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1.0. Indledning 

1.1. Formål 
Formålet med opgaven er at demonstrere teoretiske kvalifikationer, der gør, at opgaveskriveren 

kan virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have1. Ved større fritidsfartøjer forstås 

fartøjer med en skroglængde på over 15 meter, men under 24 meter2. Opgaven skal suppleres 

med et mundtligt operativt interview af ca. 45 minutters varighed3.  

Opgaven vil bl.a. omhandle en oceansejlads, der omfatter sejladsplanlægning, navigatoriske 

observationer, ombordtagning og flytning af vægte med deraf følgende stabilitetsændringer samt 

et sygebesøg hos skipperen4. Der er valgt en sejlads fra Thisted til Caribien. Skibet skal deltage i 

ARC 20165 racet, som starter den 20. november 2016 fra Las Palmas på Gran Canaria og slutter på 

Saint Lucia i Caribien.  

1.2. To principper 
Opgaven er skrevet ud fra to overordnede principper, som er hhv. (1) demonstration af teoretiske 

færdigheder i forhold til erhvervelses af Y1 eksamensbevis, og (2) at fritidsrejsen skal være 

kosteffektiv, sikker og behagelig.     

1.2.1. Demonstration af teoretiske færdigheder  

Opgaven vil demonstrere eksemplariske færdigheder i forhold til de krav, der stilles i 

”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelserne til Y1”6. Det gælder både i forhold til krav til 

projektopgaven og det anbefalede pensum. Der vil være eksempler på planlægning af 

fritidsrejsen. Nærmere bestemt ”vurdering af den forestående rejse, fastlæggelse af ruten, 

udformning af de nødvendige instrukser og endelig planlægning af sejladsens overvågning” 7. I 

forbindelse med rejsens vurdering og planlægning gives der eksempler på relevant litteratur, 

overvejelser i forhold til vejr, tidspunkter, havne og waypointskemaer samt instrukser.    

På den beskrevne rejse foretages der eksemplariske navigatoriske observationer og overvejelser 

herunder anvendelse af sekstant, radar og andre navigationshjælpemidler. Der vil endvidere være 

et sygebesøg hos skipperen.    

1.2.2. En kosteffektiv, sikker og behagelig fritidsrejse  

Formålet med Yachtskipperuddannelserne er, at den studerende kan føre større fritidsfartøjer jf. 

tidligere afsnit. Antageligvis forstås der fartøjer med en skroglængde på over 15 meter, men under 

24 meter. For mange mennesker vil det ikke være økonomisk muligt at erhverve sig et fartøj på 

over 15 meter dvs. over 49 fod. Derfor er der i denne opgave anvendt et mindre fartøj på 30 fod8, 

                                                           
1
 Jf. ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelserne, version 3, oktober 2007”, 

http://www.fritidssejler.dk/sitecollectiondocuments/uddannelse/yachtskipperuddannelserne/studiehaandbog_version_3%200.pdf 
2
 Ibid.  

3
 Ibid.  

4
 Ibid.  

5
 ARC: https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx 

6
 Jf. ”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelserne”, op.cit. 

7
 Wittrup Jørgen (2011): Navigation 4, Sejladsplanlægning, Dagbog,  Weilbach,  p. 10.   

8
 Modsat andre Y1-opgaver. Se f.eks. http://smor.dk/Y1/opgaver/ 

http://www.fritidssejler.dk/sitecollectiondocuments/uddannelse/yachtskipperuddannelserne/studiehaandbog_version_3%200.pdf
https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx
http://smor.dk/Y1/opgaver/
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som det ikke kræver nogen form for maritim uddannelse at føre. Ligeledes er der valgt et ældre 

fartøj, som ikke er CE godkendt9. Fartøjet er bl.a. ikke certificeret til at kunne klare signifikante 

bølgehøjder på over 4 meter10. I den forbindelse vil der i opgaven være en indledende indgående 

beskrivelse af regelgrundlaget11, det foreslåede fartøj og relevante stabilitetsberegninger. 

Fritidsrejsen skal således være kosteffektiv i forhold til det anvendte fartøj, men også i forhold til 

navigationsmidler, litteratur, kort og sikkerhedsudstyr. Rejsen skal dog også være sikker. Derfor 

anvendes de danske regler, som gælder for sejlads med fritidsfartøjer over 15 meter, men under 

24 meter på alle verdenshave12. Der stilles således de samme krav til besætningens uddannelse.  

Ved ”sikker” tages der udgangspunkt i Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs § 213. Det 

betyder bl.a., at skibet skal ”være bygget og udstyret og skal drives således, at menneskeliv på 

søen er sikret fuldt betryggende, og således, at det er egnet til det formål, det til enhver tid er 

bestemt for. Der skal tages mest muligt hensyn til beskyttelse mod forurening”14. Endvidere, at 

”Skibet skal være forsynet med navigeringsmidler, maskinanlæg, radioanlæg, redningsmateriel, 

lægemidler samt brandsikrings- og brandslukningsmidler i et sådant omfang, at de 

ombordværende…er sikret bedst muligt”15. Endeligt, at ”Skibets arbejdssteder og opholdsrum m.v. 

skal være indrettet således, at der tages mest muligt hensyn til sikkerheden og sundhedstilstanden 

om bord og de ombordværendes velbefindende samt deres beskyttelse mod skadelige 

påvirkninger”.16               

Kravene til det aktuelle fartøj er inspireret af de krav der findes i ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 

L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.”17. Endvidere 

Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 8. december 2005 om ”Sikkerhedsvejledning for oceangående 

sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen”18.    

Endelig skal rejsen være behagelig. Det betyder, at der er længere ophold f.eks. på Helgoland, 

Portsmouth, A Coruña, Lissabon, Funchal og forskellige steder på de Kanariske øer inden målet 

Saint Lucia i Caribien.   

                                                           
9
 ”EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige 

fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF”: http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-

maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf . Se det implementerede direktiv i ”Bekendtgørelse 
om fritidsfartøjer og personlige fartøjer”, BEK nr 1689 af 15/12/2015: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176430 
10

 Ibid.  
11

 Se indledningsvis Skytte, Kurt (2007): Søret for fritidssejlere, 5. udgave, Weilbach p. 39-40 om fritidsfartøjers 
bygning m.v.  
12

 F.eks. ”Bekendtgørelse om vagthold i skibe” (Vagtholdsbekendtgørelsen), BEK nr 1758 af 22/12/2006: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=27399 
13

 ”Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs”, LBK nr 72 af 17/01/2014: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160774  
14

 Ibid.  
15

 Ibid. ikke relevant tekst er udeladt.  
16

 Ibid.  
17

 Se ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v”:  
http://www.campingraadet.dk/userfiles/aktuelt/campingraadetinformerer/fsk_meddelelser_l_2006_okt.pdf  
18

 “Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen”, 
Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 8. december 2005: www.fritidssejler.dk/.../Vejledning%20om%20ocean%20voyages%20tryk.doc 

http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf
http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176430
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=27399
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160774
http://www.campingraadet.dk/userfiles/aktuelt/campingraadetinformerer/fsk_meddelelser_l_2006_okt.pdf
http://www.fritidssejler.dk/.../Vejledning%20om%20ocean%20voyages%20tryk.doc
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Det anses således hverken økonomisk realistisk eller som nogen større teoretisk eller praktisk 

udfordring at sejle over Atlanten i f.eks. nye og hurtige 65 fods sejlbåde med 9-12 personers 

besætninger og udstyr, som er ”state of the art”19.  

Det kosteffektive aspekt vil sige, at fartøjet har en pris omkring 200.000 kr., udstyr og ændringer 

til langfart 50.000 til 150.000 kr.20 samt et månedligt budget på 10.000 til 15.000 kr.21. Bemærk, 

at udgifter til europæiske havne er omkring 300 til 500 kr. per nat22. Den kosteffektive fritidsrejse 

kan klares for omkring 500.000 kr. inklusiv anskaffelse af båd.       

1.3. Metode og afgrænsning  
Projektopgavens metode, afgrænsning og disposition er bestemt af formålet med Y1 og 

principperne ovenfor. Det betyder, at opgaven ikke er en udtømmende og færdig planlægning, 

som kan danne udgangspunkt for en gennemførelse af en sejlads fra Thisted til Caribien. I forhold 

til Studiehåndbogen for Yachtskipperuddannelserne vil fokus være på selve oceansejladsen over 

Atlanterhavet. Vejr- og navigationsforhold, waypoints, beregninger, kontrol af position, lastning af 

fartøjet osv. tager udgangspunkt i dette ben. Dog vil der være betragtninger i forhold til sejladsen 

ned gennem Den engelske kanal med det formål at demonstrere teoretiske kvalifikationer i forhold 

til tidevand og strøm.  

For ikke at opgaven skal blive ualmindelig omfangsrig, er det forsøgt ikke at gengive stof fra 

lærebøgerne, men i stedet at henvise specifikt til disse. Med henblik på at gøre opgaven 

sammenhængende og læsevenlig anvendes der kun få bilag. Omvendt udfoldes de eksemplariske 

forhold grundigt, således læseren selv kan regne efter og kontrollere ved andre hjælpemidler. 

1.4. Disposition 
Der indledes med en beskrivelse af fartøjet (2.0.). Her omtales skibets dimensioner, stabilitet, 

sødygtighed, manglende CE-godkendelse, fartområde, modifikationer, sikkerhedsudstyr, 

navigationsmidler, værktøjskasse og reservedele. I kapitlet omtales stabilitetsforsøg og 

udarbejdelse af deviationstabel. Derefter er der et kapitel om vurdering af rejsen, 

fastlæggelse af ruten og sejladsens overvågning (3.0.). Her beskrives rejsen, men der vil 

også være elementer af sejladsens overvågning. Fokus er på oceansejladsen, men der vil også 

være en beskrivelse af sejladsen gennem Den engelske kanal med henblik på at omtale 

tidevandsproblematikken og brug af radar. Over Biscayen er der et par sygebesøg. Der gøres 

klimatologiske og synoptiske overvejelser samt muligheden for nødhavne. Der vil være et 

waypointsskema, og en storcirkelsejlads beregnes samt en loxodromisk. Der vil være et afsnit om 

astronomiske observationer med henblik på overvågning af sejladsen. Der vil være et afsnit om 

kort, litteratur, software og skibets medbragte papirer. Se rejsen i figur 1.4.1. og figur 1.4.2. Der 

er et kapitel om skibets besætning, vagtordning, instrukser og proviantering (4.0.). Med henblik 

på senere at kunne anvende opgaven, er der en omfattende liste af anvendt litteratur og 

materialer (5.0.).           

                                                           
19

 Se: http://www.volvooceanrace.com/en/home.html 
20

 ”Når båden skal rustes til den lange tur”, Bådnyt, 2015, nr. 497. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid.  

http://www.volvooceanrace.com/en/home.html
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Figur 1.4.1. Rejsen illustreret i Google Earth   
 

 
Kilde: Google Earth. 

 

Figur 1.4.2. Rejsen illustreret med waypoints  
 

 
Kilde: OpenCPN 4.2.0 
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2.0. Fartøjet  
 

I dette kapitel beskrives skibet (2.1.) herunder dimensioner, stabilitet og sødygtighed, manglende 

CE-godkendelse og fartområde. Der er et underafsnit om modifikationer og manglende CE-

mærkning (2.2.), sikkerhedsudstyr (2.3.), navigation (2.4.) og værktøjskasse samt reservedele.  

2.1. Skibet 
Fartøjet er en Sagitta 30 fra 1967. Det er en spidsgatter, og er designet af danskeren Aage Utzon. 

Skibet er bermudarigget. Det er illustreret på projektets forside og i figur 2.1.1. Båden er tegnet til 

ROCH klasse 323, dvs. havkapsejlads. Ifølge salgsmaterialet kan der udstedes et certifikat fra 

Lloyd’s. Skibet er konstrueret efter ”de krav, der stilles i Lloyds´s Register of shipping”24.  

 

Figur 2.1.1. Sagitta 30 

 
Kilde: ”Sagitta”, Die Yacht 19/65, p.27. 

 

                                                           
23

 Se Ludwig, Otto (red.)(1969): Båden som hobby, Chr. Erichsens Forlag, København, p. 106. og Schiøttz, Eyvin 
(red.)(1966): Gyldendals store bådebog, Gyldendal, p.59.  
24

 ”Manual til Sagitta 30” fra Royal System Yacht Yard, Finlandsgade 27-29, Aarhus N, Denmark, ukendt dato. Se også 
”Salgsmateriale” fra Royal System Yacht Yard, Finlandsgade 27-29, Aarhus N, Denmark. Ukendt dato.  
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Skibet er langkølet og bygget i glasfiber. Skroget har fra 6 til 16 lag glasfibermåtter. Det oplyses 

fra værftet, at ”Tykkelsen på klædningen er ved lønningslisten ca. 8. mm, ved vandlinjen ca. 10. 

mm, i kimmingen 11 mm. og i kølen 12 – 15 mm.”25 Skibets data26 er samlet i tabel 2.1.1. 

nedenfor, og skal senere anvendes i forskellige stabilitetsberegninger. 

Tabel 2.1.1: Data om Sagitta 30, 1967 

Dansk US SI-enheder US-enheder 

Længde overalt LOA 9,15 m  30,02 ft.  

Længde i vandlinje LWL 7,32 m  24,02 ft.  

Bredde Beam  2,70 m 8,86 ft.  

Dybdegående  Draft 1,48 m  4,86 ft.  

Blykøl Ballast - lead 2200 kg 4850 lbs. 

Benzintank27  Fuel tank  40 l.  11 US gal.  

Vandtank  Water tank  80 l.  21 US gal. 

Deplacement ∆28 Displacement 4900 kg  10803 lbs.  

Storsejl  Mainssail 24,40 m² 263 ft².  

Fok  Jib 19,20 m² 207 ft². 

Sejlareal  Sail area 43,60 m² 470 ft². 

Genua  Genoa 33,60 m²  

Lille genua  Small Genua 27,60 m²  

Spilerstag sejl  Spinnaker pole Sail 10,00 m²  

Spiler 1  Spinnaker 1 76,00 m²  

Spiler 2  Spinnaker 2 89,00 m²  

Køjer  Berth 6  

 

I tabel 2.1.2. er der foretaget forskellige beregninger, som på en grov måde antyder, om skibet er 

sødygtigt. De beregnes og forklares senere i teksten.  

Tabel 2.1.2. Forskellige tekniske mål  

Dansk US Værdier 

Køl/deplacement  Ballast/Displacement 44,90 % 

Samlet sejl i forhold til 
deplacement   

Sail Area to Displacement (SA/D) 15,39  

Længde overalt/bredde Length (LOA)-to-Beam Ratio (L/B) 3,39  

Længde vandlinjen/bredde LWL To Beam 2,71  

Deplacement i forhold til længden i 
vandlinjen 

Displacement to LWL (D/L) 348  

Teoretisk skroghastighed Hull Speed 6,57 knob 

Kæntringsfaktor Capsize Factor 1,46 

Metacenterhøje (GMt)       Metacentric height  74,88 cm 

Nedtrykningsvægten (T)  Ca. 150 kg per cm 

Maks antal personer  17 

Maks dødvægt   1000 kg, ca. 7 cm nedtrykt 

Kæntringsforhold Capzeize ratio 1,6 

   

                                                           
25

 ”Manual til Sagitta 30” fra Royal System Yacht Yard, Finlandsgade 27-29, Aarhus N, Denmark, ukendt dato. 
26

 Som udgangspunkt er der anvendt data oplyst i det konkrete fartøjs manual vedlagt fra værftet Royal System Yacht 
Yard. Der er bygget ca. 50 fartøjer i perioden fra 1964 til 1973 ifølge det tyske magasin Die Yacht, nr. 4, 2009, ”Sagitta 
30 Gebrauchtboot-test”, p. 78. I perioden er der sket ændringer i konstruktionen. Derfor oplyses der lidt forskellige 
data i brochurer, bøger og på nettet.      
27

 I dag en dieseltank på 6o l.  
28

 Bemærk, at det her er skibets egenvægt. Dødvægten i form af brændstof, vand, proviant og ekstra udstyr er ikke 
adderet. Fartøjets deplacement er derfor sat for lavt jf. Rosendahl, Leif (2012): Sømandskab og kommunikation for 
yachtskippere, Weilbach, p. 31.   
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Skibets køl udgør ca. 45 % af skibets deplacement. Tyngdepunktet G befinder sig sandsynligvis 

lavt i skibet. Antagelsen styrkes af, at fartøjet ikke har høj overbygning jf. figur 2.1.1. og 2.1.2. 

Det ses, at kølen fylder meget. Tyngdepunktet G er også afhængig af, hvordan fartøjet er lastet. 

Det formodes, at tværskibs metacenterhøjde GMt er stor, dvs. afstanden mellem tyngdepunktet og 

tværskibs metacentrum29. I figur 2.1.6. er det afstanden mellem M og G. Tværskibs metacentrum 

”Mt” er skæringspunktet mellem diametralplanet og opdriftslinjen, når skibet krænger en lille 

vinkel30. I figur 2.1.6. er det M. Den tunge køl, i forhold til skibets deplacement, giver en stor 

stabilitetsarm. GZ i figur 2.1.6. Stabilitetsmomentet bliver stort. Båden vil kun krænge lidt i forhold 

til en ydre kraftpåvirkning31. Stabilitetsarmen vil få skibet til hurtigt at rette sig op igen. Det 

antages derfor, at skibet er ”stiv”, og har en stor begyndelsesstabilitet. Det kan betyde, at skibet 

er mindre behageligt at opholde sig i, og belastningen er stor på riggen32.  

