast
avputsas inuti rned en fil och sandpapper, i annat fall få de justeras,
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så att de bliva överensstämrmande med ritningen. Blyertsmärken ut-
sättas vid vattenlinjen å spanten och vid mittlinjcn å däcksbalkarna,
varefter de erhålla en strykning med rå linolja.

Medan spanten ligga och draga sig i oljan någon dag, göras rib-
borna och kölen i ordning. Alla kanter såväl på spant, däcksbalkar,
köl och ribbor, som komma inåt kanoten, böra vara något avruD-
dade, vilket ger kanoten ett trevligare och mer "arbetat" utseende, Här-
efter oljas ribbor och köl en gång med rå linolja. Sedan göras stä-
varna i ordning. Innerstävarna avsneddas. lika på båda sidor efter
de ritser som ritningen utvisar för att ribborna skola få en plarr
anliggningsyta vid fastsättningen. Avsneddnin,gen göres ,bäst med en
hyvel. Innerstävarna oljas. Efter någon dag erhålla spant, ribbor och
köl en strykning 'med någon god fernissa, och om man vill hava
kanoten riktigt fin, fernissas de ännu en gång, sedan den första

Fig. 1 visar spantdelarna, däcksbalken och hopsättningsbiten.
Fig. 2 visar det färdiga spantet med vattenlinjen och mittlinjen inritad.

Vid vattenlinjen år kontrollribban inprickad och torde dens.ammas
placering observeras.

strykningen torkat ordentligt. Ribborna och spanten fernissas endast
på de tre sidor som komma inåt kanoten, däcksbalkarna runtom.

Medan fernissningen torkar göres bädden i ordning. Denna be-
står av två stycken reglar eller plankor, t. ex.2' X5", vilka skola
hava samma längd som kanoten, minus ytterstävarnas bredd. De
läggas på högkant c:a 15 cm. isär, varefter de hopspikas rned en
brädbit i vardera ändan. Bädden upplägges vågrätt på ett par bockar
eller lådor samt fästes med några spikar stadigt till underlaget.
Märken utsättas nu på 'bädden vid varje spantplats samt uppritas
vinkelrätt mot bädden med en vinkellinjal. Yid stävarna bör man
komma ihåg att lämna plats för ytterstävarna. Härefter fastspikas
c:a 50 cm. långa läkt (1"X1") lodrätt vid varje m.ärke, för span-
tens fästande vid bädtlen (se bilden.), så att det bredaste spantet
kommer mitt över sitt märke, alla spant mot fören, f,ram'om sina
respektive märken och alla spant mot aktern, akter om sina märken.
Ett snöre eller en metalltråd uppspännes i bäddens mitt till hjälp
vid uppsättningen av spanten och en ribba fästes med ett par tråd-
spikar vid vattenlin,jen tvärs över varje spant, varefter spantens
uppfästande vid stöttorna börjar. Man sätter då ,först upp det spant
sorn är högst över vattenlinjen. Somliga kanoter äro högst över

-/./ 
,.

2t

vattenlinjen i förstäven, t. ex. "Mona" och "Åland", under det att
and,ra hava däcket betydligt högre än förstäven, t. ex. "Nova" och
"Junior". Spanten fastklämmras vid stöttorna med ett par tvingar
och inpassas så att vattenlinjen komm'er vågrätt och så att en linje,
tänkt genom mittmär,ket vid kölen och mittm,ärket å däcksbalken,
träffar snöret i bädden,s rnitt, varefter spantet fastspikas vid stöt-
torna med 4 trådspikar. Mellan däcksbalkarna och stöttorna får man
Iägga små träbitar som äro lika tjocka som spanten. Genom spantet
borras ett litet håI, annars spricker det gärna för spikarna. Sedan
uppsättes ett spant åt vardera ändan på samma sätt, med vatten-

Paddelkanot på bädden.
(Kölen, stävarna och relingsribborna fastsliruvade.)

linjen på samma höjd från bädden som det först uppsatta spantet.
Genom att syfta utmed ribbitarna vid vattenlinjen hava vi vattnets
plan och det är sedan lätt att passa in spanten med tillhjälp av
ovann,ämnda ribbitar och mittlinjerna.

