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u husker kanskje
plankebåten i søle-
dammen. Den had-
de et papirark på
tvers og lot seg blåse

fra den ene enden til den andre. Det-
te er jo vindens natur: Den søker å blå-
se alt dit den selv er på vei. Men ved
menneskets kløkt er det skapt båter
som kan styres gjennom vannet, og
seil som gjør at vi kan bruke vinden
mot seg selv.

! Med vårt utstyr og vår innsikt kan vi tøyle
vindkreftene og snu retningen vi «blåses» i. 

INNSIKT OM VINDEN. Alt og alle kan sei-
le med vinden. Det er bare å la seg blå-
se av sted. Og man kan vike ganske mye
til begge sider fra det som kalles platt
lens. Kjølen og roret gjør at man kan
sløre gjennom vannet i en retning som
avviker en del fra vindens. Dette kun-
ne man i og for seg gjort med stive,
plane flater i stedet for buete seil, men
når man begynner å nærme seg et vind-
avvik på 90 grader, når vinden er tvers,
må man ha en buet fasong på seilene.
Vi kaller det at seilene har bus.
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Hittil har du nemlig klart deg med
trykkrefter på forsiden, men når du
skal seile med vinden tvers eller for-
enom, det vil si bidevind, må du ty til
kunnskapen om enkle, aerodynamis-
ke forhold.

FORHOLDET MELLOM FART OG TRYKK. Da-
niel Bernoulli het en naturforsker som
i 1738 fant ut at trykket i en væske syn-
ker når strømningshastigheten øker,
og omvendt. Og strømmende luft opp-
fører seg nøyaktig som strømmende
væsker. Altså gjelder Bernoullis lov for
vind også.

Og da kommer seilets krumme fla-
te til anvendelse.

Det er fire avgjørende forhold, og
for å forstå seilenes virkemåte, må du
kjenne til følgende:

1. Fri vind blåser som parallelle lin-
jer.

2. Vinden vil søke å følge en buet
flate.

3. Ved «lavere» hastigheter (under
109 knop) lar luften seg normalt ikke
presse sammen.

4. Lufthastigheten øker i innsnev-
ringer, og da synker trykket. (Påvist av
G. B. Venturi.)

Nå er du så heldig at et seil alltid vil
stå i en bue, og seilmakerne lager det
slik at denne buen – busen – får til-
nærmet optimal form. Resten er opp til
deg. Busen påvirker vinden etter de
forholdene som er beskrevet overfor.

SPLITTER VINDEN I TO DELER. Når du sei-
ler bidevind, stiller du seilet slik at det
splitter den parallelle vindstrømmen
(1). På baksiden av seilet vil vinden for-
søke å følge den konvekse flaten (2).
Da stanger den mot vindstrømmen
utenfor, men ettersom denne ikke vil
la seg presses sammen (3), må farten
økes for å få luftstrømmen nærmest
baksiden av seilet forbi. Og når farten
øker, synker trykket (Venturi og Ber-
noulli i skjønn forening). Det oppstår
med andre ord et undertrykk på bak-
siden av seilet (4).

På forsiden av seilet skjer det mot-
satte: Den delen av vinden som split-
tes til forsiden vil også prøve å følge

▲

Få opplevelser kan sammen-

lignes med det å bruke vin-

den til å få båten til å gli

gjennom vannet. Det er bare

én ting som er bedre, nem-

lig følelsen av å ha trimmet

båten slik at du får maksimalt

ut av forholdene. For å få til

det, må du vite litt om hvor-

dan vinden virker på seilene

og hvordan samspillet

mellom seilene er.

SAMSPILL: Trimming av tur- og havsei-
lere dreier seg i stor grad om å få genuaen
og storseilet til å spille sammen.

seilets kurve, men da viker den fra den
parallelle luftstrømmen lengre ut. Det
blir «plass til» mer luft inne i kurven,
og da synker vindhastigheten. Det fø-
rer til at trykket på seilets forside øker.
Vi får altså et overtrykk som virker sam-
me vei som undertrykket på baksiden.

! Undertrykket på baksiden, det vil si på sei-
lets leside, er sterkere enn overtrykket på for-
siden, altså på seilets loside. En båt som
seiler bidevind blir sugd forover.