Figur 2.1.2. Sagitta 30  

 
Kilde: ”Sagitta”, Die Yacht 19/65, p.28. 

 

At kølen udgør 45 % af skibets deplacement betyder, at skibet har en stor stabilitet. Herved 

”forstås dets evne til at modstå en ydre kraftpåvirkning eller dets evne til at rette sig op efter at 

have været påvirket af en ydre kraft”33. Tallet skal tages med et forbehold, når både 

sammenlignes, da det har en vis indflydelse, hvor ballasten ligger, og hvordan kølen ser ud. Jo 

længere ballasten ligger nede under vandet, jo mere stabilitet.  Fartøjer, som har en tung bulb 

langt nede i vandet, giver mere stabilitet, end hvis blot ballasten ligger i bunden af en køl, der ikke 

stikker dybt.34. Moderne oceangående sejlbåde henter stabilitet i deres form ved bl.a. at være 

meget brede.  

For Sagitta 30 betyder det, at der skal meget vind til, før sejl skal rebes.  

                                                           
29

 Rosendahl, op.cit. 44.   
30

 Ibid. p. 43.  
31

 Ibid. p.46.  
32

 Ibid.  
33

 Ibid. p.44. 
34

 “How Sailboats Measure Up”, 2012: http://www.cruisingworld.com/how/how-sailboats-measure   

http://www.cruisingworld.com/how/how-sailboats-measure
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Forskellige kilder angiver, hvad der kræves af offshore både. I Yachting Monthly, den 28. april 

2015, skriver de, at ”Traditionally, offshore boats have had a ballast ratio of 30-40%”35. Et andet 

sted kan man læse, at ”Forty-five percent is a high figure”36. En forfatter tager en række forbehold 

for målet, men skriver afslutningsvis, at ”B/D less than 30 percent is low, whereas one higher than 

40 percent is high” 37. 

Fartøjets stabilitet ved større krængninger er ikke oplyst fra værftet. Der findes ikke en GZ-kurve, 

der viser, hvorledes stabilitetsarmen GZ varierer med krængningsvinklen Ɵ38. 

Der er foretaget et uautoriseret krængningsforsøg med fartøjet den 20. marts 2016. Alle værdier 

er approximationer. Der anbringes en lodsnor plus kraftig jernstang i en høje af 6,08 meter i 

masten. Det er i spilerbommens talje. Der er ikke fuldstændig vindstille. Vindkraften påvirker både 

lodsnor og lod. Derfor kraftig jernstang som lod. Se figur 2.1.3.  

Figur 2.1.3. Krængningsforsøg den 20. marts 2016  
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

Der er ophængt vægte i bommen, der har en værdi af 79,4 kg. Vægtene hænger vinkelret på 

fartøjets diamentralplan i en afstand af 3,80 meter. Skibet krænger ca. 4 grader fra 

                                                           
35

 “Understand your boat and her statistics”, Yachting Monthly, den 28. april, 2015: http://www.yachtingmonthly.com/yacht-

reviews/understand-boat-statistics-30154 
36

 “Practical: What the numbers mean”: http://www.mysailing.com.au/yaf-news/ratios-for-dummies 
37

 Se Perry, Robert H. (2008): Yacht design according to Perry. My boats and what shaped them, McGraw-Hill, pp.13- 
14.  
38

 Rosendahl op.cit., p.49. 

http://www.yachtingmonthly.com/yacht-reviews/understand-boat-statistics-30154
http://www.yachtingmonthly.com/yacht-reviews/understand-boat-statistics-30154
http://www.mysailing.com.au/yaf-news/ratios-for-dummies


12 
 

udgangspositionen. Se figur 2.1.4 og 2.1.5, der viser før og efter forsøget er igangsat. Ifølge 

teorien må fartøjet ikke krænge mere end 3 til 4 grader. Krængningen fremgår også af figur 2.1.7. 

Figur 2.1.4. Før vægte 
 

       Figur 2.1.5. Efter vægte 

  
  
Loddet ophængt i masten svinger 50 cm ud til styrbordsside. Ved hjælp af formlen nedenfor, er 

det muligt at udregne tværskibs metacenterhøjde GMt, som udtrykker noget om skibets 

begyndelsesstabilitet.  

𝐺𝑀𝑡 =  
𝑞 𝑥 𝑑

∆
 𝑥 

𝑏

𝑐
  

 

Vægten q er 79,4 kg. Afstanden d fra diamentralplanet ud til vægten er 380 cm. Bådens 

deplacement er 4.900 kg. Dette er et skøn. Fartøjets deplacement under forsøget er muligvis 300 

til 500 kg større på grund af ankrer, påhængsmotor og andet udstyr. b er lodsnoren på 6080 mm 

og loddets udslag c fra diamentralplanet er 500 mm.  

𝐺𝑀𝑡 =  
79,4  𝑥 380

4900
 𝑥 

6080

500
  

  

𝐺𝑀𝑡 = 74,88   

Resultatet bliver en metacenterhøje på 74,88 cm. Hvis der lægges 500 kg til skibets deplacement 

bliver metacenterhøjden omkring 68 cm. Hvis skibet er fuldt lastet med en dødvægt på 1000 kg, 

og dermed et deplacement på omkring 6000 kg, bliver metacenterhøjden 61 cm. Søfartsstyrelsens 

krav til GMt er mindst 15 cm for skibe under 100 m i længde39.  

Forsøget viser, at Sagitta 30 har en stor begyndelsesstabilitet, da metacenterhøjden er stor, alt 

andet lige. Som omtalt, er metacenterhøjden GMt afstanden mellem skibets tyngdepunkt G og 

tværskibsmetacentrum Mt. Mt er skæringspunktet mellem skibets diamentralplan og opdriftslinjen, 

når skibet krænger en lille vinkel jf. figur 2.1.6. I forsøget ca. 4 grader. Jo større afstanden er 

mellem tyngdepunktet G og metacentrumet Mt, jo større er stabilitetsarmen (GZ-armen) og 

dermed kraften, der får skibet til at rette sig op. Mt skal befinde sig højere end tyngdepunktet. 

                                                           
39

 Rosendahl op.cit., p.47. 



13 
 

Heraf følger, at det er vigtigt, at tyngdepunktet er lavt i skibet. Det betyder, at der skal stuves i 

bunden af fartøjet, for at gøre afstanden mellem Mt og G større. Se afsnit 4.4.4. om skibets 

samlede dødvægt ved start fra Las Palmas. 

Udover fartøjets deplacement, er der fejlkilder i forhold til tankene ombord. Dieseltanken er 

tilnærmelsesvis fuld, og vandtanken tom. Skibet er fortøjet, hvilket giver en kraft, der er med til at 

rette skibet op, og dermed et mindre c, som giver en større GMt.       

Figur 2.1.6. Illustration af metacenterhøjden GMt og stabilitetsarmen GZ 
 

 
  

Figur 2.1.7. Krængning af fartøj 
 

 

  
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Fartøjets samlede sejlareal i forhold til deplacementet (SA/D) er på ca. 15,3940. Formlen til 

udregningen er ikke umiddelbar indlysende, og der skal ikke gøres nærmere rede for denne41. 

Formlen er som følger:  

SA/D = 
𝑆𝑎𝑖𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑞.𝑓𝑡.

(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 / 64)^0.6666
 

Fra tabel 2.1.1 hentes data om Sagitta og indsættes i formlen.  

 
SA/D = 

470 

(10803 / 64)^0.6666
 

 
SA/D = 15,39  

Tallet angiver groft, hvor mange hestekræfter en sejlbåd har i forhold til dens vægt42. Igen er det 

vægten, som producenten har oplyst. Fartøjet er ikke lastet til tur jf. formlen nedenfor.43  

Deplacement = Egenvægt + Dødvægt, dvs. ∆ = L.W. + D.W. 

 

Et SA/D forhold på omkring 15 antyder, at fartøjet er underrigget. Sagitta 30 er langt fra en hurtig 

kapsejler. Perry skriver, at ”A typical cruising boat today will have a SA/D of 17.5 to 18.5”44. Han 

skriver endvidere, at ”a SA/D of 18.00 will do nicely for most cruising sloops and cutters. A sailor 

looking for a benign and forgiving rig will want to stay closer to 17.5 or lower”45. En online 

calculator på nettet46, opgiver forskellige SA/D værdier for forskellige typer af sejlbåde. ”Heavy 

offshore cruisers” har mellem 16 og 18, ”Medium cruisers” mellem 18 og 22, ”Inshore cruisers” 

mellem 22 og 26, ”Racing boats” mellem 26 og 30, og ”Extreme racing boats” over 3047. En anden 

kilde48 mener, at ”Motor-sailers” er under 14, ”Ocean Cruisers ” 14-17, ”Coastal Cruisers” 16-18, 

”Ocean racers” 18-20 og ”Radical racers” 20 plus. En kilde49 oplyser, at ældre tunge turbåde 

næsten altid har et tal under 16. Disse fartøjer kræver en vind på 12 til 15 knob for at sejle50.  

I forskellige tests af Sagitta 30 skrives der, at fartøjet netop kræver meget vind. Det tyske 

magasin ”Yacht” skriver om Sagitta 30, at ”Ihre Domäne sind ausgedehnte Reisen an der Küste 

und auf der Hochsee, gern bei Stark wind”51. I testen skriver magasinet, at ”Gutes Langfahrtschiff 

                                                           
40

 SadBruce Calculator: http://www.nuomo.com/boatSadBruceCalculator.htm 
41

 Se Perry op.cit., pp. 10-14.; SadBruce Calculator op.cit.  
42

 Se Perry op.cit., p.10. 
43

 Rosendahl op.cit. p. 31. 
44

 Perry op.cit., p.13.   
45

 Ibid., p.13.  
46

 SadBruce Calculator op.cit.  
47

 Ibid. 
48

  “Practical: What the numbers mean”, op.cit. 
49

 “Understand your boat and her statistics”, op.cit.  
50

 Ibid.  
51

 ”Treue Begleiterin, Sagitta 30, Gebrauchtboot-test”, Yacht 4, 2009, p. 77. 

http://www.nuomo.com/boatSadBruceCalculator.htm
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mit überdurchschnittlichen schwerwetter-Eigenschaften”52. Som en ulempe skriver de, at skibet 

”Braucht Wind, um zu laufen”53.        

Længden (LOA) i forhold til bredden er 3.3954. Målet anvendes til at få en fornemmelse af, om 

båden er bred eller smal. Perry skriver,”A moderate-beam boat will have a L/B of around 3.30 to 

3.65.”55. Sagitta 30 er moderat bred. En bred båd vil være 3.00 og derunder, og en smal båd over 

4,0056. En online calculator57 anvender i stedet længden i vandlinjen i forhold til bredden. Tallet 

bliver her 2,71. Her skrives, at ”A medium value would be 2.7., 3.0 would be high and 2.3 would 

be low.”58. Det kan konkluderes, at Sagitta 30 er forholdsvis bred. Det giver fartøjet en 

formstabilitet ud over vægtstabilitet59.  

Deplacement i forhold til længden i vandlinjen kan også regnes ud. Formlen60 vises nedenfor. 

Bemærk, at deplacement omregnes til tons, derfor divideres der med 224061. Se også tabel 2.1.1.    

D/L = 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

2240 (0.01𝑋 𝐿𝑊𝐿10803)^3
 

 
 

D/L = 
10803 

2240 (0.01𝑋 24,02)^3
 

 
D/L = 348 

D/L giver 348. En hjemmeside skriver, at ”A medium value would be 200. 300 would be high 

(Heavy Cruising Boat) and 100 would be low (Ultra Light Displacement-ULDB)62. Siden mener, at 

fartøjer med lave værdier sandsynligvis er ukomfortable og svære at sejle. Perry skriver, at ”Most 

full-keel boats, by virtue of the volume in their keels, have D/Ls over 325”63. Han betragter 260 

som en middelværdi for sejlbåde. Et højt tal betyder, at båden bedre kan bære en last64. I forhold 

til en båd med et mindre tal, vil en båd som Sagitta 30 sejle langsommere, ikke accelerere så 

hurtigt og banke mindre i urolig sø.   

Når det handler om last, er det muligt at beregne fartøjets nedtrykningsvægt65. Den er ikke oplyst 

af værftet, som har bygget Sagitta 30. Der anvendes en formel nedenfor, som giver en tilnærmet 

                                                           
52

 Ibid., p.78. 
53

 Ibid.  
54

 Dette mål findes også i artiklen ”Spitzgatter mit Geschichte, Sagitta 30”, Palstek, Technisches Magazin von Seglern 
für Segler, 4, 04, p.44. 
55

 Perry op.cit., p.10.  
56

 Ibid. 
57

 Sailcalc: http://www.tomdove.com/sailcalc/sailcalc.html 
58

 Ibid.  
59

 Rosendahl op.cit., p. 50. 
60

 “How Sailboats Measure Up”, op.cit.; se også Perry op.cit., 10.    
61

 Se også ”Practical: What the numbers mean” op.cit. 10. 
62

 Sailcalc op.cit.; Perry op.cit. p. 10 har samme vurdering.  
63

 Perry op.cit., p. 10. 
64

 Perry op.cit., p. 10. Se også ”Practical: What the numbers mean” op.cit.  
65

 Rosendahl op.cit,. p. 35. 

http://www.tomdove.com/sailcalc/sailcalc.html
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værdi, som i øvrigt kun gælder for store fartøjer66. Det kan måske forklare, at en online 

”calculator” giver en anden værdi for Sagitta 30 jf. nedenfor.  

 𝑇 =  
𝐿 𝑥 𝐵

120
 𝑡/𝑐𝑚 

 

T er nedtrykningsvægten, som angives i tons per cm. L er fartøjets længde i vandlinjen. B er 

bredden i vandlinjen. Det er approximerede værdier.   

 𝑇 =  
7,32 𝑥 2,70

120
 𝑡/𝑐𝑚 

 
 𝑇 =  0165 𝑡/𝑐𝑚 

 
Resultatet for Sagitta 30 er ca. 165 kg per cm. I online ”Calculatoren”, se tabel 2.1.3. nedenfor, 

udregner man det antal pund, der skal til for at nedsynke fartøjet en tomme. Værdien er 760. I SI-

enheder giver det 136 kg per cm. Der er ikke redegjort nærmere for den anvendte formel. Det 

skønnes, at det nøjagtige tal findes et sted mellem de to værdier, så ca. 150 kg får skibet til at 

sænke sig 1 cm. Fartøjet er her uden trim og styrlastighed, se afsnit 4.4.4. Som det senere skal 

omtales, er fartøjet ikke CE-godkendt. Det er derfor ikke oplyst, hvor mange personer, og hvilken 

last skibet må bære.  

På internettet er der flere steder en tommelfingerregel i forhold til, hvor mange personer et skib 

kan have om bord67.  Reglen er følgende:   

 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 =
𝐵å𝑑𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑖 𝑓𝑜𝑑 𝑥 𝑏å𝑑 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑖 𝑓𝑜𝑑

15
 

 

Det forudsættes, at gennemsnits personen vejer 150 lbs. Det svarer til 68 kg. Der skal rundes ned 

til nærmeste antal personer. For Sagitta 30 giver det 17,72 personer. Det er en maks dødvægt på 

1205 kg. I forhold til nyere CE-godkendte både på omkring 30 fod68, og fartøjets 

nedtrykningsvægt på ca. 150 kg per cm, antages det, at den maksimale dødvægt er omkring 1000 

kg. Det giver en samlet nedtrykning på ca. 7 cm. Det er et konservativt skøn. Værdien anvendes i 

afsnit 4.4.4. omkring skibets samlede dødvægt ved start fra Las Palmas.    

Det er let, at udregne et skibs teoretiske hastighed. Formlen69 vises nedenfor.  

HSPD = SQRT(LWL) x 1,34. 

Skibets fart er lig med kvadratroden af vandlinjen i fod x 1.34. Samme resultat fås ved at anvende 

formlen70 nedenfor, hvor der anvendes meter. 

Grenzgeschwindigkeit = 2,43 x √wasserlinielänge 

                                                           
66

 Ibid. p.36.  
67

 Se f.eks. Boatsafe: http://www.boatsafe.com/kids/599kidsques.htm; Safeboatingcard:        
http://www.safeboatingcard.com/Manual/Chapter1/Chapter1_3.jsp 
68

 Dehler 29; Bavaria 30; Jeanneau 30. 
69

 Se ”Practical: What the numbers mean”, op.cit.   
70

 Seemannschaft, Handbuch für den Yachtsport, (2011), Delius Klasing Verlag, pp. 194-195.   

http://www.boatsafe.com/kids/599kidsques.htm
http://www.safeboatingcard.com/Manual/Chapter1/Chapter1_3.jsp
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Formlen anvendes på fartøjer, der ikke kan plane71. Sagitta 30 har en teoretisk hastighed på 6,57 

knob. Den lave hastighed kan blive et problem i forhold til omsejling af tropiske og tempererede 

cykloner. Tropiske lavtryk, storme og cykloner bevæger sig med en hastighed på mellem 5 og 15 

knob72. En fuldt udviklet cyklon har en hastighed på under 10 knob73. Hundahl vurderer, ”at de 

fleste skibe dog har mulighed for at undgå dem, hvis de i god tid er opmærksom på varsler og 

observationer”74. Det kan blive et problem, at en Sagitta 30 sejler langsomt. Skippers erfaring 

tilsiger, at skibet har en gennemsnitsfart på kun 5 knob. Dette forhold uddybes senere.    