Sedan alla spant äro uppsatta, inpassas kölen varvid urtagningar-
nas botten avsneddas, så att kölen ligger an över hela spantets tjock-
lek, varefter den fastskruvas med en lY+"-skruv n:r S,eller 6 i varje
spant. Kölen skall behålla sin fulla bredd, tvärskepps, även vid
stävarna, ty sedan ribborna fastskruvats fylla dessa ut tomrummet,
så att stäven blir lika bred som kölen. Stävarna inpassas på sina
platser och fästas till bädclen med en skruv. Å de kanoter, där största
höjden över vattenlinjen icke är i förstäven, får rnan "b;rgga upp"
fästen för stävarna; där största höjden är i förstäven, behöver
endast akterstiivens fäste byggas upp. Sedan kölen och stävarna
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fastsatts kan mån konstatera, om man satt upp spanten riktigt.Skurle kören ha någon onrotiverad bukt uppåt, nedåt elrer åt sidanvid något spant så rossas detta ,från stöttorna, varvid det självt intar
;T,-"it:L,?:?t;:.*'"o* 

körens'pä""i;;:"";ärerter r",i,pi;;; ået på
Man börjar nu med att. fästa relingsribban vid spanten, Dessa av_sneddas så att ribborna ligga an övei t.tu ,lrn.rt.ts tjocklek. Relings-ribban fastsättes bäst :""ä- .. C.^g"n-Lpparspik av lagorn Iängdo,ch nilas över. en kupig.bricka a .poii"ir l,rsida. Den översta spikeneller skruven bör sätras ovanför d;r r;ik .ii"rlr."*'.ää'iii,.f *..däcksbalkarna vid spanten, va"igenorn den blir mest effektiv motbottenduacns dragning. För mig" rt"" o"t nämligen inträffat attrelingsribborna brutirs Ioss'ridsåp;;-."ä;" jag spänt bottenduken.
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skola således gå från stäv till stäv, där rlet är möjligt, och skulle det
vara svårt att vrida de nedersta ribborna närrnast kölcn, så kan man
basa dern med en blåslampa på samma sätt som är onrtalat vid
sargens basning. På de flesta kanoterna är detta dock alldeles
onödigt, ty ribborna gå oftast att vrida i sitt läge, även om de ibland
äro litet motsträviga. I varje fall är det alldeles förkastligt att bara
kapa av denl vid sista spantet emedan kanoten då icke alls får den
form, sonr den skall ha, utan kommer att se stympad ut. Jag har
verkligen sett sådana misslyckade kanoter, Sedan alla ribborna äro
fastskruvade, iplockas och fastskruvas fyllnadsbitar mellan dessa
vid stävarna, så att en hel och jämn kant erhålles att spänna duken
över, sedan det hela avputsats till lagorn tjocklek för ytterstävarna.
Finnes icke yttcrköl på kan,oten, avsneddas kölen så att en rygg
uppstår å kölens m,itt, genorn att med en hvvel följa den ribba, som
ligger närmast på vardera sidan onl krilen. Alla skarpkanter å
ribborna avputsas något litet på sarnma sätt, men ej så att ribborna
bli kullriga, ty då komma sandkorn lätt mellan duken och ribborna
och förorsaka ojämnheter.

Kanoten 'b,orttages nu från bädden och däcksinredning börjar.
Sidodäcken göras 10 mm, tjocka och i form som sittrummet visar.
Däcksribborna fastskruvas först, varefter sidodäcken ditpassas.
Dessa göras ända ut till relingsribban, genom vilken några skruvar
dragas in i sidodäckets kant. För fästandet av sargen göras inbygg-
ningar i enlighet m,ed ritningarna till respektive kanoter. På de
mindre kan man nöja sig med att ,fastskruva ribbitar under sido-
däcken mellan däcksbalkarna runt sittrummet och i form med detta,
för att få bättre fäste för sargens skruvar. Sidodäcken avputsas noga
i för- och akterkanterna, så att inga kanter kornma att synas gpnon
duken. Hiirefter 'är det klart för duksträckningen.

Detta arbete utföres under somrnaren i solen samt under vintern
i ett varmt och torrt rum. Duken måste vara absolut torr och är det
därför bäst att stryka den med ett varmt strykjärn ett par gånger
före sträckningen.

