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Den gode rorfornemmelse drejer sig ikke kun 
om trimning af båden, men også om rorlejer 
uden slør og med minimal friktion. Det tager 
lige toppen af sejlglæden, når man ikke rigtig 
kan føle båden, fordi der skal bruges for mange 
kræfter til at dreje roret i lejerne.

I dag har mange moderne både heldigvis vel-
fungerende rullelejer, og de kan holde i mange 

år, med mindre der kommer sand eller snavs 
op i bundlejet og slider rullerne. 

Nogle værfter begyndte at sætte rullelejer i 
de dyrere modeller allerede omkring 1990, men 
helt op i dette årti kan man stadig finde nye, 
mindre både med simple glidelejer. 

I tidligere årtier anvendte man stort ser altid 
glidelejer, i enten nylon eller bronze. Disse 

materialer er dog ikke optimale, fordi de slides 
af rorstammen og den glatte overflade ridses 
af sand og snavs.

Rullelejer har fået stadig større betydning, 
efterhånden som bådene gennemsnitligt er 
blevet større, og belastningen på rorlejerne er 
blevet større. Der er normalt ikke dramatisk 
forskel mellem rullelejer og glidelejer, når der 
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blot er tale om f.eks. en tynd 30 mm rorstam-
me på en lille båd.

Da rorlejerne hører til bådens sliddele, er 
det også helt naturligt, at de på et tidspunkt 
skal udskiftes. I et rorleje avler slid mere slid, 
fordi der med sliddet kan komme stadig større 
partikler, som f.eks. sand, ind i lejet. 

Tiden er inde til at få nye rorlejer, hvis roret 
går stramt i lejerne, hvis det rusker, fordi der 
er slør i roret, eller hvis det bider sig fast i 
pustene. 

ALLE RORSTAMMER BØJER 
Det sidste skyldes ikke kun slid. En del båd-
ejere oplever, at roret lige bider sig fast et kort 
øjeblik under belastning, og på nogle både skal 
man nærmest styre båden i små ryk, når der 
er tryk på roret. 

Det sker fordi alle rorstammer bøjer en 
anelse under belastning, som f.eks. når der 
kommer et pust.

Selv den mindste bøjning af rorstammen 

betyder, at den presser mere på kanterne af 
lejerne, så den momentvis sætter sig fast, enten 
til trykket på roret reduceres, eller rorsmanden 
rykker i rorpind eller rat med større styrke. 
Bortset fra irritation over fænomenet, så be-
tyder det også, at man ikke kan føle båden med 
rortrykket eller styre præcist.

SELVKORRIGERENDE RORLEJER
Denne uundgåelige bøjning under tryk be-
tyder at moderne rorstammer ikke har samme 
diameter i hele akslen. De bliver tykkere ned-
efter og har størst diameter over og omkring 
det nederste rorleje, hvor trykket på akslen 
er størst.

Samtidig får flere og flere både selvoprettende 
rorlejer, for det kan også hænde at rorstammen 
bider sig fast i faste rullelejer. 

I et selvoprettende rorleje er selve lejet om-
kring rorstammen placeret i f.eks. en Delrin-
kugle, der kan glide i et ydre leje, og dermed 
følge rorstammens bøjninger. På den måde 
vil der altid være et næsten helt jævnt tryk fra 
rorstammen mod lejet.

Når et selvoprettende rorleje også er med 
ruller af Delrin, får man en næsten friktionsfri 

rotation af rorstammen, hvor man har maksi-
mal føling med båden. Når man udskifter et 
gammelt slidt, fast glideleje, med et selvopret-
tende rulleleje, så kan det næsten føles som at 
få en ny båd.

GALVANISK KORROSION
Et dårligt fungerende rorsystem kan også skyl-
des korrosion og slid på rorstammen i lejet. 
Både rorstammer af aluminium og rustfri stål 
kan korrodere, når de bliver udsat for blot en 
svag galvanisk strøm.

Moderne rullelejer produceres i standard-
størrelser, og når man monterer nye rullelejer 
i sin lidt ældre båd, passer diameteren på ror-
stammen sjældent til de nye rorlejer.

Derfor skal der oftest sættes en muffe på ror-
stammen, der udligner forskellen i diameter. 
Disse muffer er i aluminium til rorstammer i 
aluminium, i rustfri stål til rorstammer af stål, 
og fås med forskellige ydre diametre, der passer 
præcist til standardlejerne.

Muffernes indre diameter skal passe helt 
nøjagtigt til rorstammens diameter, og derfor 
skal de oftest drejes ud individuelt. 

De skal passe til rorstammen med en præcision 
Moderne rorstammer er tykkest og mest stabile ved det nederste leje. 
I midten ses hvordan rorstammen spænder i et fast leje under pres.