Tabel 2.1.3. Sailcalc 
 

 
Kilde: Sailcalc: http://www.tomdove.com/sailcalc/sailcalc.html 

 

Efter de mange uheld i Fastnet racet i 197975 blev der udviklet et mål, som skulle sige noget om et 

fartøjs sandsynlighed for at kæntre. Målet kaldes ”capsize risk factor” eller ”Capzeize ratio”. Målet 

er omstridt. Målet omtales på følgende måde: ”Some years ago the technical committee of the 

Cruising Club of America came up with a simple formula to determine if a boat had blue water 

capability”76. 

Formlen beskrives som: ”If you would like to find the capsize "value" of your vessel divide the 

displacement of the vessel by 64, then take the cube root of that number and divide into the beam 

of the vessel”77. En online ”calculator” kan også regne det ud78 jf. tabel 2.1.3. ovenfor. Sagitta 30 

får en værdi på 1,6. Værdien er god ifølge formlen. Tom Dove skriver: ”A value less than 2 is 

considered to be relatively good; the boat should be relatively safe in bad conditions. The higher 

the number above 2 the more vulnerable the boat. This is just a rough figure of merit and 

controversial as to its use”79. Der er således mange forskellige holdninger til ”Capsize Ratio”.80  

                                                           
71

 Kimball, John (2010): Physics of Sailing, Taylor & Francis Group, pp. 201-202.  
72

 Se Hundahl, Mette (2003): Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer, Weilbach, p. 192.   
73

 Ibid.  
74

 Hundahl (2003), op.cit., p.186. 
75

 Se f.eks. Faith, Nicholas (1998): Mayday, 4Books, London, pp. 172-186. 
76

 Ted Brewer: http://www.tedbrewer.com/yachtdesign.html 
77

 Anyboat: http://www.anyboat.com/webpages/capsize.htm  
78

 Sailcalc, op.cit.  
79

 Ibid.  
80

Interestingsailboat: http://interestingsailboats.blogspot.dk/2014/03/stability-1-misleading-information.html 

http://www.tomdove.com/sailcalc/sailcalc.html
http://www.tedbrewer.com/yachtdesign.html
http://www.anyboat.com/webpages/capsize.htm
http://interestingsailboats.blogspot.dk/2014/03/stability-1-misleading-information.html
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De mange mål ovenfor antyder, at Sagitta 30 kan anvendes til ocean sejlads. Problemet er, at 

fartøjet ikke er CE-mærket i kategori A81. Fartøjet er ikke testet til at sejle i områder med 

vindstyrker over 8 Beaufort og signifikante bølgehøjder over 4 meter. Sagitta 30 har ikke en 

fabrikantplade med et CE-mærke, hvoraf der bl.a. skal fremgå ”Den maksimale last og det 

maksimale antal personer”82, der kan være om bord. Flere steder i den tekniske forskrift står der, 

at Søfartsstyrelsen for et uklasset skib anerkender fartøjer, der er klassificeret af et uafhængigt og 

af Søfartsstyrelsens anerkendt klassifikationsselskab83. Søfartsstyrelsen anerkender også skibe, der 

er bygget til en bestemt klasse jf. regel 8 i kapitel IX. 

Sagitta 30 er konstrueret efter de krav, der stilles i ”Lloyds´s Register of shipping” i starten af 

1960`erne. Skibet er bygget til den engelske RORC klasse III. I salgsmaterialet står der følgende: 

”…built SAGITTA to Lloyd´s register of shipping and RORC Class III specifications. A Lloyd´s 

certificate can be obtained with each yacht if required”.84   

RORC står får Royal Ocean Racing Club, som blev dannet i midten af 1920´erne i Storbritannien85. 

Klubben arrangerer havkapsejladser. I 1953, og flere år frem, arrangeres et såkaldt ”Skaw Race”86. 

For RORC klasse III er turen på 200 sømil87. Det er både, som har en vandlinjelængde til 24 fod88 

og besætninger fra 4 til 8 personer89.  Skagen Rev fyrskib rundes, og de andre punkter er Yttre 

Hausene ved Kristiansand, Persgrunden lysbøje 10 sømil sydøst for Strømstad, og Rakkebåene 

lysbøje ud for Larvik90. Se figur 2.1.8. nedenfor.  

I forhold til Søfartsstyrelsens tekniske forskrift må området betegnes som ”mellemstort 

fartområde”.91 Det vil sige, at området befinder sig øst for linjerne Lindesnæs-Helgoland-Cuxhaven 

mm92. I CE-regi er der antageligvis tale om Offshore, men ikke oceansejlads.    

Sagitta 30 er konstrueret til bl.a. at kunne deltage i Fastnet Race, Skaw Race og Anholt Rundt. 

Den levede op til tidens sikkerhedsbestemmelser. I forbindelse med Skaw Race kan man læse, at 

”Undertiden kan det være en meget hård sejlads, og man holder derfor strengt på 

sikkerhedsbestemmelser og kontrol”93. Et race omtales, hvor mange deltagere netop havde 

                                                           
81

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF, http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-

maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf 
82

 Se ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.” 
Kapitel VI., op.cit.  
83

 Ibid., Kapitel L, IX. 
84

 Et salgsmateriale til de første Sagitta 30`ere i 1960´erne.  
85

 Olufsen, Einar (1964): Hvide sejl. Lystfartøjernes udvikling fra vikingetid til vore dage, Gjellerup 1964, ”Britiske 
sejladser og RORC”, p. 189.  
86

 Ibid. Se også Schiøttz op.cit. ”Havkapsejlads”, pp.355-362.  
87

 Olufsen op.cit. ”Mindst 200 sømils baner”, p. 191.  
88

 Ibid.  
89

 Schiøttz op.cit., ”Havkapsejlads”, pp.359. 
90

 Olufsen op.cit. ”Da havkapsejladsen kom til Danmark”, p. 190. 
91

 Se ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. 
Kapitel VI. Regel 2”.  
92

 Ibid.  
93

 Schiøttz op.cit., ”Havkapsejlads”, pp.362. 

http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf
http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf
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afsluttet en længere havkapsejlads fra Bermuda til Skagen. Her kan man læse, at ”de syntes 

Skagerrak var værre end Atlanterhavet”.94 

Figur 2.1.8. Skaw Race for bl.a. RORC klasse III både som Sagitta 30 
 

 
 
Kilde: Schiøttz, Eyvin (red.) (1970): Gyldendals store bådebog, ”Havkapsejlads” pp.362. 

 

Mindste fartøj for at deltage i ARC sejladsen mellem Gran Canaria og Saint Lucia er 27 fod95. Et 

fartøj på 30 fod må derfor anses for sikkert i forhold til at krydse Atlanterhavet i november måned 

mellem de to destinationer.   

I artiklen ”Den rette båd til de store oceaner” udtaler certificeret bådkonsulent, yachtdesigner og 

ingeniør Lars T. Olsen følgende: ”Hvor stor skal den være? Den ideelle størrelse på båden er igen 

individuel, og alle størrelser kan sådan set krydse oceaner, f. eks. krydsede Svend Billesbølle i sin 

tid Atlanten i en 18 fods Lynæs. Men også omkring størrelsen kan man støtte sig til nogle 

generelle anbefalinger. - I princippet kan alle både bruges, men er den for lille, kommer du til at 

mangle plads til proviant, diesel, vand osv. Du kommer også nemmere til at overlaste båden. Jeg 

vil sige minimum 26-27 fod og med et højt deplacement.”96 

I forhold til ældre fartøjer udtaler ingeniøren, at: ”ældre både er ofte bygget mere solidt og kan 

klare en anden form for belastning. En langturssejlads udsætter båden for en massiv belastning, 

så her vil kvaliteten på de bedre ældre både være at foretrække”.97 Det konkrete fartøj til den her 

beskrevne rejse, Sagitta 30 fra 1967, er vedligeholdt. Den har bl.a. ny motor og rig-

forstærkninger, hvilket omtales senere. 

                                                           
94

 Ibid.  
95

 ARC 2016 Worldcrusing: https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx 
96

 ”Den rette båd til de store oceaner”, Bådnyt, den 23.10. 2014.    
97

 Ibid.  

https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx
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Formanden for Foreningen Til Langtursejladsens Fremme (FTLF) Kim Bork Mathiesen udtaler, at: 

”Der skete en ændring i produktionen af bådene først i 1990' erne. Her skete der et skift, og man 

begyndte at bygge bådene med tyndere skrog, og man sparede på polyester og glasfiber. Sejler 

man langt, så undgår man ikke storm, vind og bølger, som belaster båd og udstyr, og når man 

ligger derude på et stort hav, vil man rigtig gerne være tryg ved, at båden kan klare det98” 

Sagitta 30 har 6 sovepladser, men besætningen på turen over Atlanterhavet vil bestå af 3 

personer, jf. afsnit 4.1. om besætningen. Se indretning i figur 2.1.9. Reelt er der to køjer i spidsen 

og to hundekøjer agter. 

Figur 2.1.9. Indretningen i Sagitta 30  

 
Kilde: Salgsmateriale i 1960´erne.  

                                                           
98

 Ibid.  
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2.1.1. Modifikationer og manglende CE-mærkning 

Nybyggede fritidsfartøjer med en skroglængde på 2,5 m, men under 24 m, har siden 16. juni 1998 

skulle opfylde fritidsbådsdirektivets væsentligste sikkerhedskrav99. Sagitta 30 er fra 1967, og skal 

ikke leve op til disse krav. Med baggrund i ”Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr 

mv.”100 er det forsøgt, at få fartøjet til at leve op til mange af kravene. Dette vil fremgå senere.  

Skibet er gennem årene vedligeholdt og modificeret. Kun de væsentligste ting skal nævnes i 

forhold til sikkerhed. I 2013 har en autoriseret bådmekaniker ilagt ny Yanmar 30 HK (22,1 KW) 

motor. Den har ikke sejlet mere end ca. 150 timer. Motoren Yanmar 3ym30 er CE godkendt. Den 

overholder alle krav i forhold til udstødningsemissioner. Den har en vægt på 133 kg, hvilket er 

mindre end vægten på den motor, fartøjet var udstyret med fra værftet. Den antages, at veje 

omkring 210 kg, som bådens nr. 2 motor, en Bukh DV20 ME. Det giver mulighed for 77 kg mere i 

dødvægt. Se afsnit 4.4.4. omkring skibets samlede dødvægt ved start fra Las Palmas. Der kræves 

ikke duelighedsbevis i motorpasning, da fartøjet er under 15 meter, og har en motorkraft mindre 

end 100 KW (ca. 136 HK).  

Fartøjets elektriske system er fornyet og testet. Bådens rig er efterset af rigger. Den har fået nye 

kraftige 8 mm vanter og 6 mm agterstag. Båden har rullefok. Det er muligt at etablere et nød 

forstag. Masten er massiv. Den er forsynet med mastetrin og øjer, så en person med klatresele 

eller bådsmandsstol kan kravle i masten, og sikre sig ved slynger og karabiner. Det er således 

muligt at skifte pærer i lanterner og hente fald, der har sat sig fast. Se figur 2.1.7. Båden er 

forsynet med nye sejl, nye og kraftige skødeskinner, nye vogne, skøder og kraftige Andersen spil.  

Skibet er sikret mod kollision ved et kraftigt bovspryd i rustfrit stål jf. figur 2.1.10. Endvidere er der 

en ankerbrønd, som er sikret med et vandtæt skot ind til skibets lukaf. Ankerbrønden er dræneret, 

og den kan lukkes med beslag. Roret, agter til, er beskyttet af et kraftig agterspryd i rustfrit stål jf. 

figur 2.1.10. Naturligvis sikrer det ikke mod nedsejling af stort erhvervsskib eller påsejling af 

container i vandoverfladen.  

 Figur 2.1.10. Bov- og agterbeskyttelse af kraftige rør i rustfri stål  

 

 

 
 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.              Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

                                                           
99

 Skytte op.cit., ”Fritidsfartøjers bygning m.v.”, p.39.  
100

 ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.”  
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Skot, samlinger, skruehuller til sceptre m.v. er belagt med ekstra glasfibermåtter og epoxy.  

I forhold til ”Teknisk forskrift” er der iværksat foranstaltninger, der skal beskytte mod risikoen for 

at falde over bord og bjærgningsmuligheder101. Der er etableret 2 x 10 m jacklines af 25 mm 

tykkelse fra agter til stævn. En person kan klikke sig fast ved hjælp af 3 karabiner på livline, der er 

forbundet til sele. Livlinen er under 2 m. Systemet betyder, at personen altid er hæftet til skibet. 

Fartøjet er forsynet med solide gribelister og søgelænder. Se figur 2.1.11. 

Figur 2.1.11. Jacklines, gribelister og søgelænder 
 

 
                                                    Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

På roret er der etableret badetrin, så en person kan entrere båden fra havoverfladen og videre op 

på agtersprydet uden større besvær. Se figur 2.1.10.  

I cockpittet er besætningen godt beskyttet. Under normale vejrforhold kan der ikke rulle bølger ind 

agter fra. Båden er losset således, at der er godt med frirum og dermed opdrift i bådens agter- og 

stævn. Det giver et rimeligt fribord. Fartøjets for- og agterluge samt luftindtag kan skalkes. 

Lugerne er sikret med en ekstra mekanisme, der anvendes i dårlig vejr, så normale bølger ikke kan 

rive dem af. Cockpit er selvlænsende med to kraftige søventiler i store dimensioner (1½ tomme, 

kugle) så vand hurtigt kan bringes ud102. Alle søventiler i fartøjet sidder sådan, at de let kan 

lukkes. Ingen søventiler er fra 1967, men er løbende udskiftet og efterset.  

I cockpit er der aluminiumsluger ned til udstødning og motor. Lugerne er permanent boltet fast. 

De er forsynet med gummilister, således at der ikke kan trænge vand ind i forhold til bordfyldning 

fra bølger. Ligeledes er der vandtætte luger ned til kahyt. På oceansejlads skal lugerne sidde 

permanent i døråbning. Der er sat gjorder på luger, så de ikke kan fjernes langt fra nedgang til 

kahyt, blive væk eller skyllet over bord.   

Fartøjet er forsynet med 2 manuelle lænsepumper. De kan betjenes hhv. fra lukaf og fra 

rorgængerens plads i cockpit. Der skal ikke åbnes luge for at pumpe fra cockpit. Pumperne er 

                                                           
101

 ”Teknisk forskrift Tillæg 1 (2), Bilag 1, væsentlige krav 2.3”, op.cit.    
102

 Gebhard, Rollo (1989): Ein Mann und sein Boot. Vier Jahre allein um die Welt, Ein Ullstein Buch, p. 57 skriver: 
”…eine Welle sich so brutal über dem Boot brach, dass das Coockpit bis zum Rand gefüllt wurde. Das bedeutete etwa 
zwei tonnen Wasser zusätzlich im Schiff”. Skibets deplacement er 2 tons! Båden har en længde på 7,30 m.   
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identiske. Der er et ekstra pumpehåndtag med. Når håndtag ikke anvendes, ligger de ved siden af 

pumperne, som de er forbundet til med en snor, for ikke at blive væk. Derudover har fartøjet 2 

elektriske lænsepumper. Der medbringes koniske trækegler og plastikmåtter (kollisionsmåtter) til 

at stoppe hul i skrog.  

Pumpernes effektivitet er begrænset af størrelse på et hul i skrog. Rosendahl oplyser, at 

”…gennem et hul lige under vandlinjen med en diameter på 100 mm strømmer der ca. 600 liter 

vand ind pr. minut…tilsvarende hul 1 meter under vandlinjen strømmer ca. 1200 liter vand pr. 

minut”103. De manuelle lænsepumper om bord har en kapacitet på 2 x 50 - 75 l/min. 60 slag giver 

ca. 56 l. Med god vilje kan der pumpes 100 til 150 l vand ud i minuttet. 

Fartøjet kan møde bølger, hvor de forskellige foranstaltninger kun har ringe værdi. Skibet sejler 

kun, når der er fortaget klimatologisk og synoptisk VRP104 med henblik på at optimere sikkerheden. 

Fartøjet er ikke sikret mod en 25 eller 100 års bølge105. Fartøjet skal klare bølger over 4 m for at 

være klassificeret i A. Det bemærkes, at i et bølgefelt med signifikant bølgehøjde på 4 m (H1/3) er 

”Hmax ofte målt til 1,8-2,0 gange H1/3”106. Skibet kan møde en bølge på 8 m!   

