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Vad har drivit utvecklingen historiskt, och vad kan förväntas driva utveck-
lingen framåt. Om ni frågar mig har utvecklingen oftast drivits av att hitta 
fungerande och enkla lösningar på att driva båtar framåt med hjälp av vinden.

Enligt Författaren är ordspråket ”är det lätt så är det rätt” applicerbart 
på utvecklingen inom segling, dvs att det ska vara lätt att segla, gärna 
snabbseglare som dessutom är komfortabla.

För att undvika historielöshet, och argumentera för min hypotes, så 
kommer jag här gå igenom mina favoriter inom utveckling av segling

Segel - Utan att värdera olika vägval kan jag konstatera att,

Fyrkantssegel eller Djonkrigg 

Vikingaskepp

   

är riggar som inte fått fäste som huvudspåret när utformningen av 
segelriggar har utvecklats genom historien.

Inom de mer konventionella nutida Bermuda-riggarna idag så har väl 
masthead rigg med stora försegel

inte riktigt samma enkelhet som ”Bergström & Ridder”, 
B&R, riggarna med mindre försegel

och bakåtsvepta spridare har. 

Frågan som läsaren nu ställer sig är då om masthead 
riggalternativet borde förblivit huvudalternativet för 

Vad driver utvecklingen inom segling?
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vad som anses som norm inom modern segling? Innan svaret ges på 
den frågan så beakta trenden med 
att kunna automatisera snabbseglare 
underlättas av B&R riggens relativt 
små försegel. Enligt författaren så 
är det uppenbart att när segelytan 
proportionerligt sett ökar, relativt 

sett båtstorlek, förenklar B&R riggen hanteringen. Men glöm nu inte 
för allt i världen att det är företrädare för den vinnande sidan som 
skriver historieböckerna. 

Skrov - Vad gäller hur båtskrov skall utformas så finns ju alltid 
olika inriktningar utifrån hur båten skall användas. Utan att 
värdera olika vägval kan jag konstatera att, 
•Smala enskrovsbåtar har fördelar i segling mot vinden, när   
kryssning är ett måste. 
•Planande skrov, skrovformen måste möjliggöra att skrovet lyfts  
 upp o lägger sig `ovanför` vattnet. Utöver skrovform ställs krav  
 på att viktförhållandet mellan skrov och segelytan möjliggör ` 
 lyftet` upp ur vattnet. 
•Flerskrovsbåtar, vilka är svåra att sammanfatta. Det är väl 
värt att nämna de klassiska utriggade kanoterna proa-utriggare 
som med segel, är intressanta exempel på flerskrovsbåtar. Proa 
skrovet har inte en definierad för eller akter. Beroende på vilken 
kryssbog båten är på så skiftar vilken del av skrovet som var för 
respektive akter. Författaren är osäker på hur stora tidsvinster 
som kan uppnås med proa utriggare jmf  en konventinell 
flerskrovsbåt på kryssbogen. 

Det går ju givetvis att kategorisera halvplanande skrov till att 
ingå i kategorin ”planande skrov”, då dessa skrov inte alltid skiljer 
sig från hur skrovformen på planande skrov utformas. 

Värt att nämn är att egenskapen att lyfta skrovet bara delvis ur vattnet, 
halvplanande, kan uppnås på fler sätt än via enbart mycket segel och 
skrovform. 
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Det förmodligen bästa exemplet på ytterligare lyftkraft, precis som 
extra segelyta ger, är med hjälp med bärplan. Och just egenskapen att 
bara delvis lyfta skrovet ur vattnet, dvs inte att hela skrovet är ovan 
vattenytan, tror jag är framtiden för komfortabla större snabbseglande 
segelbåtar. Beräkningar verkar visa på en stor potential för bärplan 
där stora kölbåtar markant minskar krängningar samt markant ökar 
både fart och stabilitet. 

Den stora frågan runt denna typ av bärplan rör väl snarast om 
bärplanen ska hanteras manuellt eller inte, apropå automatisering och 
enkelhet. Se exempel i bilden på bärplan som ”bara” delvis lyfter en 
större segelbåt.

Som referens till bärplan på större segelbåt visas här exempel på 
helplanande jolle som lyfts helt ur vattnet.

Utan att vara expert så känns nyttan med bärplan på större båtar mer 
omfattande än att ta på sig störthjälm för att kunna segla jolle. Men 
den diskussionen får bli en annan gång.

Claes Levander
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