Her ses tydeligt hvor meget selve rullelejet kan bevæge sig i den ydre del af lejet. Når rorstammen bøjer sig bare den mindste smule, retter 
lejet sig ind, så rorstammen står lige i lejet. I midten ses lejet med en tilpasningsmuffe og til højre et mindre topleje i en rorbrønd.
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hvis man selv klarer arbejdet, og typisk bliver 
prisen kun fordoblet, når man overlader job-
bet til en bådebygger. Dertil kommer eventuel 
transport til værftet.

Rullelejer må aldrig smøres med olie eller 
fedt, fordi det får rullerne til at sidde fast, så 
de slides skævt af rorstammen.

Selvoprettende rorlejer har yderligere en me-
get stor fordel, når de gamle rorlejer udskiftes, 
fordi det intet betyder, hvis lejet ikke indstøbes 
helt præcist om rorstammens akse. Det skal 
derimod altid sidde helt præcist tværskibs.

Nye rullelejer vil altid have væsentligt større 
diameter end glidelejer. Derfor skal rorbrønden 
normalt også udskiftes. Rorbrønden er det 
rør omkring lejer og rorstamme, som skal for-
hindrer at der løber vand ind i båden gennem 
lejet i bunden. 

FÆRDIG RORBRØND MED LEJER
Danske Jefa Marine A/S er storleverancør af 
rorlejer med ruller til værfter i hele Europa og 
til udskiftning af lejer på private både. De kan 
nu også levere færdige rorbrønde i glasfiber på 
mål med indstøbte rorlejer. Enten faste eller 
selvoprettende. Så kan man bare skære ud i 
bunden og i dæk eller cockpit, og støbe den nye 
rorbrønd i båden. Med en rorbrønd i glasfiber 
undgår man også helt tæring fra f.eks. en ror-
brønd i stål og en rorstamme i aluminium.

Både med rorkvadrant til ratstyring, eller 
med autopiloten monteret på rorstammen, kan 
i sagens natur ikke have en fuld rorbrønd. 

Her gøres båden tæt med en fleksibel neopren-
manchet om en kort rorbrønd og rorstammen, 
eller med en tætningsring omkring rorstam-
men i lejet. 

Det sidste er dog ikke en optimal løsning, 
fordi tætningsringen kan blive utæt af slid og 
skal efterset ofte.

på blot 2-3 hundrededele af en mm. Det er 
derfor ikke nok, at måle rorstammens diame-
ter med en tommestok. Den skal måles med 
mikrometerskrue. En muffes godstykkelse kan 
være helt ned til to mm.

En sådan diameter-korrigerende muffe be-
tyder også, at man fortsat kan anvende en 
rorstamme, der er lettere tæret ved rorlejet.

UDSKIFTNING AF RORLEJERNE
Det koster typisk 4-5000 kr. at udskifte top- 
og bundlejet på en almindelig 30-35 fods båd, 

TJEK ALTID RORLEJERNE VED BRUGTBÅDSHANDEL
Husk at tjekke rorlejerne, rorstammen og rorbrønden omhyggeligt ved alle brugtbådshandler,
så der kan tages højde for eventuelle udskiftninger i rorsystemet i salgsprisen.

NYLON UDVIDER SIG I VAND
Ældre nylonlejer kan udvide sig helt op til 3-5 % i vand, afhængig af saltindholdet og 

vandtemperaturen. Der kan således være et slup på omkring 3 % i et knastørt leje. Delrin 
udvider sig derimod kun få promiller, og er på alle måder et suverænt bedre materiale til rorlejer. 

Delrin (billedet) kendes f.eks. også fra glidestænger, ruller og kugler i genua- og skødevogne.

1 |  Roret er ved at blive monteret efter et lejeskift. Bemærk tilpasningsmuffen nederst på rorstammen.

2 |  Her er bundmalingen slebet ned, så man kan se bådens gamle nylonleje, der bliver skåret fri og 
afmonteret. Derefter skal hullet sandsynligvis gøres større med stor præcision.
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1 |  Korte rorbrønde til kvadrant og autopilot kan gøres tæt med en 
neopren-manchet om rorbrønd og rorstamme. Den kan vrides 
45 grader til hver side.

2 |   En færdig rorbrønd i glasfiber med indstøbte lejer fra Jefa. Her 
med indsat rorstamme i rustfri stål.

3 |  Her ses en helt almindelig indstøbt rorbrønd i aluminium.

4 |  Det nederste leje er her trukket lidt ind i en færdigstøbt glasfiber-
brønd, så brønden kan skæres eller slibes helt præcist i niveau 
med bunden.

5 |  Den grønne tætningsring kan anvendes, når der ikke er plads til 
en neopren-manchet.   
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