Fartøjet kan risikere at sejle i bølger med en bølgelængde, som er lig fartøjets længde, og komme 

til at ride på en bølgetop. Dermed øges muligheden for simpel kæntring107.  

Fartøjet er forsynet med en 60 l diseltank, som befinder sig langt fremme i skibet. Tanken er tæt 

og ventileret til dækket. Motor ligger i rum adskilt fra kahyt. Batterier og motor ventileres af 

luftindtag. Batterier er fastgjort og tætte. De kan klare krængninger og evt. omrulning. Ankre og 

andet tungt udstyr er permanent fastgjort for at undgå skader ved forskydninger.    

Skibet er forsynet med 4 ABC pulverslukkere og 2 brandtæpper. To 1 kg slukkere er ophængt i 

hhv. for- og hovedkahyt. En 6 kg slukker ligger tilgængelig tæt ved motorrum. Der er hul, som 

åbnes til motorrum, hvor der kan sprøjtes ind uden at fjerne luge, der vil give ekstra ilt til brand jf. 

Brandtrekant108. Rorgænger har adgang til 2 kg pulverslukker i cockpit. Ildslukkeren kan uden 

besvær nås fra fartøjets hovedstyrplads jf. ”Teknisk forskrift”109. Der er ikke gas om bord, men der 

anvendes CE-godkendt spritblus.  

I forhold til ”Teknisk forskrift” har rorgænger et godt udsyn til alle sider. Det uddybes i afsnit 4.2. 

om vagtordning. Skibet har søtoilet. Det demonteres jf. kapitel 4.0. om besætning, vagtordning, 

instrukser og proviantering. 

 

    

                                                           
103

 Rosendahl, op.cit., p. 126.  
104

 Hundahl, Mette (2004): Tidevand og vejrruter, Navigation 3, Weilbach, afsnit C og D.  
105

 Hundahl (2003), op.cit., 351.  
106

 Ibid., p. 372.  
107

 Ibid., p. 344, pp. 377-379.  
108

 Rosendahl, op.cit., 181.  
109

 ”Teknisk forskrift Tillæg 1 (2), Bilag 1, væsentlige krav”, op.cit.    
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2.2. Sikkerhedsudstyr 
Her skal kort omtales det vigtigste sikkerhedsudstyr på båden. Udstyret er CE-godkendt og lever 

så vidt muligt op til SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Der tages 

hensyn til, at rejsen skal være kosteffektiv jf. afsnit 1.2.2., men også sikker.   

Listen er inspireret af de krav Søfartsstyrelsen stiller til udlejningsfartøjer i mellemstort og stort 

fartområde110. Søfartsstyrelsen anbefaler, at øvrige danske og grønlandske fritidsfartøjer ligeledes 

opfylder bestemmelserne. Endvidere er der taget hensyn til krav, som World Cruising Club stiller 

for at deltage i sejladsen over Atlanterhavet111. De skelner mellem ”Mandatory Safety Equipment 

Requirements” og ”Recommended Safety Equipment”. Fartøjet skal opfylde de obligatoriske krav, 

da skibet bliver udsat for inspektion inden sejladsen over Atlanterhavet.    

I forhold til personlig sikkerhed er fartøjet forsynet med 5 SOLAS godkendte redningsveste med en 

opdrift på over 250 N. Den har kraftig ring til at fæste livliner og løftestrop. Vestens lunge er gul, 

med reflekser. Der er lys og fløjte på vest. Den har påtrykt skibets navn. Vest har sprayhood. 

Patroner serviceres årligt og der medbringes ekstra. Veste har fast plads om bord og de smides 

ikke tilfældigt rundt. Se sikkerhedspiktogram figur 2.2.3.      

De 3 besætningsmedlemmer er forsynet med en PLB (Person Locator Beacon), som er en 

personlig EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)112. Modellen er med GPS, og 

indkodet med fartøjets MMSI nummer. I cockpit findes fartøjets EPIRB med manuel og 

hydrostatisk udløser, som er SOLAS godkendt.  

Udstyr er serviceret efter producenternes anvisninger. Vest, PLB og livline bæres altid, når 

personer er alene på dæk, om natten og i dårlig vejr.  

Ved skibets agterpulpit findes selv- flydende og -oprettende vager med synlige flag, reflekser og 

lys. Den kan på kort tid kastes over bord i MOB (Man Over Bord) situation. Se figur 2.1.7. På vager 

er skibets navn påtrykt. Den er forbundet til en af skibets 2 redningskranse, som ved samme 

lejlighed også kastes over bord. 

De to redningskranse er typegodkendte. De er forsynet med skibets navn. Den ene med et 

selvtændende elektrisk lys, og den anden med line, der kan flyde. Der findes en kasteline og 1 

kastering, der kan flyde. Ringen er forbundet med 30 m line, der kan flyde på vand, og som er 

forbundet til fartøjet. Midlerne findes på søgelænder ved cockpit. Under sejlads i åbent farvand er 

der udkastet 30 m flydeline med knuder, der i enden er forsynet med en torpedolignende bøje. 

Ved MOB kan den anvendes som gribeline.  

De 2 redningskranse og vager er forsynet med fløjter i snor. Den ene redningskrans har lille 

drivanker. Fartøjet medbringer 6 røde håndblus, 6 faldskærmssignaler og 2 orange røgblus, der 

alle er typegodkendte. De er ikke løbet ud i forhold til påtrykt dato. Signalerne opbevares i 

vandtæt container på kendt plads. Om bord findes 4 åndbare røde tørdragter. Besætningen kan 

                                                           
110

 ”Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Kapitel VI, Tillægskrav for udlejningsfartøjer”, op.cit.  
111

 Se Safety Equipment Regulations: 
https://www.worldcruising.com/CMS/CMS/Library/Safety_Regs/WCC_2016_Safety_Equipment_Regulations_ENG_Web.pdf 
112

 Se Rosendahl op.cit., pp.159-165.  

https://www.worldcruising.com/CMS/CMS/Library/Safety_Regs/WCC_2016_Safety_Equipment_Regulations_ENG_Web.pdf
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arbejde i disse. I nødsituation anvendes de som overlevelsesdragter. Varmeevnen er begrænset, 

men en person kan opholde sig over 15 timer i vandet om sommeren i tempererede farvande jf. 

figur 2.2.1. Skibets navn er påtrykt dragterne. Der er 4 neopren fullface elefanthuer, sko og 

handsker. Endvidere 4 skaterhjelme med reflekser og 4 kraftige pandelamper, der kan monteres 

på disse. Lamperne har både hvidt og rødt lys (natsyn). Hjelmene skal anvendes i meget dårlig 

vejr og ved reparation i riggen.  

I forbindelse med reb/net i skrue eller forlis på læ kyst medbringes 4 triatlon våddragter, 2 

dykkermasker, 2 snorkler, 2 dykkerknive, 2 blybælte samt 4 par svømmebriller. Det er et krav til 

besætningsmedlemmer, at de har trænet openwater svømning, kan crawle minimum 2000 m og 

svømme gennem brænding jf. afsnit 4.1. om besætningen.  

I forhold til problemer i rig, f.eks. et fald sætter sig fast, medbringes klatreudstyr. Det består af 2 

seler, 4 slynger, 6 karabiner, et 8 tal, 2 ascendere og et fastmonteret statisk klatrereb i masten. 

Mastetrin anvendes også.     

Udover de nævnte manuelle og elektriske lænsepumper samt de koniske trækegler, medbringes 2 

kraftige plastikspande (>9l.) med snor samt pøs.  

Skibet har en 3 personers orange gummibåd med 3 årer, 3 åregafler, pøs, luftpumpe, reb, 

lappegrej samt 2 HK påhængsmotor. Gummibåd er normalt pakket sammen og ligger på ruf. 

Udstyret medbringes ikke på grund af vægt, men i stedet anvendes oppustelig kajak med 

lasteevne på 200 kg. Se afsnit 4.4.4. om skibets samlede dødvægt ved start fra Las Palmas. 

Figur 2.2.1. Tør- og våddragter i forhold til ophold i vand  
 

 
 
Kilde: Værd at vide om kulde og beklædning til søs, Søsportens sikkerhedsråd, 
http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/Kulde2013.pdf 

http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/Kulde2013.pdf
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I overensstemmelse med krav til udlejningsfartøjer på mellemstort fartsområde medbringes en 

typegodkendt offshore redningsflåde til 4 personer. Den er serviceret efter producentens 

anvisninger. Der forefindes et testcertifikat for flåden, som viser, at den er testet inden for de 

sidste 2 år. Den skal have termoisoleret bund og vende sig selv rigtigt, når den kastes i søen. I 

overensstemmelse med krav, der stilles til fartøjer i kategori A og B skal redningsflåden til enhver 

tid være lettilgængelig113. Flåden er i overensstemmelse med ISO Standard 9650 Type 1, gruppe A 

med en servicepakke > 24 timer. Flåden vil også kunne anvendes til opsamling fra helikopter114 jf. 

øvelse med marinehjemmeværnet i Thisted den 10. december 2015. Her blev der smidt flåde ud 

fra helikopter, og person blev opsamlet115 jf. figur 2.2.2.  

Flåden er i container og anbragt på ruffet af fartøjet. Se figur 2.1.3. Flåden er fastgjort i holder 

med gjorder. Den kan frigøres under 15 sekunder. Fra flåden er der et reb, som er fastgjort til et 

solidt øje på fartøjet. Ved container er der kniv i holder. I øvrigt er der også lettilgængelig kniv i 

cockpit og i kahyt, der kan anvendes, hvis en person indfanges i skøder og tovværk. Om læ er der 

en grabbag med ekstra proviant mm., der skal medbringes i flåden. Se afsnit 4.3.1. om instrukser 

og tjeklister mm. Besætningen foretager øvelser i, hvor de forskellige redningsmidler er, og de 

lærer at betjene dem. Se kapitel 4.0. om besætning, vagtordning, instrukser og proviantering. 

Figur 2.2.2. Helikopter opsamler mand fra redningsflåde 
 

 
 
Kilde: Peter Gorm Larsen, foto fra rednings- og radarkursus med MHV 807 Jupiter den 10. december 2015. 

  

                                                           
113

 Se ”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, bilag 1, Væsentlige krav, 3.7”. Retsinformation.  
114

 Rosendahl op.cit., 175-180.  
115

 Mange tak til Marinehjemmeværnet og besætning på MHV 807 Jupiter den 10. december 2015 for en lærerig 
aften.  
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Fartøjet er udstyret med typegodkendte lanterner ifølge de internationale søvejsregler. Der er en 

agterlanterne, sidelanterne, motorlys, toplanterne og en særskilt ankerlanterne jf. regel 21, 22, 25, 

Tillæg 1116. Bemærk, at der er forskellige regler til lysstyrken i forhold til om skibet er over eller 

under 12 meter jf. regel 22. Herudover er der 2 kraftige dækslys monteret på sallingshorn. Om 

bord findes der ekstra pærer. Et andet sekundært system med egen ledning forsyner en 

sammensat lanterne rød/grøn/hvid i top af masten jf. regel 25117. Endelig har fartøjet 2 røde lys, i 

top af mast, lodret over hinanden, og synlige hele horisonten rundt jf. regel 27. De tændes, hvis 

fartøjet kommer i en situation, hvor det ikke er under kommando.  

Som dagsignaler er medbragt 1 sort ankerkugle med diameter på minimum 30 cm og en sort 

kegle, hvis højde og grundflade i diameter er mindst 30 cm. Specifikationerne stammer fra World 

Cruising Club118. De er ikke i overensstemmelse med de krav, der stilles til signalfigurer i de 

Internationale søvejsregler. Her er kravet 60 cm119. På et mindre fartøj er figurer af denne 

størrelse for pladskrævende. De internationale signalflag er medbragt.  

Fartøjet er forsynet med et kraftigt elektrisk tågehorn monteret på ruffet. Ligeledes findes der et 

manuelt horn. Det er ikke et krav i søvejsreglerne, at et skib under 12 m, skal være forsynet med 

en fløjte, men det skal være forsynet med et middel til at afgive effektivt lydsignal jf. regel 32 og 

33120.  

Der medbringes en kraftig genopladelig projektør der er vandtæt, og kan lyse mens den lades op. 

Om bord er der en lommelygte, der kan afgive lyssignal. Der findes projektør, som er direkte 

koblet til bådens strømforsyning. Fra cockpit er der nem adgang til lyskilderne.     

Udstyr som redningskranse og redningsveste samt redningsflåde og gummibåd er forsynet med 

kraftige hvide reflekser. Der er endvidere sat reflekser på fartøjet forskellige steder, så det lettere 

kan lokaliseres i en nødsituation, hvor der evt. er strømafbrud. I top af mast er der en 

typegodkendt radarreflektor. Den er oktahedral cirkulær af plader med en diameter på over 30 cm.  

I forhold til ankre og tovværk opfyldes som minimum de krav, der stilles til udlejningsfartøjer121. I 

tabel 2.2.1. nedenfor gås der ind i en skroglængde mindre end 10 m. Samlet ankervægt er 32 kg. 

Største ankers min. vægt er 21 kg. Ankertovs længde 40 m. Ankertovs brudstyrke 36 KN. 

Kædeforfangs længde 8 m. Kædeforfangs dimension 10 mm (3/8). Fortøjningslængde 19 m (2 

stk.) med en brudstyrke på 19 KN. For et skib over 15 m er der andre krav.  

Skibet har 4 ankre. Et Danforth anker (pladeanker), der sidder ved prædikestol i stævn. Ved 

ankerspil og brønd i stævn, findes et plovanker, lang 10 mm kæde plus tov. Det kan umiddelbart 

anvendes i tilfælde af motorproblemer ved broer eller i havne. Ved agterpulpit er der et 

paraplyanker forbundet til lang kæde i brønd. Endvidere er der et paraplyanker nr. 2 under 
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 ”Bekendtgørelse om søvejsregler”: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128533 
117

 Ibid.  
118

 Safety Equipment Regulations, op.cit.  
119

 ”Bekendtgørelse om søvejsregler”, Tillæg 1, nr. 6.   
120

 Ibid., Kapitel D - Lyd- og lyssignaler. 
121

 ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., 
Kapitel VI, Tillægskrav for udlejningsfartøjer”, tabel 1. Se også Rosendahl, op.cit., tabel 7.3.5. p. 108. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128533
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dørken, men det medtages ikke. Skibet har ligeledes et drivanker i agterrum samt 2 

markeringsankerbøjer. Skibet medbringer tovværk og kraftige trosser samt mindre rebværk til 

f.eks. rebning af storsejl osv. 

Tabel 2.2.1. Fartøjer med en skroglængde mindre end 15 m 

 
Kilde: ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., Kapitel VI, 

Tillægskrav for udlejningsfartøjer”. 
 

På skibet findes førstehjælpskasse med medicinsk udstyr og basismedikamenter, som vil blive 

omtalt i afsnit 4.4.3. om førstehjælp og medicinkiste. Der medbringes trælægte i en tykkelse, der 

kan erstatte rorpind, hvis den skulle knække. I tilfælde af mindre kollision med drivtømmer, 

container etc. medbringes solide måtter, små træplader, glasfiberspartel og glasfiber 

reparationssæt. Der findes fiskegrej, som kan anvendes i nødsituation, hvor proviant er ved at 

slippe op.  

Fartøjets navn Ditter og hjemhavn Thisted er skrevet på hækken med 8 cm størrelse og stregens 

tykkelse er 1,2 cm122. Herudover står det også ved stævnen, så fartøjet kan identificeres fra begge 

sider.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122

 Rosendahl op.cit., pp. 171-172. Fremgår ikke af figurerne med skibet, da dette ikke er foretaget endnu.  
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Figur 2.2.3. Sikkerhedspiktogram  
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen version 1, 2016. 
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2.3. Navigation 
Skibet skal udstyres med et kompas med certifikat af klasse A. Kompasset er typegodkendt efter 

ISO standard nr.25862:2009123. Det nuværende kompas er placeret i skibets centerlinje på ruffet 

med godt udsyn for rorgænger. Se figur 2.3.3. Der er lys i kompasset, som kan tændes om natten. 

Deviationen på det nuværende kompas er ikke indenfor rimelige grænser og er ikke stabilt. Se 

tabel 2.3.1. og figur 2.3.1. nedenfor. Deviation tjekkes ofte i forhold til GPS-kompas og/eller 

terrestriske og/eller astronomiske pejlinger. På fartøjet findes 2 håndkompasser og kikkert med 

pejlekompas. De anvendes til pejlinger.  

 

Tabel 2.3.1. Deviationstabel for nuværende kompas den 10.4.2016 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.  

 

 

 

                                                           
123

 Kompas klasse A: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=43301 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=43301
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Figur 2.3.1. Deviationskurve for nuværende kompas den 10.4.2016 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Der er udarbejdet deviationstabel den 10.4.2016. Der er sejlet en st. k. dv. for hver 10°. 

Kompassets visning er sammenholdt med GPS kompaskurs. GPS´en anvendte differential 

systemet124, hvilket betyder, at kursen er meget nær beh. k. rv. Forskellen mellem st. k. dv. og 

beh. k. rv. bliver dv. mv. Østlig misvisning trækkes fra og vestlig misvisning lægges til.  