Det skal ikke mer enn et par-tre gra-
der feil til hver side før de aerodyna-
miske kreftene svekkes forholdsvis kraf-
tig. Går du for høyt mot vinden (eller
fører seilet for langt ut) vil seilet be-
gynne å bule seg inn nærmest forliket
og til slutt blafre. Seiler du for romt i
forhold til seiltrimmen vil seilet «stal-
le» ut på baksiden. Da løper ikke luft-
strømmen jevnt langs seilet mer, men
utløses i små virvler. Da mister du noe
av det viktige undertrykket på lesiden.

▲▲▲ Vi ser for oss at vinden beveger seg
som en parallell strømning. På baksiden av
seilet trenges vinden sammen og farten øker.
Da synker trykket. På forsiden synker vind-
hastigheten, så der blir det overtrykk.

▲▲ Slik virker vindkreftene på seilet fra for
til akter. Total kraft 100 %. Kraft på lesiden
65 %. Kraft på losiden 35 %. 

▲ Slik kan vi tenke oss summen av kreftene
som virker i seilet.

▲▲▲ Slik virker seilene på vinden. A) Fasongen er konstant, mens an-
grepsvinkelen endres. B) Angrepsvinkelen konstant, mens fasongen en-
dres.

▲▲ Kreftene i seilet endrer retning med seiltrimmen. Jo mer seilet kom-
mer ut, desto større blir den foroverrettete kraften. 
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▲ Fremdriftskreftene sitter lengst fram i seilet. Jo lenger bakover vi
kommer, desto mer blir kraften krengende. Helt akter ved liket kan kraf-
ten også virke akterover. 

▲

65%

A: Endret vinkel B: Endret form

35%65%

35%
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I praksis: Du stiller inn vinkelen på
seilet, eller styrer, slik at forliket split-
ter vinden nøyaktig rett på.

Du slakker eller strammer på skjø-
tet eller legger om kursen.

DEN VIKTIGE BUSKONTROLLEN. På seilets
leside øker vindhastigheten så langt
tilbake som det punktet hvor busen er
dypest. Så langt trenges luften sam-
men, med økende vindhastighet og
undertrykk som resultat. Videre bak-
over vil strømmen utvide seg igjen, og
da minker vindhastigheten. Trykket
øker derfor igjen etter hvert som luf-
ten nærmer seg akterliket.

! Vi får et undertrykk – et sug – forrest på
seilets bakside og det minker gradvis igjen
lengre bakover. 

Du kontrollerer dette forholdet ved å
trimme seilet slik at det får gunstigst
mulig fasong på busen. Og da forstår
du at busen skal være dypest i den
fremre delen av seilet, og at den skal
flate ut til en tilnærmet rett linje når
den nærmer seg akterliket. Seilet er
skåret og sydd slik at dette blir mulig.

! Seilet har en kurvatur som minner sterkt
om profilen på en flyvinge.

I praksis: Seilet skal stå slik at busen
blir dypest i fremre tredjedel/halvdel.
Seilet skal være flatest mulig mot ak-
terliket.

Slik er seilet sydd fra seilmakeren.
Blir seilet helt flatt akter, kan det be-
gynne å vibrere i akterliket. Dette kan
du kontrollere  med akterlikstramme-
ren. Den skal ikke settes hardere enn
at seilet så vidt slutter å skjelve («skjev-

re») i liket.

STØRRE ELLER MINDRE BUS. Luften har
masse, derfor vil den egentlig blåse rett
frem. Og jo høyere vindhastigheten er,
desto mer vil vinden motsette seg av-
bøyning. Det betyr at du må seile med
mindre bus etter hvert som vinden øker.
På den annen side vil vind i lav hastig-
het lettere kunne følge en dypere bus.

I praksis: Jo mer det blåser, desto
flatere seil – og omvendt.

Du flater ut forseilet ved å stramme
inn på skjøtet, stramme forstaget og
flytte skjøtpunktet akterover, og stor-
seilet ved å stramme fallet, bøye mas-
ten og trekke seilet mer ut langs bom-
men. Omvendt når du skal gjøre sei-
lene dypere.

Det kommer mer om seiltrim i nes-
te kapittel.

Kreftene – undertrykk så vel som
overtrykk – virker vinkelrett på seilet,
uansett hvor man ser på det. Ettersom
man har de sterkeste kreftene forrest i
seilet, får man heldigvis den beste
fremdriften også. Helt bakerst, ved ak-
terliket, er kraften ubetydelig, ja, den
kan til og med virke motsatt vei. 