Till tävlingskanoter användes helst s. k. mangelduk i botten, under
det att man till de för utfärder avsedda kanoterna använd'er något
tj,ockare duk. Såväl bomullsduk som linneduk kan användas. Bom-
ullsduk av god kvalitet är tätare och järnnare i ytan, varför den
fordrar mindre färg och arbete 'för att bli slät, men den måste
sträckas ganska hårt för att den ej skall rynka sig. Linneduk har
jag funnit vara mest lämplig till paddelkanoter. Bäst är att få duken
i ett stycke runt kanoten, från reling till reling. Duken fästes då r
ena stäven och sträckes sedan på längclen så rnycket som m'öjligt
och 'fästes med några nubb i den andra stäven. För att kanoten icke
skall bli skev, är det sedan bäst att sträcka duken uppåt sidorna
så samtidigt som möjligt genom att fästa den utefter ena relingen
på 1 meters längd i taget och sedan sträcka den över åt andra

Bilderna t. v, visa: den övre, en akterstäv från sidan; den nedre. samnastäv underifrån. Obse.rvera ribbornas ptace"ing vid kölen. Bilderr t. h.visar en förstäv med ribbo_r 
""h itii;;r;ii"i. otr""u""a att de sis.tnämndaskola avtunnas inåt kanoten.

Ifall den skruvas fast, begagnas två skruvar i varje spant. Å de flestakanoterna skall relingsribban sitta c:a 1 crn. över spantets relingoch användes därvid en mall, hopsait av två ribbitar, vilka i sinlängdriktning trappformigt skjuta öier varandra. vid relingsribbansinpassning håller man denna mall m'ot däcksbarkens nedåtvändaöversida, vid relingen, varefter relingsribban skjutes ned så mycket,att den träffar r'a'ens nedre ribbit] s.d"n reli'gsribban fastsatts.utmärkas platserna för .cle övriga ribborna i enlighet m,ed den åritningen augivna nlaceringen ocf, därefter fästas ribborna på sinaplatser med en skruv (%,, n:r 5), vid-varje spant (svensk skruvär bäst) ' Finnes ribbornas placering ej utsatt på ritningen, bör man
lTl^r:l,,"egel, att-_rib,borna utptac'eJrä"iluo köl och reling meclJamna mellanrum. Vid nollspaniet, d. v. s. det bredaste, tromåa aesåIedes l'ängst i sär under 

-cret 
att de för varje spant mot äncrarnakomma att ligga tätare och tätare. på de fresta paddelkanoterna,m..ed lå^gt aklerskepp, är detta så platt, ut, a" två ribborna närmastkölen få akteröver snetsas ut på Lreddun- o"r, fastskruvas på sida'av kölen, då det är omöjligt att vrida äem i rät vinkel. Ribb,orna
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sidan. Härvid har man en bred tång (t. ex. en skornakartång) till
hjälp, samt bånder med denna över relingsribban. Duken spikas
dock på dennes yttersida (icke på överkanten) med r/2" n:r 8 mäs-
singsstift med flata huvuden. Härtill åtgår 1 paket, vilket innehåI-
ler 1,000 st. Spikraden sättes c:a 1 cm. från relingsribbans över-
kant. Vid sträckningen av duken börjar man på mitten och går
sedan åt vardera ändan" Man ser noga till att inga rynkor eller
veck uppstå. Vid stävarna uppskäres duken så litet som möjligt,
för täthetens skull. Stiften sättas med c:a 2 cm. mellanrum, i stä-
varna tätare. Har man ej duk, som räcker från reling till reling,
får man först spika den utefter kölen, innan den sträckes uppåt
sidorna.

Sedan &rottenduken sträckts färdig bortskäres all överflödig duk,
varef,ter däcksduken sträckes. Detta tillgår på samrna sätt som med
bottenduken och med samLma försiktighetsmått. Runt sittrumrrnet
fastspikas duken på övre sidan av sidodäcket, och kvarlämnas här
en dukkant, c:a 2 cm. bred. Duken ,oljas med koftf linolja, något
tillsatt med xerotin för att oljan skall torka fontare. Vid oljningen
får oljan icke flöda över duken, ty då torkar den mycket långsamt.
Sedan oljan torkat ordentligt, måIas kanoten i önskad ,färgton.
Färgen kan man välja efter egen smak och äro de ljusa nyanserna i
allmänhet att föredraga. Färgen är lätt att röra i ordning själv av
färgstoff, kokt linolja och litet xerotin för torkningen. Måla alltid
tunt oc};. med ljocft ftirg och se till att färgen väl fyller alla porer I
duken, så att den blir tät.