Misvisningen på positionen er 0°44ʹ E. Beregningen bygger på, at i 2002 var den 0°40ʹ W med en 

årlig ændring på 6ʹ E jf. figur 2.3.2. Der er gået 14 år, som multipliceres med de 6ʹ E. Det giver 

84ʹ E. Den vestlige misvisning i 2002 fratrækkes den akkumulerede ændring dvs. 84ʹ E - 40ʹ W. I 

2016 er misvisningen således 44ʹ E125. For at få deviationen på kompasset, skal den østlige 

misvisning trækkes fra forskellen mellem st. k. dv. og beh. k. rv. Da misvisningen er under 1° ses 

der bort fra denne.   

Kompasset har 0° deviation ret nord, men + 9° ret syd, hvilket ikke er godt. Det bestræbes, at et 

kompas skal have 0° deviation både i ret nord og syd. Deviationen er på enkelte kurser over 10°. 

Fartøjet er ikke magnetisk symmetrisk. Se figur 2.3.1. Det ligger uden for opgavens rammer, at 

beskæftige sig med forskellige typer, årsager og korrigeringsmuligheder for deviation126.  

                                                           
124

 Jeppesen, Henrik & Hansen, Søren V.(2004A): Navigation 9, Elektronisk navigation: Satellitnavigation, AIS, ECDIS, 
VDR, Weilbach, pp. 41-42.  
125

 Ifølge internetter er misvisningen på positionen i 2016, + 2°13'. Se: http://www.magnetic-declination.com/ 
126

 Se Wittrup, Jørgen (2004): Navigation 6. Deviationslære. Kompaskorrigering, Weilbach.  

http://www.magnetic-declination.com/
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Kompasset er testet med jernkilde. Når kilden fjernes, er kompasset hurtig til at finde sin gamle 
kurs. Pind og dup er ikke så slidte. Magnetnålene har ikke mistet deres magnetisme127.  Der 
anskaffes nyt kompas til turen jf. ovenfor. Det gamle kompas ses på figur 2.3.3.  

 
Figur 2.3.2. Kompasrose fra søkort tæt på 
Thisted Bredning, 2013  
 

 Figur 2.3.3. Kompasset i skibets centerlinje  

 

 

 
    Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

Om bord er der 3 GPS`er, hvoraf den ene er koblet til bådens bærbare computer og VHF-

anlægget med DSC (Digital Selective Calling). Den centrale GPS (Gobal Positioning System) får 

strøm fra bådens forbrugsbatteri, og har ekstern antenne. Foruden GPS´er i mobiltelefoner og 

tablets medbringes 2 håndholdte GPS´er. De har egen antenne og strømforsyning i form af 

batterier. Den ene GPS, en håndholdt VHF, og en satellittelefon, er normalt anbragt i skibets 

jernboks (Faradays bur). Se figur 2.3.4.  

Figur 2.3.4. Faradays bur 
 

 
                                                        Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

 

                                                           
127

 Wittrup, Jørgen (2009A): Navigation. Fundamentet for navigation 1, Weilbach, p.44.  
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Efter et lynnedslag, og dermed stor elektromagnetisk puls, vil der stadig være anvendeligt 

navigations- og kommunikationsudstyr. Der medbringes kraftige startkabler, som sættes på stag 

og trækkes gennem vandet i lyn- og tordenvejr.  

På skibet findes der 2 identiske bærbare computere, hvoraf den ene er reserve. Computeren 

anvendes som ruteplanlægger, kortplotter, AIS (Automatic Identification System) Transponder 

Class B, Radar (RAdio Detection And Ranging), download af vejrudsigter (grib-filer) og navtex 

meddelelser (Navigational Telex). Den centrale software er gratis128. Der er ikke tale om ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information System), men ECS (Electronic Chart System), da det ikke 

er godkendt af IMO (International Maritime Organization) og IHO (International Hydrographic 

Organization)129. De elektroniske søkort er nye og opdaterede C-MAPS vektorkort130, som ikke er 

godkendt af IMO og IHO. Se figur 2.3.5. De beskrives i afsnit 3.5. om medbragte kort. 

Besætningen er opmærksom på, at søkortsopmålingerne ”er systemets svageste led” 131 og 

computerbilledet let bliver uoverskueligt. Der holdes behørigt udkig, og der anvendes også 

papirkort. Se afsnit 3.5. og kapitel 4.    

Figur 2.3.5. Skibets ECS. Bemærk AIS radarbillede 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

                                                           
128

 Opencpn:  http://opencpn.org/ocpn/download  
129

 Jeppesen op.cit., p. 22.  
130

 Ibid., p.28-30.  
131

 Ibid. p.31. jf. ”Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse ”, 2. udgave, 11. juni 2013, Miljøministeriet, 
Geodatastyrelsen: http://gst.dk/media/gst/65074/Bag%20om%20S%C3%B8kortet%20version%20Jun2013.pdf  

http://opencpn.org/ocpn/download
http://gst.dk/media/gst/65074/Bag%20om%20S%C3%B8kortet%20version%20Jun2013.pdf
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AIS og Navtex systemet er ikke godkendt. Det består af 2 små sorte bokse med tilhørende 

eksterne antenner. Se figur 2.3.6. AIS antennen er ca. 1 meter lang, og dens base er placeret 

højere end 3 meter over vandet. Se figur 2.3.7. Til VHF og AIS udstyr er anvendt højkvalitets coax 

antenne kabel.   

Figur 2.3.6. AIS, Navtex, VHF, Bærbar 
computer, GPS, Radio mm.  
 

 Figur 2.3.7. Antenner, AIS, Navtex, nød 
VHF, GPS, TV 
 

 

 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                    Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

Computerne har batterier. De oplades ved hjælp af 1 inverter, der omformer 12 volt til 220 volt. 

Om bord er der en reserve inverter. I forhold til krav for udlejningsfartøjer132 er 

navigationssystemet ”i stand til automatisk at fastlægge og opdatere skibets position på ethvert 

tidspunkt under hele den planlagte rejse”133. Ved en oceansejlads vil der opstå problemer, hvis et 

sejlskibs position skal fastlægges og opdateres kontinuerligt, da en computer anvender strøm. På 

sejladsen over Atlanterhavet vil computeren kun blive tændt i forbindelse med daglige tjek af 

position og download af vejrkort, informationer fra Navtex samt e-mails. Det vil ske efter en 

middagshøjde. Systemet tændes omkring kl. 13.00 LMT. I tilfælde af dårlig sigt, trafikerede 

områder og havneanløb er systemet tilsluttet. 

                                                           
132

 Se ”Teknisk forskrift, Kapitel VI, fartøjer i stort fartsområde, nr. 6.”, op.cit.  
133

 Ibid.  
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Radar og AIS anvender også computeren. På radar og AIS er der alarmer, som går i gang indenfor 

6 sømil, når computeren er tændt. Naturligvis tages der kontinuerligt bestik. ”Klok og log” føres 

ind i søkort jf. afsnit 4.3. om instrukser, tjeklister og eksempel på skibsdagbog.    

Om bord findes der 3 VHF (Very High Frequency) radioer, hvoraf 1 er tilsluttet GPS, har DSC og 

egen antenne i top af mast. Der er en nød VHF radio med egen antenne i mast ved agterpulpit. De 

2 VHF´er sender ud med 25W. I cockpit er der ekstern vandtæt højtaler til VHF. Som tidligere 

nævnt, er der en bærbar VHF om bord. Den sender med 5 W, har egen strømforsyning i form af 

batterier. Den har ikke GPS og DSC. Den opbevares i boks og i vandtæt pose. Den skal evt. 

bringes med i flåden i en nødsituation.   

VHF har kun en begrænset rækkevidde på ca. 50 km134, så fartøjet er også udstyret med 1 Iridium 

satellittelefon, der ikke kræver certifikat. Telefonen giver adgang til internettet. Den kan kobles til 

computeren, og der kan nedhentes grib-filer (General Regularly distributed Information in Binary 

form), vejr- og bølgekort, varsler om tropiske lavtryk, storme samt cykloner. Der kan sendes e-

mail via telefonen. Ved oceansejlads holdes der hver dag forbindelse med person i land. Når der 

sejles over Atlanterhavet med World Cruising Club får fartøjet installeret en ”satellite tracking 

device”, så skibet kan følges på internettet135.  

Skibet er forsynet med en kombineret log og ekkolod. Se figur 2.3.8. Om bord findes også et 

håndlod. Ekkoloddet virker ikke på dybder over ca. 200 meter. Håndlod er kun til lave dybder. 

Ekkoloddet har en alarm, der er indstillet til en ”keel clearance” på 3 meter.  

Figur 2.3.8. Kombineret log og ekkolod  
 

 
                                         Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                     

Loggen er et væsentligt instrument i forhold til at fastslå bestikket, da loggen både måler fart og 

distance. Derved kendes udsejlet distance jf. dog problemer med strøm, afdrift og kursafvigelser. 

Loggen måler ikke beholden fart og distance, men sejlet fart og distance gennem vandet. 

                                                           
134

 ”Værd at vide om VHF og DSC, Søsportens Sikkerhedsråd”: 
http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/647494%20VHF_ink-c_low.pdf 
135

 Se ”Flett Viewer”: http://www.worldcruising.com/arc/arc/eventfleetviewer.aspx  

http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/647494%20VHF_ink-c_low.pdf
http://www.worldcruising.com/arc/arc/eventfleetviewer.aspx
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Forskellen mellem fart på log og GPS indikerer strømmens fart og retning. Hyppigt noteres ”klok 

og log” jf. afsnit 4.3. om instrukser, tjeklister og eksempel på skibsdagbog. Formlerne nedenfor er 

meget anvendelige. Bemærk, at måleenheden for fart (S) og tid (T) skal være den samme, ofte 

timer.   

 

Fart (S) = Distance (D) / Tid (T) => Distance (D) = Fart (S) X Tid (T) => Tid = Distance (D) / Fart (S) 

   

Skibet er forsynet med en impellerlog136.  Ekkoloddet lever ikke op til IMO rekommandationerne137.  

Der vises kun den aktuelle dybde på en digitalindikator. Ekkoloddet kan medvirke til at forhindre 

grundstødning og til at fastslå fartøjets position ved at sammenholde loddets aktuelle dybde med 

dybdekurver på søkortet.     

Om bord findes 2 vandtætte kikkerter, hvoraf den ene har et indbygget pejlekompas.   

Skibet er forsynet med et centralt aneroidbarometer138. Se figur 2.3.9. Desuden et barometer i 

elektronisk vejrstation og i håndholdt GPS samt i armbåndsur. Da barometrene befinder sig under 

2 m over vandoverfladen, tages der ikke hensyn til det højdereducerede lufttryk139. Generelt 

sænkes trykket 1 hPa per 8 meter over havets overflade140. Instrumenterne gør det muligt at følge 

trykudviklingen. Det centrale barometer er aneroidbarometeret ophængt på midtskibs skot. Det 

aflæses hver 3. time141, dog hyppigere i områder med mulighed for tropiske cykloner. Se 

”Skibsførerens stående ordre” afsnit 4.3. Tryktendensen giver en indikation af, hvor skibet befinder 

sig i forhold til tempererede og tropiske cykloner, fronter, men også i forhold til udviklinger i et 

vejrkort.   

Skibet har både en stationær og en håndholdt vindmåler, hvor den relative vindstyrke142 måles. 

Vindretningen bestemmes på vindfløj (WINDEX) og bølger143 set i forhold til skibets kompas, men 

også på vejrstationen, hvor den relative vindretning vises144. Vejrstationen er den centrale enhed. 

Den sande vind kan findes ved geometrisk vektorkonstruktion. Der rettes til for højden, da 

vejrstationens skålanemometer ikke er 10 meter, men ca. 3 meter over vandoverfladen. Der 

lægges 10 % til aflæsningen145. Ved at følge udviklingen i vindstyrken (faldende eller stigende), og 

om vinden veerer (går med uret, højre drejende) eller bakker (mod uret, venstre drejende) er det 

muligt at sandsynliggøre, hvilke kvadrant skibet befinder sig i, set i forhold til tempererede og 

                                                           
136

 Wittrup, Jørgen; Hansen, Søren V. (2004): Navigation 7. Teknisk og elektronisk navigation: 
Hydronavigationsmidler, Manualer, Radiobølger, Hyperbolsk navigation, LORAN-C, Weilbach, p. 29.  
137

 Ibid., p.7.  
138

 Hundahl, (2003) op.cit., pp. 101-102.   
139

 Ibid., pp. 105-106.  
140

 Ibid., p. 32. 
141

 Ibid. ,pp. 106-107.   
142

 Ibid., p. 119.  
143

 Wittrup (2009A) op.cit., p.75.  
144

 Hundahl (2003) op.cit., p. 119. 
145

 Ibid., p. 116. 
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tropiske cykloner, samt fronter. Ligeledes anvendes Buy Ballots lov i forhold til at sejle bort fra en 

cyklon.    

Luftens temperatur måles kontinuerligt. Havets temperatur måles jævnligt med termometer med 1 

m ledning, der sænkes ned i havet. Temperaturforskelle mellem luft og hav kan sige noget om 

muligheden for stabil eller instabil luft146, sandsynligheden for konvektion, tordenbyger, vindstød, 

advektionståge eller sørøg147. Hvis havtemperaturen er over 26 grader plus andre forhold, er der 

gode muligheder for dannelse af en tropisk cyklon148.  

Vejrstationen har et hygrometer, der både angiver luftens relative fugtighed og dugpunktet149. Det 

indikerer, om der er tale om en maritim eller kontinenttal luftmasse150, men også sandsynligheden 

for tåge og nedbør.   

Om bord er der et skibsur151 og et søur152. Skibsuret hænger på midtskibs skot, og er det centrale 

ur. Det er analogt. Det følger zoneklokkeslettet (ZT). Fra Las Palmas på Gran Canaria og over 

Atlanten til Saint Lucia stilles skibsuret en time tilbage ved 22,5°, 37,5°, 52,5°153. Saint Lucia ligger 

i zonetid +4. Man skal således addere tiden med 4 for at få UT (Universal Time). Vagtplanen kører 

efter skibsuret jf. afsnit 4.2. om vagtordningen.  

Figur 2.3.9. Aneroidbarometer og skibsur 
 

 
                                         Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                     

Søuret (kronometeret) er digitalt, og hænger samme sted som skibsuret. Det viser timer, minutter 

og sekunder. Det kan både køre på batterier og strøm fra skibet. Det er muligt at skifte batterier 

                                                           
146

 Ibid., pp. 210-218. 
147

 Ibid., p. 69. 
148

 Ibid., p. 178. 
149

 Ibid., pp. 63-64, 107-112.  
150

 Ibid,. p. 204. 
151

 Wittrup,(2009A), op.cit., p.60. 
152

 Wittrup,(2009B): Navigation 5. Astronomisk navigation, Weilbach, p.50. 
153

 Wittrup (2009A), pp.58-59. 
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uden, at uret går i stå. Der føres ur-log over søurets stand og daglige gang. Søurets stand på et 

givet tidspunkt er forskellen mellem UT og søurets visning154.  Det er + eller -. Søurets gang er det 

uret vinder eller taber i et givet tidsforløb. Det kan også være standens forandring i tidsforløbet155.  

Søurets stand kontrolles jævnligt på to måder. Dels i forhold til GPS-systemet, som giver en meget 

nøjagtig UT tid. Ligeledes findes der om bord en lille verdensradio med modtagelse på langbølge, 

mellembølge og kortbølge. Her vælges BBC tidssignaler. Der er tale om BBC Pips (pips for seconds 

55,56,57,58,59,00) på hele klokkeslet. Der er BBC-Radio 1, 2, 3,4 og BBC World Service samt en 

række andre internationale radiostationer, der sender timesignaler på forskellige frekvenser. Det 

findes meget præcist oplyst i Radio Navigational Aids156. Urets præcision er overordentlig vigtigt i 

forhold til skibets positionsbestemmelse ved astronomisk navigation. Se afsnit 3.4.7.3. om 

astronomiske observationer. Solen (i virkeligheden jorden) bevæger sig ca. 15 sømil på et minut! 

og ca. en kvart sømil på 1 sekund! Besætningen har naturligvis også armbåndsurer med UT, så 

der er rigelige backupsystemer i forhold til tidsangivelse.   

Det er et krav hos World Cruising Club, at der skal være ”A recognised secondary or alternative 

method of navigation”157. Ud over de forskellige elektroniske systemer vælges der her at lægge 

vægt på det analoge kompas og astronomisk navigation. Derfor medbringes 2 sekstanter. Den 

centrale sekstant er Freiberger Yacht sekstant med certifikat. Som backup en Davis Sekstant MK3 i 

plastik. Se figur 2.3.10. Sidstnævnte er ikke af god kvalitet, har intet certifikat og har en 

indeksfejl158 på hele + 2°. Freibergeren har + 4ʹ. Den nødvendige litteratur, kort og software 

omtales senere. 

Figur 2.3.10. Sekstanter    
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                     

 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                     

Der medbringes søkorts-hjælpemidler som kortpasser, linealer af forskellige længde, parallellineal, 

transportør, stiftblyanter med stifter, viskelæder, skånemapper til kort og kortlup med lys.    

