Kommentarer till Skepparens handbok - sjömanskap 2.0
Vi har fått jättefin respons på handboken och det är vi glada för. Tyvärr är det några fel och
oriktigheter, eller åtminstone förtydliganden, som behöver göras på några platser i boken.
Vår ambition var är är att allt ska vara korrekt, därför finns dessa kommentarer.
Detta dokument kommer att uppdateras emellanåt när vi får feedback - mejla oss gärna på
skepparguiden@gmail.com om det är något du undrar över.
Hälsningar
Micke, Olle, Pär och Nina.
———
Sidan 14. Skärmdump i övre vänstra hörnet kommer från appen ”Maxsea”
Sidan 35. Det finns flera teorier om ursprunget till ”dead reckoning” (död räkning). En välformulerad
sådan (om den är korrekt eller inte vet vi inte) kan läsas på https://www.straightdope.com/columns/
read/2053/is-dead-reckoning-short-for-deduced-reckoning/
Sidan 41. "Longituden" till projektionspunkten anges
som GHA (Greenwich Hour Angel) eller
timvinkel på svenska. Azimuten är bäringen
till projektionspunkten från den position man
befinner sig på.
Sidan 122. Anafylaktisk chock. Har
besättningsmedlemmen känd överkänslighet och
tidigare visat svår allergisk reaktion och uppvisar tecken
(bland annat andningssvårigheter, se illustration sid 122)
så bör injektion ges omedelbart och eventuellt följas upp
inom 10-15 minuter med en andra injektion. Dessa
personer medför ofta adrenalin (ofta i form av 1-2
adrenalinpennor).
Vid övrig kraftig allergisk reaktion kontakta
sjukvårdsupplysningen omgående och följ sedan
instruktioner.
Sidan 152. På ett segelbåt under 20
meter kan du, om du vill, använda
lanternkombinationen rött över
grönt i masttoppen. Kombinationen
grönt över rött används inte.
Sidan 158. Signalflagga M har en internationell betydelse ”Vi har stoppat”,
medan den också i vissa regioner har betydelsen ”Vi har läkare ombord”.
Signalflagga R saknade tidigare betydelse, men har numera fått ”Mitt fartyg
gör ingen fart.” tilldelat sig.
Sidan 159. Ordningen på morsealfabetet i slutet ska vara ”… W X Y Z …” men tecknen i boken är
korrekta, om än inte i bokstavsordning.
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