Dessverre går imidlertid det meste
av kraften med til å krenge båten, men
noe av den virker forover også.

SLIK GÅR BATEN FOROVER. Retningen på
summen av kreftene kommer vinkel-
rett på seilets akse eller korde – en
tenkt rett linje mellom forliket og ak-
terliket. Dersom du trimmer seilet så
tett inn at korden blir parallell med bå-
tens lengdeakse, vil kreftene trekke rett
til siden. Det gir bare krenging.

Slipper du seilet ut slik at korden
danner en vinkel til kjølen, vil kraften
ikke bare trekke til siden. En kompo-
nent av den vil også trekke forover.

Kraften i seilet balanseres ut av kjø-
len, og ettersom denne står parallelt
med båtens lengdeakse, får man, sterkt
forenklet, en del av seilkraften som
trekker forover. Båten krenger, men be-
veger seg i riktig retning.

I praksis: Du stiller seilene slik at de
danner en vinkel til båtens lengdeakse.

Dette gjør du ved å skjøte seilene
ut fra midtlinjen. Til forseilet står skjøt-
skinnen et stykke ut fra senterlinjen,
og vi kan slippe det enda lengre ut ved
å slakke på skjøtet. Storseilet slippes et
stykke mot le på løygangen. Også her
kan vi få det lengre ut ved å slakke på
skjøtet.

▲

DYBDEN: Når man
snakker om dybden i et
storseil, dreier det seg
om hvor mye seilduken
buer seg i forhold til den
tenkte, rette linjen
mellom masteliket og
akterliket. Dette er et
storseil som må kunne
karakteriseres som re-
lativt dypt.

SPALTEN: Spalten mellom genuaen og stor-
seilet er viktig. I denne spalten akselereres
vinden og kreftene på baksiden av storseilet
øker. Blir spalten for trang, kastes imidlertid
vinden inn i storseilet og storseilet vil få inn-
slag. Er spalten for vid, blir akselerasjonen
for liten og effekten mindre.

SAMSPILLET MELLOM SEILENE. Foreløpig
har vi bare sett på ett seil, for eksem-
pel storseilet. Nå skal vi se på hvordan
storseilet og forseilet virker sammen.

Du har allerede sett hvordan vind-
hastigheten øker når vinden passerer en
innsnevring, og hvordan dette skaper
et undertrykk som suger båten forover. 

Når du setter til et forseil som over-
lapper storseilet, vil dette ikke bare gi
sitt eget bidrag til fremdriften. Det vil
også trykke sammen luften og sette
opp en enda sterkere luftstrøm over
baksiden av storseilet. Dette merker
du på kroppen dersom du stiller deg i
spalten mellom forseilet og storseilet
en dag du er ute og seiler bidevind. 

Og det er nettopp denne spalteef-
fekten vi er ute etter: Den gir mer kraft
til storseilet fordi undertrykket på bak-
siden øker med den økende vindhas-
tigheten. Storseilet blir mer effektivt.

Storseilet gir også mer kraft til for-
seilet ettersom den økende vindhas-
tigheten i spalten bidrar til å rive vin-
den ut av forseilet.

Kommer forseilet for langt inn, blir
spalten så trang at vinden slår inn på
baksiden av storseilet. Man kaller det
innslag. Da minker fremdriftskraften.
Kommer forseilet langt ut, blir spal-
ten så åpen at den ikke blir så effektiv.

Her kan du allerede merke deg at
en måte å redusere seilpresset på er å
stramme inn på forseilet og slippe stor-
seilet så mye ut at du får innslag. Mer
om dette temaet i neste kapittel av tur-
seilerkurset.

I praksis: Du trimmer seilene slik
at de får optimal spalte segimellom..
Den skal være så stor at vinden får
størst mulig fart, uten at det fører til
innslag i storseilet.

Du regulerer storseilet ved å slippe
det ut eller ta det inn på løygangen.
Forseilet reguleres ved å stamme eller
slakke skjøtet. 

! Når vinden passerer forseilet, endrer den
retning noe. Den møter storseilet i spissere
vinkel enn den møter forseilet.

I praksis: Storseilet må ha spissere an-
grepsvinkel på vinden enn forseilet.

Storseilet skjøtes inn noe mer enn
forseilet, eller storseiltraveren flyttes
nærmere midten på løygangen. Har
båten mesan, må denne skjøtes enda
lengre inn.