                                                           
154

 Wittrup (2009B) op.cit., p.49. 
155

 Ibid. 
156

 Radio Navigational Aids, Publication No. 117, 2014 Edition, NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY, pp. 2-
14, 2-15:  http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0009 
157

 “ARC 2016 Worldcrusing, Safety Equipment Regulations”, op.cit.  
158

 Se Wittrup (2009A), pp. 56-57.  

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0009
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Det elektroniske udstyr er indkøbt prisbilligt, og ikke alt er SOLAS godkendt. Årsagen er, at det 

elektroniske udstyr kun er hjælpemidler i forhold til den traditionelle navigation, som omtales i 

detaljer under ruten med eksempler. 

2.4. Værktøjskasse og reservedele.  
Fartøjet er forsynet med en værktøjskasse med fastnøgler, topnøgler, skruetrækkere, tænger, syl, 

små file, loddekoble, sakse, nedstryger med HS-klinge plus ekstra, umbraconøgler, bitssæt. En 

wiresaks er for stor. Erfaringen har vist, at det er endog meget vanskeligt for skipper at klippe 

riggens wirer over. Lille genopladelig boremaskine plus bor er også medbragt.   

Andet værktøj og reservedele som motor- og gearolie, oliefiltre, brændstoffiltre, impeller, 

oliefiltertang, oliepumpe, vandudskillerfilter, loddetin, fedt, mobilt skruestik, ekstra vantskruer 

mm., wirer, ledning, strips, spændbånd, samlemuffer, udvalg af sikringer og pærer, ventilation til 

dæk, slanger, isolerbånd og gaffatape, membran til lænsepumpe, toilet pakningsudstyr, tråd og 

snor, sejltape, sejldug, kraftige synåle, sejlhandske, batterier til navigationsudstyr mm. 12 volts 

energistation, Power Banks, kasse med rustfrie A4 (syrefast) skruer, bolte, møtrikker, skiver, 

pakninger, tætningsmasse/lim (Sikaflex), to komponent epoxy lim, sandpapir, 

stålul,glasfiberspartel, epoxy og glasfibermåtter. Reserverudstyr til udenbordsmotor som tændrør 

mm. (medbringes ikke på grund af vægt).      

 

2.5. Konklusion   
Det kan konkluderes, at fartøjet lever op til de krav, der findes i sikkerhedsvejledningen for 

oceangående sørejser foretaget af fartøjer, der ikke er underlagt søfartslovgivningen159.  På 

baggrund af de mange beregninger ovenfor og gennemgangen af sikkerhedsudstyr synes fartøjet 

at ”være bygget på en måde, der er passende for den planlagte rejse (og) være i besiddelse af 

tilstrækkelig opdrift og stabilitet”160. Sikkerhedsudstyret og radiokommunikationen vurderes også 

at være fyldestgørende.  

Det er også en kendt sag, at mange små fartøjer har krydset oceaner. Nævnes kan Svend 

Billesbølle i en Lynæs 18161, Robert Manry i en lille sejljolle (13½ fod)162, Rollo Gebhard i Die 

Solveig III (7.30 m)163, Wilfried Erdmann i Kathena (7,61 m)164 og Nobert Sedlacek med Oase II 

(8,40 m)165 samt mange andre166. 

                                                           
159

 “Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen”,  
op.cit. 
160

 Ibid.  
161

 Se Billesbølle, Svend (1999): Stormy II, Wisby & Wilkens;  Billesbølle, Svend (1996) Den sidste jordomsejling. 
Stormy II vender hjem, Wisby & Wilkens.   
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3.0. Vurdering af rejsen, fastlæggelse af ruten og sejladsens overvågning 
Der indledes med en kort overordnet beskrivelse af rejsen og en vurdering i forhold til projektets 

principper (3.1.). Det efterfølges af overvejelser omkring klimatologisk VRP (Vejrruteplanlægning) 

(3.2.) og synoptisk VRP (3.3.). Ruten fastlægges præcist (3.4.) og de enkelte ben beskrives. Der 

indgår elementer af sejladsens overvågning i form af brug af radar, AIS og astronomiske 

observationer. Der vil også være klimatologiske overvejelser. Der er en længere beskrivelse og 

udregninger i forhold til oceansejladsen over Atlanterhavet. I afsnit 3.5. er der en oversigt over 

medbragte kort og i afsnit 3.6. et afsnit om medbragt litteratur og skibets papirer.   

 

3.1. Overordnet beskrivelse af rejsen og projektets principper  
Rejsen skal være kosteffektiv, sikker og behagelig. I beskrivelsen af fartøjet og dets udstyr er det 

kosteffektive princip anvendt i kombination med høj sikkerhed. Rejsen fra Thisted til St. Lucia skal 

være sikker og behagelig. De mange og lange havnebesøg gør ikke rejsen kosteffektiv. Der må 

påregnes en del udgifter til havnepenge.   

Rejsen forsøges gennemført på det mest optimale tidspunkt på året jf. de klimatologiske 

overvejelser, der omtales i næste afsnit.  

Rejsen starter fra Thisted den 1. juli 2016 kl. 10.00 lokaltid og planlægges at slutte den 13. 

december 2016. Ruten er opdelt i 11 ben med ca. en uges pause mellem mange af benene. De 

forskellige ben fremgår af tabel 3.1.1. Distance, tid og klokkeslet er omtrentlige. Der er ikke 

indregnet tids forskelle i forhold til de forskellige zoner, der passeres.   

Tabel 3.1.1. Oversigt over rejsens 11 planlagte ben 

 Affarende sted 
og dato 

Påkommende 
sted og dato 

Tid undervejs Distance 

1. ben  Thisted, 1. juli kl. 
10.00 

Thyborøn 1. juli 
19.10 

9 timer 10 minutter 46 sømil 

2. ben Thyborøn, 3. juli kl. 
10.00 

Helgoland, 4. juli kl. 
18.18 

1 dag, 08 timer, 18 
minutter  

162 sømil   

3. ben  Helgoland, 7. juli, 
kl. 10.00  

Portsmouth, 11. 
juli, kl. 03.56 

3 dage, 17 timer, 
58 minutter 

450 sømil  

4. ben Portsmouth, 17. juli 
kl. 10.00 

A Curona, 22. juli 
kl. 11.52  

5 dage, 01 timer, 
52 minutter 

609 sømil  

5. ben A Curona, 29. juli 
kl. 10.00 

Lissabon, 1. august 
kl. 06.24 

2 dage, 20 timer, 
24 minutter 

342 sømil  

6. ben Lissabon, 8. august 
kl. 10.00 

Funchal, 12. august 
kl. 19.54 

4 dage, 09 timer, 
54 minutter 

530 sømil  

7. ben Funchal, 19. august 
kl. 10.00 

Los Gigantes, 21. 
august kl. 15.13  

2 dage, 05 timer, 
13 minutter 

265 sømil  

8. ben Los Gigates 28. 
august, kl. 10.00 

Costa Adeje, 28. 
august, kl. 12.31 

02 timer, 31 
minutter 

13 sømil  

9. ben Costa Adeje, 4. 
september, kl. 
10.00  

Maspalomas, 4. 
september, kl. 
20.11 

13 timer, 11 
minutter 

66 sømil 

10. ben  Maspalomas, 16. 
september kl. 7.00 

Las Palmas, 16. 
september kl. 18.30 

11 timer, 30 
minutter 

58 sømil  
 

11. ben  Las Palmas, 20. 
november kl. 13.00 

St . Lucia, 13. 
december, kl. 07.07 

22 dage, 18 timer, 
07 minutter 

2731 sømil 

Total   Ca. 44 dage 5272 sømil 

              Kilde: Peter Gorm Larsen 2016.                                                                                     
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Sidste dag for ankomst til Las Palmas er fastsat til den 13. november 2016 af ARC. Starten går den 

20. november 2016. Hvis alt går planmæssigt er fartøjet i Las Palmas den 16. september. Den 

store buffer i tid skyldes, at en rejse i en mindre båd erfaringsmæssigt ikke går efter planen. Der 

vil være tidspunkter med dårligt vejr og vejrudsigter, hvor skibet må blive ekstra dage i havn eller 

vil søge til en ikke planlagt havn. Mange steder foregår ruten i kystnære omgivelser med henblik 

på, at fartøjet hurtigt og sikkert kan søge nødhavn. Tidsbufferen giver også mulighed for at klare 

uheld og tekniske problemer.  

Ruten er planlagt med den forudsætning, at skibet sejler 5 knob i gennemsnit. Erfaringen med 

fartøjet tilsiger, at det ikke er en urealistisk forudsætning, men situationen kan være en anden på 

grund af vejr, strøm og tæt trafik. Et sejlskib må ofte krydse op mod vinden, men ruten er 

planlagt, som om fartøjet sejler for motor og følger en ret kurslinje. Den samlede distance bliver 

derfor større end den planlagte.  

Rejsen skal være behagelig. Derfor er der mange og lange stop på turistøer. Der er et storbystop i 

Lissabon. Besætningen kan skiftes ud eller tage hjem til Danmark, mens skibet ligger i Las Palmas. 

Distancerne bygges op til turen over Biscayen, så besætningen oplever længere og længere rejser. 

Det er en måde at tilpasse psyken og kroppen til søens bevægelser167. På De Kanariske øer skal 

besætningen restituere, træne og nye turistlivet.  

3.2. Klimatologisk VRP 
Der skelnes mellem kystnær sejlads og oceanpassage, da der skal tages hensyn til forskellige 

forhold168. I den følgende beskrivelse er det valgt at blande forholdene sammen. Her omtales kun 

overordnede betragtninger, som udbygges under beskrivelsen af de enkelte ben.   

Hovedårsagen til tidsplanen bag rejsen er, at i november og december er vandet så koldt (<26°C) 

på turen over Atlanthavet og omkring øerne i Caribien, at der kun er lille sandsynlighed for at sejle 

ind i et tropisk lavtryk, storm eller cyklon (hurricanes). Sæsonen går fra juni til november, og er 

hyppigst i august, september og oktober169.  Der kan forventes 9-10 storme og 5 cykloner per år i 

det Nordlige Atlanterhav170. Disse vejrfænomener optræder især i den vestlige del af det Nordlige 

Atlanterhav, dvs. i Caribien, Den Mexicanske Golf, i områderne omkring Florida, Bahamas og 

Bermuda171.  Det fremgår af ”Atlas of Pilot Charts, North Atlantic Ocean”172, at der i november og 

december måned dog er en meget lille sandsynlighed for at møde tropiske storme og cykloner. For 

november skrives der, at: ”Tropical disturbances have decreased substantially since the warmer 

                                                           
167

 Se f.eks. beskrivelse af Malene Wilkens møde med Nordsøen, Den engelske kanal og Atlanterhavet i Wilken, 
Malene (2012): Skibet er ladet med eventyr. To år i Middelhavet, Frydenlund, pp. 23-54.  
168

 Hundahl (2004) op.cit., pp. 75-76.  
169

 Hundahl (2003) op.cit., p. 181.  
170

 Ibid. 179.  
171

 Ocean Passage for the world, NP 136, Third edition, 1973, Admiralty Charts and Publications, p. 37  
172

 “Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, 2002, NVPUB106, National Imagery And Mapping Agency, USA; 
Weilbach: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0003  

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0003
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month”173.  For december oplyses det, at: ”Few tropical cyclones have been observed over the 

North Atlantic during December.”174 

Som omtalt, er der mange årsager til, at rejsen starter fra Thisted den 1. juli. Skibet skal gerne 

over Biscayen inden september og oktober. I juli og august er der observeret 0 til 1 % gales (force 

8) i Biscayen175. I september og oktober stiger det op til 6 %. Samme tendens gør sig gældende i 

Nordsøen. I september og oktober vil skibet, i Biscayen og ned langs Portugals kyst, have 10 % 

chance for at møde bølger på 12 fod (4 meter) og derover. Derfor skal fartøjet være omkring De 

Kanariske øer i september måned. I engelsk litteratur tales om ”equinoctial gales”176. Det betyder, 

at vejret i Nordsøen og omkring England ændrer sig væsentligt efter efterårsjævndøgn177. Det er 

omkring 22. eller 23. september. Derfor er det valgt, at fartøjet skal være ude af tempererede 

farvande (<40°N) inden midt september. Hvis alt går efter planen, er skibet det den 31. juli. Det 

er ud for Portugals kyst.            

Årsagen til, at rejsen over Atlanterhavet påbegyndes ved De Kanariske øer er ønsket om, at 

udnytte Nordøst passaten. Den kaldes også for ”The North-east Trades”. Det skyldes den såkaldte 

Hadley celle178, hvor der er et lavtryk ved ækvator (Ækvatoriale lavtryksbælte) på grund af den 

store opvarmning fra solen og dermed konvektion. Luften stiger til vejrs og går mod polerne. I den 

subtropiske zone ved ca. 30° afkøles luften, og den stuver sig sammen. Den falder mod 

overfladen. Det giver et højtryk (Subtropiske højtryksbælte). Ved overfladen søger luften mod 

lavtrykket ved ækvator. Isoleret set vil det give en nordlige vind, men på grund af jordens rotation 

opstår Corioliskraften179, som afbøjer luften mod højre på den nordlige halvkugle. Passatvinden 

bliver derfor nordøstlig. I den vestlige del af Atlanterhavet har den en tendens til at blive mere 

østlig180. Medvirkende årsag er det næsten permanente højtryk over Azorerne, som får vinden til at 

løbe med uret rundt. Det giver en østlig retning i midten af den planlagte rute. Vinden er meget 

stabil. I vinterhalvåret skal man ofte ned på 25° bredde, før man møder NØ passaten181. Las 

Palmas befinder sig på 28°N, så det kan blive nødvendigt, at sejle mere mod syd end planlagt for 

af fange Nordøst passaten. Se skibenes valg i 2016 i figur 3.2.1. Vindstyrken er på gennemsnitlig 4 

Beaufort 182 (jævn vind, 5,5-7,9 m/s), men i sjældne tilfælde kan den komme op på vindstyrke 7 

(Stiv kuling, 13,9-17,1 m/s) eller ned på 2 (svag vind, 1,6-3,3 m/s)183. I ”Pilot Chart”184 kan man 

se, at der på den planlagte rute, vil være medstrøm på ca. ½ knob. Det fremgår også her, at der 

er størst sandsynlighed for at møde vindstyrke 4 i november, og en meget stor sandsynlighed for 

at vinden kommer fra nordøst eller øst på ruten.  
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 Ibid. p.11.  
174

 Ibid. p. 12.  
175

 De følgende tal bygger på “Pilot chart of the North Atlantic Ocean”, op.cit.  
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 Strett, Donald M. (1989): Strett´s Transatlantic Crossing Guide, W.W. Norton & Company, p.3.  
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 Equinoctial gales: http://www.weatheronline.co.uk/reports/philip-eden/Ex-hurricanes-blow-our-way.htm  
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 Hundahl (2003) op.cit., p.158-159.  
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 Ibid., pp. 43-44.  
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 Ibid. ,p.165.  
181

 Ibid., p.166.  
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 Ocean Passage for the world op.cit., p.70.  
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 Ibid.  
184

 “Pilot Chart”, op.cit. p. 11  
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Figur 3.2.2 viser et uddrag af “Pilot Chart Of The North Atlantic Ocean”185. Figur 3.2.3. viser ruten i 

OpenCPN, hvor der er indlagt klimatologiske data for 1. december.      

Figur 3.2.1. Skibenes rute ved ARC november/december 2016 

 
Kilde:Fleetviewer, http://www.worldcruising.com/world_arc/eventfleetviewer.aspx 

 

 Figur 3.2.2. Pilot Chart november 
 

 
Kilde: “Pilot Chart Of The North Atlantic Ocean”, op.cit.   
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“Pilot Chart”, op.cit. p.11       

http://www.worldcruising.com/world_arc/eventfleetviewer.aspx
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Figur 3.2.3. Klimatologiske data indlagt over ruten for 1. december  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit.  

 

3.3. Synoptisk VRP 
Det er ikke hensigten, at give en udtømmende beskrivelse af samtlige muligheder, der anvendes 

for at hente informationer om vejret undervejs.  

Ved kystsejlads hentes vejrinformationer fra Navtex, VHF eller verdensradio. Frekvenser og 

tidspunkter findes i publikationen ”Radio Navigational Aids”186. Fra satellittelefon hentes vejr- og 

bølgekort samt kort over tropiske cykloner. I tabel 3.3.1. er der et udvalg af relevante internet 

adresser.  