Sedan första strykningen torkat, fastskruvas ytterstävarna och
ytterkölen, om sådan finnes. Tjock ftirg liigges emellan sd. att full
ttithet erhåIles. Slarva ej härmed ty då kan kanoten komma att läcka
vid stävarna. Ytterstävarna avputsas sedan i tur med kanotens
form, vilket lätt kontrolleras genom att lägga en ribba mot ka-
noten och ut över stäven. Detta arbete får göras med stor för-
siktighet, så att mran inte hyvlar hål på duken, men denna risk bör
inte avskräcka ty det är vedervärdigt att se en annars snyggt byggd
kanot, sonr, har ytterstävarna 2 cm. tjocka i ytterkanten. Vill man
hava övergången mellan kanoten och ytterstävarna riktigt fin, får man
spackla ut sprickan några gånger. Fernissa icke ytterstävartta, utan
måla dem i samma färg som kanoten, ty annars ser den styrnpad ut.

Sittrumssargen samt eventuella lucksarger insättas. Är sargen
rund i akterkanten, är det bäst att göra en mall, att basa sargbrädan
över. Sargen göres av 4*5 mm:s ek eller m'ahogny. Basningen kan
göras i ånga eller också med linolja och blåslampa. Basning i ånga
är nog lättast att utföra, men därtill fordras en ,trastrumma, som
är c:a 1m. lång, i vilken sargen inlägges, så att mitten av sargen
kommer att ligga inne i trummian, under det att ändarna sticka
utanför. Det är n,ämligen onödigt att basa sargen annat än i akter-
kanten. Sargen lägges inte in, förrän vattnet kokar riktigt i pannan,
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varefter den får ligga inne i ångan något mer än % timme. I trum-
mans ändar får man stoppa trasor, så att ångan inte går ut för
mycket. Böjningen av sargen över mallen måste gå fort, ty den
kallnar nästan genast. Den fasthålles vid mallen med några tvingar,
tills man skall sätta in den på sin plats i kanoten. Basningen med
olja tillgår så, att man oljar på en rundning i taget och sedan värmer
på med blåslampan till dess oljan riktigt kokar på sargbrädan. Man
måste värma på båda sidorna, ,och då brädan kännes mjuk, böjes
tlen över mallen och fästes med tvingar. Då sargen insättes på sin
plats tillses, att den kvarlämnade dukkanten kommer uppåt utefter
sargen. Vid fastsättningen av sargen börjar man i sargens mitt akter-
över, och fortsätter att skruva fast den i rundningarna och framåt
spetsen. Där avsågas den något snett och putsas ihop, varefter en
srnäcker klots av ek, eventuellt mahogny, fastskruvas, En smäcker
list 5 X 8 mm., med avrundad ytterkant, fastskruvas vid däcket, var-
e,fter den uppstickande dukkanten bortskäres. En lika gr'ov list
fastskruvas i sargens överkant och om man skåll hava kanoten i
grov sjö, fastskruvas ännu en list, från spetsen och till rundningens
början, c:a 6 ä 8 mm. nedanför den översta listen. Dessa lister
erhållas lättast genom att hava sargbrädan så bred att de kunna
skäras bort sedan denna basats. Sargen bör ej göras för hög, 5-6
crn. i framkanten och 4-5 cm. på sidorna och akteröver. Sedan
den insatts och listerna påskruvats, avputsas den med hyvel, fil och
sandpapper, vilket arbete bör göras noga, ty härav beror hela
sargens utseende, om den i övrigt är väl gjord, samt oljas och fernissas.
Kanoten 'målas därefter färdig, d. v. s. så, att den erhåller minst tre
färgstrykningar. Mellan varje färgstrykning avslipar man föregående
strykning med sandpapper för att få kanoten så slät som möjligt. Sista
strykningen kan göras med någon god lackfärg. flärefter fastskruvas
relingslisterna, vilka äro halvrunda m'ed urhyvlad undersida för att
lärnna plats för dukskarven, c:a 8X12 mn. för de mindre kanoterna
och c:a 10-12 X75-17 mm. för de större. De fastskruvas med 3/+" n:t
3 mässingsskruvar på c:a 12-75 cm. avstånd och sättas c:a 8 mm.
nedanför relingskanten. Naturligtvis skola de vara oljade och där-
efter fernissade m,inst två gånger, liksom sargen. Trallribbor av ek
eller mahogny, eller om man inte vill kosta på så fint, av furu, fast-
skruvas antingen direkt i spanten med c:a 3 mm. mellanrum eller
också på lösa underslag, så att hela trallen kan tagas bort ur kanoten,
då man gör den ren. I så fall bör trallen vara försedd med några
fästen, så att den inte glider, då man är ute och paddlar. Själva
kanoten är således färdig, och ett kapell kan tillverkas på det sätt,
som är beskrivet under helbordlagda kanoter.
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