! Forseil og storseil hjelper hverandre gjen-
sidig.

UTEN OVERLAPP. Mange moderne båter
har ikke overlappende genua, og de an-
dre båtene kan bytte til et mindre for-
seil som man vanligvis kaller kryssfokk.
Også her øker farten på luftstømmen
bak storseilet, bare i mindre grad. 

NÅR DU SVINGER UNNA VINDEN. Til nå
har vi snakket om å seile mot vinden,
det vil si bidevind. Svinger du litt un-
na vinden, kaller man det å seile rom-
mere (i motsetning til skarpere). Men
da må du følge på med skjøtene. Gjør
du ikke det, ødelegges den gunstige
vindstrømmen og seilene staller ut.
Det vil si at vinstrømmen erstattes av
virvler på baksiden.

I praksis: Jo mer du avviker fra kloss-
halt bidevind, desto mer må seilene
ut fra midtlinjen 

Du slakker på skjøtene. Det opti-
male er at vinden splittes helt nøyaktig
av forliket, men seiler du ekstra romt,
blir dette ikke lenger mulig.

Du gir etter på skjøtene etter hvert
som vi seiler rommere for å opprett-
holde vinstrømmen over seilene, og et-
ter hvert som seilene kommer ut, og
vinkelen til kjølen blir større, blir en
større del av kraften til fremdrift, mens
den krengende kraften blir mindre.

! Den største farten oppnår du et sted mellom
rom bidevind og skarp slør.

Til slutt seiler du rett unna vinden; det
man kaller platt lens. Da er det ikke
krengende krefter tilbake, bare frem-
drift.

Nå skulle du tro at dette gir den bes-
te farten, men slik er det dessverre ik-
ke. Og det skyldes to forhold. For det
første unngår du ikke å seile med stal-
lete seil etter hvert; du seiler bare med
trykkreftene på forsiden, mens det er
unyttige virvler på baksiden. For det
annet synker den vindhastigheten du
har nytte av.

RELATIV VINDSTYRKE. Dette fenomenet
kaller man endret relativ vind, og det
er enkelt å forestille seg: Står du stille
et sted hvor det blåser, kjenner du den
virkelige vinden, det som seilere kal-
ler sann vind. Begynner du å løpe mot
vinden, øker den i styrke. Det skyldes
at din egen fart over bakken kommer
i tillegg til vindens. Det som seilerne
kaller relativ vind øker. Snur du deg
og løper med vinden, opplever du at
vindpresset mot kroppen blir mindre.
Farten din kommer i fratrekk til vind-

▲ Jo større bus, desto
større krefter. . 

A) Når forliket kan
splitte vinden, kan man
få laminære luftstrøm-
mer langs hele seilet.
B) Når vinden ikke mer
kan splittes av seilet,
vil det stalle ut på bak-
siden.

▲▲ Spaltens størrelse har stor betydning. A) Når spalten er passe, blir
vinden ikke trengt mer sammen enn at storseilet står godt. B) Blir spal-
ten for smal, vår vi innslag i storseilet. C) Blir spalten for åpen, får
manikke nok effekt av den.

▲ Storseilet blir mer effektivt når det arbeider sammen med et forseil.
A) Uten forseil. B) Med forseil. 

▲

hastigheten og relativ vind minker.
Du ser det så tydelig på sjøen en

sommerdag. Folk som seiler bidevind
sitter godt påkledd og tilknappet, mens
de som seiler lens gjerne sitter i sol-
tøy.

Etter hvert som du svinger unna
vinden, synker altså den relative vind-
hastigheten.

! Når du opplever at vinden er rett tvers, er
styrken lik sann vind, men ikke retningen.

RELATIV VINDRETNING. Forholdet er mer
komplisert enn dette, for når du sei-
ler, endrer vinden retning også. Du

Fremdrift
Krenging

Fremdrift

Krenging

A

A

A

B

B

B

C
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▲ DYP GENUA: Denne
båten seiler med en
svært dyp genua, og i
en slik genua blir de
krengende kreftene sto-
re. Så dyp genua gjør
også sitt til at båtens
evne til å ta høyde, re-
duseres.