Tabel 3.3.1. Relevante internetadresser, hvor der kan hentes vejrkort mm.  

   
 http://passageweather.com/ 

 
 

 http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-shipping-
forecast/#All~All 
 

 

 http://www.opc.ncep.noaa.gov/Atl_tab.shtml 
 

 

 http://www1.wetter3.de/fax.html 
 

 

 http://weather.noaa.gov/fax/marsh.shtml 
 

 

 http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/ 
 

 

 http://www.meteoearth.com 
 

 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

                                                           
186

 “Radio Navigational Aids”, Publication No. 117, op.cit.  

http://passageweather.com/
http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-shipping-forecast/#All~All
http://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-shipping-forecast/#All~All
http://www.opc.ncep.noaa.gov/Atl_tab.shtml
http://www1.wetter3.de/fax.html
http://weather.noaa.gov/fax/marsh.shtml
http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/
http://www.meteoearth.com/
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Der foretages løbende analyser af ”overfladekort”, både ”analysekort” og ”prognosekort”, samt 

”højdekort”187. Skibets position tegnes ind i kortene. Analyser, af om tempererede cykloner skal 

passeres polært eller ækvatorialt, er ikke relevant for den forestående rejse188, hvor oceansejlads 

primært sker i tropisk farvand. På de højere bredder vil det ikke være muligt at omsejle cyklonerne 

på grund af landmasser. Tempererede cykloner har også en stor udstrækning. De bevæger sig 

med en gennemsnitshastighed på 20-25 knob, kan være hurtigere, men også langsommere189. 

Omsejling bliver ikke let, da fartøjet har en gennemsnitsfart på 5 knob.  

En tropisk cyklon og/eller storm har en diameter på 200 til 700 sømil190. Den bevæger sig med en 

hastighed mellem 5 og 15 knob191. En fuldt udviklet cyklon har en hastighed på under 10 knob i 

timen192. Det er årsagen til, at den tidligere refererede bådingeniør udtaler:  

”Men som første råd til den kommende langtursejler lyder det, at båden bør være velsejlende. - En 

lettere og hurtigere båd kan få dig hurtigere væk fra forhindringer - dårligt vejr, storm, de store 

distancer osv. - når du gerne vil være i stand til at bevæge dig væk fra noget. En kapsejler kan 

med den rette udrustning komme til at fungere fint som tursejler, men ikke omvendt”193. 

Sagitta 30 vil næppe kunne sejle væk fra dårligt vejr, hvis det ikke er opdaget i god tid. Buy Ballot 

reglen kan anvendes. Med vinden i ryggen vil lavtrykket være ude til venstre på nordlig 

halvkugle194. Der sejles mod højre (styrbord). Synoptisk VRP bliver vigtigt på hele turen.  

Over internettet suppleres der med gribfiler, som lægges ind over det elektroniske søkort. Se figur 

3.3.1. Det er også muligt at læse gribfiler i særlige programmer, som f.eks. ViewFax og Zygrib195. 

Gribfiler fylder ikke meget, og er billige at nedtage. Gribfiler er prognoser udregnet på 

computere196. Der har ikke været meteorologer ind over. Derfor kan disse data ikke stå alene197. 

Programmet ViewFax198 har en række smarte faciliteter. Som det fremgår af figur 3.3.2. kan 

skibets position, kurs og fart sættes ind i programmet. Så er det muligt, at foretage en 

vejrruteplanlægning (VRP). Programmet har også adgang til en række andre vejrinformationer og 

vejrkort.  

Der fines også en række aps til smartphones199, der kan læse gribfiler, give vejrkort osv. Nedenfor 

i tabel 3.3.2. er der en oversigt over et lille udvalg af aps. Det kræver netforbindelse at hente 

gribfilerne. Siden kan de læses offlines.  
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 Hundahl (2004), op.cit. pp. 80-87.  
188

 Ibid. pp.83-87.  
189

 Hundahl (2003) op.cit., p. 232; Hundahl (2004) op.cit., p. 86. 
190

 Hundahl (2003) op.cit., 186.  
191

 Ibid., p.192. 
192

 Ibid.  
193

 ”Den rette båd til de store oceaner”, op.cit.    
194

 Hundahl (2003) op.cit., p. 195.  
195

 “Viewers for GRIB Files”: http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/Grib-File-Viewers 
196

 “What is a GRIB Weather File?”: http://www.globalmarinenet.com/what-is-a-grib-weather-file/ 
197

 Se f.eks. “Tracking Cyclones”: Ocean Navigator, May/June 2016. http://www.oceannavigator.com/ 
198

 “ViewFax”: http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax 
199

 ”Google Play”: https://play.google.com/store/search?q=grib&c=apps 

http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/Grib-File-Viewers
http://www.globalmarinenet.com/what-is-a-grib-weather-file/
http://www.oceannavigator.com/
http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax
https://play.google.com/store/search?q=grib&c=apps
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Tabel 3.3.2. Grib aps og vejrkort for smartphones, Android    

 SailGrib Free  
 High Seas Marine weather  
 Marine weather   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

Der tages vejrobservationer på de synoptiske tidspunkter 00, 06, 12 og 18 UT. Ved risiko for 

tropisk lavtryk tages der observationer hver time. Trykket er meget konstant i subtropiske og 

tropiske områder. Hvis trykket falder mere end 5 hPa er der stor sandsynlighed for en tropisk 

storm eller cyklon er i nærheden, og at øjet kun er ca. 200 sømil fra fartøjet200. Ud over tryk, 

observeres vindstyrke, retning, lufttemperatur, skytyper, skydække, nedbør, sigt, bølgehøjde, 

retning, dønning, retning evt. Observationerne er inspireret af programmet Turbowind201.      

Observationer indskrives i skibsdagbog. I afsnit 4.3. om instrukser, tjeklister og eksempel på 

skibsdagbog gøres der overvejelser om, hvordan viden om vejret deles mellem besætningen.  

Som det fremgår af ”Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser”202, har fartøjet en ansvarlig 

person i land, som der holdes kontakt med dagligt over satellittelefon. Personen følger også med i 

den daglige vejudvikling via internettet. Prognoser drøftes med personen i land.    

Figur 3.3.1. Forventet vind omkring De Kanariske øer torsdag den 26. maj 2016 12.00 UTC 
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
 

 

                                                           
200

 Hundahl (2003) op.cit., p. 195.  
201

 Turbowind: http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html 
202

 ”Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen” 
op.cit. stk. 4.  

http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html
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Figur 3.3.2. ViewFax, hvor fartøjet er på vej over Biscayen  
 

 
Kilde: ViewFax 
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3.4. Rute, ben, storcirkel, tidevand, radar, AIS og astronomiske observationer 
 

3.4.1. Første ben 

Første ben er en sejlads mellem Thisted og Thyborøn. Se figur 3.4. 1.1. Der afsejles kl. 10.00 

lokaltid. ETA (Estimated Time of Arrival) kl. 19.00. Turen er på ca. 46 sømil. Der forventes en 

gennemsnitsfart på ca. 5 knob. Farvandet og udfordringerne er kendte, og skal ikke omtales. 

Waypointskemaet i tabel 3.4.1.1. er ikke udfyldt i forhold til primær og sekundær kontrol. Der er 

indregnet en overlæggerdag til at vente på bedre vejr i Nordsøen.     

Figur 3.4.1.1. Første ben. Thisted-Thyborøn 
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit.  

 

Tabel 3.4.1.1. Første ben. Waypointsskema  
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3.4.2. Andet ben og tidevandsbetragtninger.  

Benet er en sejlads mellem Thyborøn og Helgoland. Se figur 3.4.2.1. Uden kryds er ruten planlagt 

til ca. 162 sømil, og en varighed på ca. 33 timer. Det bliver den første natsejllads for besætningen. 

”NP 55 North Sea East”203 og ”PUB 192 Enroute, North Sea”204 studeres nøje. Det skal være nyeste 

udgaver. Omtale af fyrlister og søkort findes i tabel 3.5.1. om papirer, publikationer, software og 

aps samt afsnit 3.5. om medbragte kort. Alle forhold på sejladsen kan ikke omtales. Kun nogle 

eksempler gives.          

Figur 3.4.2.1. Andet ben. Thyborøn- Helgoland  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
 

Tabel 3.4.2.2. Andet ben. Waypointsskema  
  

 
 

Strækningen har en række nødhavne. Nævnes kan Hvide Sande og Esbjerg. Der er stor 

sandsandsynlighed for, at kysten er læ, da den fremherskende vind er fra vest til nordvest. Se 

figur 3.4.2.2. Bølgerne kommer ind på siden af skibet, og det kan sættes mod land. Endvidere 

løber der en nordgående strøm op langs den jyske vestkyst på gennemsnitlig 0,5 knob afhængig 

af vind, og hvor tæt der sejles på kysten205. Da havsejlads er nyt for besætningen, sejles der ikke 

ud i Nordsøen, hvis vind > 8 m/s (styrke 4) og ikke kommer fra øst (fralandsvind). Det er kun 

                                                           
203

 Admiralty Sailing Directions NP55 North Sea (East) Pilot, The United Kingdom Hydrographic Office. 
204

 “PUB 192 Enroute, North Sea”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia:  
http://msi.nga.mil/  
205

 “PUB 192 Enroute, North Sea” op.cit., p. 261.  

http://msi.nga.mil/
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mellem 1 og 2 % af skibe, som har sejlet i Nordsøen i juli, der har rapporteret en vindstyrke 8 

(gale) (hård kuling) (17,2-20,7 m/s)206. Der er 3 til 4 % chance for, at der ikke vil være nogen 

vind. Der er stor sandsynlighed for at møde netop vindstyrke 3 og 4 i juli måned i Nordsøen. Se 

figur 3.4.2.3.   

Figur 3.4.2.2. Fordelingen af vind i juli i Nordsøen  

 
Kilde: Admiralty Sailing Directions NP55 North Sea (East) Pilot, op.cit. p.42.  

 

                                                           
206

 “Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, july, op.cit.  
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Vejret i Nordsøen er meget omskiftelig pga. stor hyppighed af lavtryk, som bevæger sig fra vest 

mod øst. Om sommeren er polarfronten dog rykket mod nord. Mange lavtryk løber ind midt i 

Norge. Polarfronten er der, hvor tropik- og polærluft mødes. I NP 55 skrives der om vejret:  

”Due to the frequent E-moving mobile depressions that affect the area, both wind and weather 

can be very variable” 207  

Figur 3.4.2.3. Vindretning og styrke i juli i Nordsøen 
 

 
Kilde: ”Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, july, op.cit. 

 

Under særlige omstændigheder kan strømmen i Thyborøn kanal være op til 6-8 knob. Fartøjet kan 

ikke sejle mod strømmen. Det er i forbindelse med stærk vestenvind, som kan medføre stuvning af 

vand i fjorden. Vandet løber ud, når vinden skifter retning eller løjer af. Ved østlige vinde presser 

vand væk fra vestkysten. Der sker en udligning. Vand løber ud af Thyborøn kanal. Der bliver 

lavvandet i den vestlige del af Limfjorden.   

3.4.2.1. Tidevandsbetragtninger 

Tidevand omhandler to aspekter. Den vertikale og den horisontale bevægelse af vand. Man kan 

ikke slutte fra tidevandet (vertikale bevægelse) til den horisontale bevægelse (tidevandsstrøm)208. 

Tidevand og tidevandsstrøm er bestemt af astronomiske forhold, men også påvirket af forhold som 

landmassers fordeling og havdybde. Strøm og vandhøjde påvirkes også af forhold, som ikke har 

noget med tidevand at gøre. Det kan være vandets massefylde og vind.    

Tidevandsstrømmen er normalt omkring 2,5 knob ved Thyborøn kanal209. I Den Danske Havnelods 

er strømmen opgjort til 1-2 knob210. Tidevandet er halvdagligt (semidiurnal)211. Højden er ved 

springflod omkring 0,4 m og ved nipflod omkring 0,3 m212. I tabel 3.4.2.1.1. er der lidt andre 

størrelser jf. nedenfor.   

Flodstrømmen starter ca. 3½ time før det lokale højvande og fortsætter 4 timer efter213. Det vil 

give modstrøm for et skib, der er på vej ud af kanalen til Nordsøen. Ebbestrømmen varer ca. 5 

                                                           
207

 Admiralty Sailing Directions NP55 North Sea (East) Pilot, op.cit., p.34. 
208

 Hundahl (2004) op.cit., p. 51.  
209

 “PUB 192 Enroute, North Sea” op.cit., p. 291.  
210

 ”Den Danske Havnelods”, Geodatsstyrelsen: http://www.danskehavnelods.dk 
211

 Hundahl (2004) op.cit., pp. 18-19.  
212

 “PUB 192 Enroute, North Sea” op.cit., p. 291.  
213

 Ibid.  

http://www.danskehavnelods.dk/
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timer214. Den starter ca. 1 time og 45 minutter før det lokale lavvande til 3 timer og 15 minutter 

efter lavvandet215. Det giver medstrøm for et skib, der sejler ud af kanalen. Man kan med andre 

ord ikke slutte, at flodstrømmen ophører, når højvandet når sit maksimum, eller at ebbestrømmen 

ophører, når minimum er indtruffet for ebbe.    

Når fartøjet den 3. juli 2016 sejler ud af kanalen ca. kl. 10.10, vil der være ebbe strøm dvs. 

medstrøm ud gennem kanalen, da lavvandet indtræffer omkring kl. 11.18 ifølge DMI. Se tabel 

3.4.2.1.1. Bemærk, at tiderne i tabellen angives i dansk normaltid. Det er UT + 1 time. Da der er 

sommertid den 3. juli, skal de opgivne tidspunkter øges med 1 time.   

Tabel 3.4.2.1.1. DMI, Tidevand ved Thyborøn juli 2016  
 

 
Kilde: Tidevandstabeller DMI: http://www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevandstabeller/ 

 

                                                           
214

 Ibid. 
215

 Admiralty Sailing Directions NP55 North Sea (East) Pilot, op.cit., p.289. 

http://www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevandstabeller/
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I programmet TotalTide216 er data lidt anderledes, hvilket forklares senere. Se figur 3.4.2.1.1. Her 

vises tidevandet også i forhold til lokaltid. Som det fremgår af figuren, er der valgt ”1.0 Hours 

Daylight saving”. Altså der skal adderes 1 time på grund af sommertid. Det fremgår tydeligt af 

figuren, at tidevandet er halvdagligt, regelmæssigt og har form som en simpel sinus kurve. Det er 

let at fastslå højden af tidevandet til forskellige tidspunkter. På baggrund af DMI´s tabeller er det 

ved hjælp af interpolation og udregning også muligt at beregne højden af tidevandet på forskellige 

tidspunkter217.  

Figur 3.4.2.1.1. Tidevand ved Thyborøn den 3. juli 2016  
 

 
 

Kilde: TotalTide- Fleet 

 

Hvis der er vind fra en vestlig retning omkring kl. 10.00 den 3. juli 2016 vil bølger og strøm have 

forskellig retning. Det kan give krab sø. Når strøm og bølger går mod hinanden, forøges 

bølgehøjden, og bølgelængden formindskes218. Bølgerne ud gennem kanalen bliver højere, kortere 

og mere stejle.   

                                                           
216

 Admiralty TotalTide, version 7,6,1,0, UK Hydrographic Office. 
217

 Se ”Omtrentlig tidevandshøjde på tidspunkter mellem høj- og lavvande – Forklaring og tabel” i ”Tidevandstabeller 
for danske farvande 2012”, Farvandsvæsnet: http://frv.dk/Maalinger/Farvandsmaalinger/Documents/tidevand/Tide12_DK.pdf  
218

 Hundahl (2003), op.cit., p. 370.  

http://frv.dk/Maalinger/Farvandsmaalinger/Documents/tidevand/Tide12_DK.pdf
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Alternativt kan der sejles ud, når der er ”strømkæntring” dvs. næsten ingen strøm. Afrejsen fra 

Thyborøn kan foregå kl. 8.00. Her er strømmen svag, såfremt der ikke er andre forhold, der spiller 

ind.  

Hvad vil tidevandshøjden være kl. 8.00 ved Thyborøn den 3. juli 2016? Her kræves der 

interpolation og udregninger på baggrund af data i tabel 3.4.2.1.1. Det antages, at der er en 

lineær sammenhæng. Det er kun en approximation, da figur 3.4.2.1.1. viser en sinus kurve. Det er 

således kun en omtrentlig højde.  

Der anvendes følgende formel til at foretage interpolationen:  

 

 

 

 

Alle tider ændres i tabellen, så det bliver til dansk sommertid.  

Tid Tid laves om i timer med decimaltal dvs. 
der divideres med 60 og ganges med 100.   

Meter 

X1 = 03.26 X1=3,43 Y1 = 0,5 
X = 8.00 X=8,00 Y = ? 
X2= 11.18 X2 = 11,30  Y2= 0,1 

 

 𝑦 = 0,5 +  
0,1 − 0,5

11,30 − 3,43  
∗ (8 − 3,43)   

𝑦 = 0,5 + 
− 0,4

7,83 
∗ (4,57)   

𝑦 = 0,5 + 
− 0,4

7,83 
∗ (4,57)   

𝑦 = 0,5 − 0,23   

𝑦 = 0,27   

Kl. 8.00 dansk sommertid er tidevandet omkring 0,27 m den 3. juli 2016 ved Thyborøn ifølge 

DMI´s tabel.  