FALLER UT: Denne
genuaen er ikke skjøtet
riktig, hvilket man kan
se ved at toppen av ge-
nuaen faller ut – og i
dette tilfellet – blafrer.
Et slikt seil trekker ikke
maksimalt. Resepten
for å få dette seilet til
å stå, er å stramme inn
på skjøtet og eventuelt
flytte skjøtpunktet
fremover.

TVIST: Hvilken kur-
ve et akterlik tegner ut-
trykkes med begrepet
«tvist» og om seilet er
«åpent» eller «lukket».
Er linjen akterliket teg-
ner mellom bomnokken
og mastetoppen rett,
har seilet liten tvist –
som dette seilet. Her
kan man også skimte
litt av duken på lesiden
av seilet, og da sier man
at seilet er lukket. Fal-
ler akterlikskurvenkur-
ven til le – særlig i top-
pen – og man ikke kan
skimte noe av baksiden
av seilet, sier man at
seilet er åpent.

▼
▼

merker det best på bidevind, hvor bå-
tens fart gjør at relativ vind kommer
mer forfra. Seilere sier at vinden skral-
ler, i motsetning til at den rommer.

Jo fortere båten går gjennom van-
net, desto spissere blir relativ vindvin-
kel og omvendt.

! Øker båtens fart, skraller relativ vind. Øker
vindens hastighet, rommer relativ vind.

SEILENE SKAL VRIS. Vinden bremses
opp i sin kontakt med sjøen. Den til-
tar derfor i høyden. Det blåser sterkere
i mastetoppen enn over dekk. Dette
må du ta hensyn til når du trimmer
seilene.

Vinden skraller når den minsker og
rommer når den øker. Det betyr at det
er rommere vind høyere opp i masten.
Dette trimmer du for, og denne trim-
men får du nær sagt gratis fordi vinden
vil søke å blåse seilene utover i toppen.

I praksis: Du trimmer seilene slik
at vinkelen blir åpnere desto høyere
opp i seilet du kommer.

For storseilet slakker vi på bom-
vangen eller slipper litt ut på skjøtet.
For forseilet fører vi skjøtløperen leng-
re akterover.

Både storseilets og forseilets akter-
lik skal danne en vakker bue som er
størst i toppen og som retter seg ut ned-
over, sett rett aktenfra. De to buene skal
ha samme fasong og løpe tilnærmet
parallelt.

I praksis: Akterlikene trimmes til
hverandre.

Storeilet reguleres med bomvang-
en og skjøtet. Løsere bomvang med
slakkere skjøt gir større bue og om-
vendt.

Forseilet reguleres med skjøtløpe-
ren. Fører du skjøtløperen akterover,
strammer du underliket, mens akter-
liket faller ut. Fører du skjøtløperen
forover, strammer du akterliket mens
underliket blir løsere og rundere.

Generelt kan man si at nybegyn-
nere gjerne seiler med for stramme
skjøter og for flate seil. Eksperimentér
med seiltrimmen, så ser du etter hvert
at båten seiler fortere. Prøv å legge
merke til hvordan de som kan det, set-

ter seilene – og prøv å etterligne dem. 
Med rett seiltrim får du mindre

krenging når det blåser mye.

DU KJENNER LUSA PÅ STILLINGEN. Det er
nyttig med vindinstrumenter, men en-
da mer nyttig med en windex i mas-
tetoppen. Med den kan du følge med
på at vinden stadig skraller og rom-
mer. Dette parerer du enten ved å en-
dre kurs eller ved å trimme seilene.

De fleste forseil er dessuten utstyrt
med lus. Det er ulltråder eller tynne
strimler med spinnakerduk som står
over hverandre rundt 30-40 cm innen-
for stagliket.

! Lus er verdens beste vindinstrument!

I praksis: Du styrer eller trimmer slik
at lusene flyter inntil seilet på begge
sider.

Står lusene ut eller krøller seg på sei-
lets leside, har du for stramme skjøter
eller du seiler for romt.

Står lusene ut eller krøller seg på lo-
siden, har du for slakke skjøter, eller
du seiler for høyt.

Står lusene ut eller krøller seg høyt
oppe i forseilets loside, står skjøtløpe-
ren for langt tilbake. Og omvendt.

Står lusene ut eller krøller seg lavt
nede i forseilets loside, står skjøtløpe-
ren for langt frem. Og omvendt.

Prøv å lære deg disse prinsippene,
da har du allerede kommet langt som
seiltrimmer!

■
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