Tidevandsværdierne kan blot sættes ind i et Excel ark, der udregner interpolation. Se figur 

3.4.2.1.2. nedenfor. 
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 Figur 3.4.2.1.2. Interpolation af tidevand ved hjælp af Excel  
 

 
   

For DMI gælder, at tidevandstabellerne angiver tidevandshøjden ved høj- og lavvande. Højden skal 

lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande. Der er 

tale om lodskudsrettelsen219.  Det oplyses, at tidevandshøjderne for vestkysthavnene er til laveste 

astronomiske tidevand (L.A.T.). For havnene inden for Skagen refererer tidevandshøjderne til 

middelvandstand (M.L.). Det er, fordi flodhøjden er lav. The Mariners Handbook oplyser, at i 

farvande med lille flodhøjde, som f.eks. de baltiske farvande, anvendes middelvandstanden220.   

Når der i tabel 3.4.2.1.1. oplyses, at lavvandet kl. 11.18 er 0,1 m (dansk normaltid + 1 sommertid) 

skal der adderes 0,1 m til de dybder, der er angivet i et normalt dansk søkort ved Thyborøn.  

I TotalTide oplyses det, at ”Predicted heights are in metres above Chart Datum”, og at Thyborøn 

er en ”Non-Harmonic port”, hvor forudsigelserne bygger på Esbjerg. Thyborøn er en 

sekundærhavn. Der er ikke indregnet så mange variable. Derfor måske forskellen til DMI. 

Tidevandstabellerne for DMI dækker 17 havne221. De er alle standardhavne og derfor meget 

nøjagtige.  

Det er vanskeligt at finde ud af, hvilket vertical chart datum det her i opgaven anvendte 

elektroniske søkort refererer til. Det viser sig, at det er middel springtidslavvande (M.L.W.S.). Se 

figur 3.4.2.1.3. Højder på kortet er i forhold til middelvandstand (M.L.). 

Bemærk, at når der tales om vertical datum, er der et, der handler om tidevand, og et andet der 

handler om at angive højder på et kort. Sidstnævnte er et geodætisk datum222. Det kan f.eks. 

være et fyrs højde. Det er lidt uklart med de forskellige nulhøjder. Hvilket datum anvender 

Hundahl, når hun taler om kysters højder eller et fyrs flammehøjde?223   
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 Hundahl (2004), op.cit., p. 24.  
220

 The Mariners Handbook, NP 100, (10th Edition), UK Hydrographic Office, 2015, p. 83.  
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 Tidevandstabeller DMI, op.cit.  
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 The American Practical Navigator, Pub. No. 9, An Epitome of Navigation, Nathaniel Bowditch, 2002 Bicentennial 
Edition, National Imagery And Mapping Agency, p. 19: 
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0002 
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 Hundahl (2004) op.cit., p. 25.  
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Figur 3.4.2.1.3. Det elektroniske søkorts Vertical Chart datum 
 

 
Kilde: C-MAP. 

 

Tidevandstabeller og kort skal anvende samme vertical chart datum. I forhold til Thyborøn har det 

elektroniske søkort og de danske tabeller forskellig datum.  

I TotalTide fremgår det, at nulniveaet er M.L.W.S. (Mean Low Water Spring) og at L.A.T. (Lowest 

Astronomical Tide) ligger -0,2 m lavere i Thyborøn. Se figur 3.4.2.1.4. Det betyder, at når man har 

foretaget lodskudsrettelsen på baggrund af sin tidevandstabel, kan vanddybden på nogle kort 

stadig være 0,2 m lavere. L.A.T. betyder, at en række særlige astronomiske omstændigheder 

indtræder på samme tid. Det kan f.eks. være springtid, månens og solens deklinationer og de to 

himmellegemer er i perigæum224.  

Programmet TotalTide gør opmærksom på, at der historisk er anvendt flere forskelige vertical 

chart datum rundt omkring i verden. The United Kingdom Hydrographic Office tilstræber på deres 

kort, at anvende L.A.T. som reference. Hvis dybdeundersøgelserne er foretaget af andre 

myndigheder, kan vertical chart datum være et andet225. På BA (British Admiralty) kort står der en 

henvisning til ”Notice to Mariners”, hvor der kan indhentes nærmere oplysninger. På kort henvises 

der med en barkode og/eller nr.    

Figur 3.4.2.1.4. Forskellige tidevandshøjder for Thyborøn i TotalTide 
 

 
Kilde: TotalTide- Fleet 
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 Ibid., pp.7-21.  
225

 The Mariners Handbook, NP 100, op.cit, p. 83.  
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Ifølge planen ankommer skibet til Helgoland, Nordost-Hafen, den 4. juli 2016 kl. 18.18 dansk 

normaltid + sommertid. Havnen er kontaktet på forhånd for at få en gæsteplads jf. havnens 

hjemmeside226. Er der dybt nok vand i havnen, når Helgoland har et markant tidevand? Ud fra det 

elektroniske søkort i figur 3.4.2.1.5. ses, at marinaen har mindst 3,6 m vand, når der ses bort fra 

et enkelt sted med kun 1,3 m i den sydlige del af inderhavnen. Den opgivne dybde i søkortet er i 

forhold til MLWS.  

Der står følgende notits i TotalTide i forhold til Helgoland: 

”Mariners using charts referred to MLWS in German Waters must deduct 0.5m from all predicted 

tidal heights above Chart Datum for this port before applying them to the depths on those charts, 

in order to determine the correct depth of water”227. 

Ved det gennemsnitlige lavvande ved springtid er der mindst 3,6 m dybde i den planlagte havn, 

men for at være sikker, skal der subtraheres 0,5 m. Dybden er 3,1 m, når L.A.T. indtræder. Da 

skibet ikke stikker over 1,60 m i lastet tilstand uden trim, er der stadig en ”keel clearance”228 på 

1,5 m vand. Der ses bort fra muligheden for squat. Skibet bevæger sig ikke ind i den sydlige 

inderhavn.   

Ifølge TotalTide ligger MLWS ca. 0,5 m over det chart datum BA kortene anvender her. Selv L.A.T. 

ligger 0,1 m over kortets chart datum. H.A.T. (Highest Astronomical Tide) kan komme op på 3,5 m 

over kortets chart datum. Se figur 2.4.2.1.6.  

Når skibet ankommer til Helgoland, er det tæt på ebbe, som indtræder kl. 19.17 ifølge Total Tide. 

Se figur 3.4.2.1.7. of 3.4.2.1.8. Ifølge TotalTide vil ebbe være omkring 0,3 m. Dette er omtrentlig i 

overensstemmelse med tyske data fundet på nettet. Se figur 3.4.2.1.9.  

I forhold til det elektroniske søkort giver det efter lodskudsrettelsen en dybde på mindst 3,9 m i 

havnen. Ifølge anmærkningen i TotalTide skal der fratrækkes 0,5 m fra alle tidevandshøjderne i 

TotalTide. Mindstedybden på tidspunktet er omtrentlig 3,4 m (0,3-0,5 = -0,2, trækkes fra de 3,6 m 

i kortet).   

Helgoland er en Standard Port. Derfor er der en meget præcis angivelse af tidevandet. Flodhøjden 

i Helgoland er denne dag omkring 3,1 m. Den 4. juli 2016 er der nymåne, som det fremgår af figur 

3.4.2.1.8., men der er to dage til springtid, da denne ofte er forsinket nogle dage i disse farvande. 

Det betyder, at der er højt højvande og lavt lavvande.   

Der forestår ikke et arbejde med at tilpasse fortøjningerne, da der er pontonbroer. Anlægget ser 

ud til at tage højde for ændring i vandstanden. Se figur 3.4.2.1.10. Tidevandet er halvdagligt.  

Ifølge PUB 192 kan man mærke tidevandsstrømmen helt op til 4 sømil fra Helgoland, men 

strømmene er uforudsigelige, og der sker ændringer nær øerne229.  Tidevandsstrømme kan også 

ses i TotalTide. Se figur 3.4.2.1.11. Det ligger uden for opgaven nærmere at beskrive tidevandet 
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 Nordost-Hafen, Helgoland:  http://www.wsc-helgoland.de/MB-Sparte.htm   
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og strømmene i Nordsøen herunder de 3 amfidromiske punkter. I opgaven er der ikke anvendt 

”The Admiralty Tide tables”, da de elektroniske muligheder findes tilstrækkelige og mere 

overskuelige.    

Figur 3.4.2.1.5. Nordost-Hafen på Helgoland. Marinaen oppe i venstre hjørne   
 

 
Kilde: C-MAP  
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Figur 3.4.2.1.6. Forskellige tidevandshøjder for Helgoland i TotalTide 
 

 
Kilde: TotalTide- Fleet 
 
 
Figur 3.4.2.1.7. Tidevand ved Helgoland den 4. juli 2016 
 

 
Kilde: TotalTide- Fleet 
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Figur 3.4.2.1.8. Tidevand ved Helgoland den 4. juli 2016 
 

 
Kilde: TotalTide- Fleet 
 

Figur 3.4.2.1.9. Gezeiten- und Sonne- und Mondzeitentabelle 2016 von Helgoland 
 

 
Kilde: Tidevand ved Helgoland: http://www.gezeitenfisch.com/de/schleswig-holstein/helgoland-binnenhafen 

 
Figur 3.4.2.1.10. Nordost-Hafen Helgoland  
 

 

http://www.gezeitenfisch.com/de/schleswig-holstein/helgoland-binnenhafen
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Kilde: Nordost-Hafen Helgoland: http://www.wsc-helgoland.de/MB-Sparte.htm 

 

 

Figur 3.4.2.1.11. Tidevandsstrømme kl. 18.00 den 4. juli 2016 omkring Helgoland 
 

 
Kilde: TotalTide- Fleet 
 

 

3.4.2.2. Andre forhold ved andet ben  

Andre forhold på andet ben er f.eks. havvindmølleparker, militært øvelsesområde, olieplatforme 

med tilhørende installationer. Af pladsmæssige grunde beskrives der ikke mere ved dette ben.    

 

 

 

 

 

http://www.wsc-helgoland.de/MB-Sparte.htm
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3.4.3. Tredje ben med radar og AIS betragtninger 

Dette ben er en sejlads mellem Helgoland og Portsmouth. Efter nogle dage på Helgoland sejles der 

planmæssigt fra øen den 7. juli. 2016 kl. 10.00 med forventet ankomst i Portsmouth den 11. juli 

omkring 04.00. Det er en tur på ca. 3 dage og 18 timer. Strækningen er på ca. 450 sømil. Se 

Waypointskema i tabel 3.4.3.1. 

Tabel 3.4.3.1. Tredje ben. Waypointsskema 
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”NP 55 North Sea East”230, ”NP 28 Dover Strait Pilot”231, ”NP 27 Channel Pilot”232, ”PUB 192 

Enroute, North Sea”233, og ”PUB 191 Enroute English Channel”234 studeres nøje. Det skal være 

nyeste udgaver. Omtale af fyrliste og søkort kommer senere.  

Vejr, klima, tidevand og strøm er behandlet tidligere, og vil derfor ikke blive omtalt pga. 

pladshensyn. En rejsebeskrivelse af farvandet findes hos Malene Wilken235 

Ruten er kendetegnet ved en række trafiksepareringssystemer og dybvandsruter for 

erhvervstrafikken. Ruten er lagt tæt på Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig pga. ønsket om 

muligheden for let at søge nødhavn. Lidt syd for Calais krydses der vinkelret over et 

trafiksepareringssystem jf. regel 10 i de internationale søvejrsregler236. Se figur 3.4.3.1. og 3.4.3.2. 

Da fartøjet er under 20 m i længde anvendes kysttrafikzonerne.   

På ruten kan der forventes tæt trafik, olieplatforme og andre installationer, hvorfor udkigget 

understøttes af fartøjets radar. Der bliver tale om natsejlads. Hvis planen holder, anløbes 

Portsmouth om natten. Nedenfor gennemgås et muligt radarplot.    

Figur 3.4.3.1. Tredje ben. Helgoland-Portsmouth  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
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Figur 3.4.3.2. Trafiksepareringssystemet krydses vinkelret syd for Calais 
 
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
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3.4.3.1. Radarplot 

 

Skibet er udstyret med en Furuno M-1623 radar. Det er en radar, som er konstrueret til mindre 

fartøjer237. Den behøver ikke meget strøm og er derfor velegnet til en mindre sejlbåd med lille 

batteribank. Den kan slumre og programmeres til kun at være aktiv f.eks. hver 10. minut, hvor 

den så scanner i 1 minut (Watchman). Den har alarmer, der kan aktiveres, når et fremmed skib 

kommer indenfor nogle foruddefinerede parametre (Guard Alarm). Den har en standalone 

indikator, men kan også tilsluttes pc. Rækkevidden er opgivet til 16 sømil238. Da fartøjets radar er 

9 m over vandoverfladen, er de opgivne 16 sømil rigeligt i en standardatmosfære239. Nedenfor er 

der foretaget en beregning på fartøjets teoretiske radarsynsvidde240.  

𝑅𝑎𝑑𝑎𝑟𝑠𝑦𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑𝑒 = 2,2 ∗ (√ha +  √ho  )𝑠ø𝑚𝑖𝑙      

I ligningen er ha antennens højde i meter, og ho et mulig objekts højde i meter over havoverfladen. 

Der er udregnet et eksempel med et objekt, som er 9 m over vandoverfladen. 

   

𝑅𝑎𝑑𝑎𝑟𝑠𝑦𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑𝑒 = 2,2 ∗ (√9 +  √9 )𝑠ø𝑚𝑖𝑙      

𝑅𝑎𝑑𝑎𝑟𝑠𝑦𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑𝑒 = 13,2 𝑠ø𝑚𝑖𝑙  

 

Det giver en teoretisk radarsynsvidde på 13,2 sømil. I eksemplet ses der bort fra objektets form, 

materiale og atmosfæriske forhold samt mulighed for radarskygge241.  

Til fartøjets radar er der tilsluttet en GPS, så skibets fart over grunden og den retvisende kurs 

fremgår af indikatoren. Det er ikke helt korrekt at plotte efter det, da det burde være skibets 

styrede kurs og fart gennem vandet242. Søvejsreglerne tager udgangspunkt i sejlet fart og styrede 

kurser243.  Hvis der f.eks. er kraftig tidevandsstrøm og vind udenfor indsejlingen til Portsmouth 

styrer eget skib en anden kurs end den, der foregår over grunden. Skibets fart opgives til f.eks. 3 

knob over grunden på GPS, men sejler 5 knob gennem vandet (loggen). CPA (Closest Point of 

Approach) og TCPA (Time to Closest Point of Approach) bliver ikke forkert, men det gør 
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 Se brochurer ”Furuno M-1623”: http://www.furuno.dk/fileadmin/files/Brochures/3_Radar/M-1623/m1623.pdf og ”Furuno 
Operators`s Manual, Marine Radar, Model 1623”: http://www.furuno.dk/ 
238

 Ibid.  
239

 Jeppesen, Henrik & Hansen, Søren V. (2004B): Navigation 10. elektronisk Navigation: Radar, ARPA, Antikollision, 
Radarnavigering, Weilbach, pp. 40-41.  
240

 Ibid. p.30. 
241

 Ibid. et passim.  
242

 Damsgaard, Martin Hagelskjær (2007): Skibets elektronik, Fiskericirklen, p. 34.: 
http://www.fiskericirklen.dk/files/Fiskericirklen/Fagboger/PDFer/Skibets%20Elektronik/Skibets%20elektronik.pdf  
243

 Se ”Bekendtgørelse om søvejsregler” op.cit. Der nævnes eksplicit styrer i f.eks. regel 15.  

http://www.furuno.dk/fileadmin/files/Brochures/3_Radar/M-1623/m1623.pdf
http://www.furuno.dk/
http://www.fiskericirklen.dk/files/Fiskericirklen/Fagboger/PDFer/Skibets%20Elektronik/Skibets%20elektronik.pdf
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aspektet244. Det kan skabe tvivl om den rigtige manøvre i forhold til søvejsreglerne. Derfor er det 

ikke helt korrekt, at plotte efter den hastighed radaren oplyser.     

Som det fremgår af Waypointskema i tabel 3.4.3.1. anduves Portsmouth om natten. På grund af 

meget trafik i Den engelske kanal, er radaren tændt med henblik på at understøtte udkig og 

forebygge kollision jf. regel 5 i søvejsreglerne. Da radaren ikke primært anvendes til navigation 

langs kysten, er indikatoren indstillet til ”North Up” og er i stillingen ”Relative Motion”245. Det 

betyder, at fartøjet er i centrum på indikatoren. Landskab, bøjer og andre fartøjer bevæger sig 

over skærmen246. Der sejles for motor pga. ringe vind. Eget fartøj er således maskindrevet.  

Når der sejles ind i det smalle løb til havnen Gosport Marina ved Portsmouth skiftets radarbilledet 

til ”Course Up”  og ”True motion”, da den primært anvendes til navigation247. Fartøjets radar er 

købt kosteffektivt, og har ikke den feature, der benævnes parallelindeks eller variabel EBL 

(Electronic Bearing Line).   

Mellem waypoint 38 og 39 sejles der på kurs 285° rv. Se figur 3.4.3.1.1. Farten gennem vandet er 

5 knob. Der foretages plotning på papir, da anlægget ikke har ARPA (Automatic Radar Plotting 

Aid), men går under betegnelsen MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) eller EPA (Electronic 

Plotting Aid). Plottet foretages som relativ plot, hvilket er det normale248, da man hurtig kan udlede 

CPA (forklares senere) på en simpel radar249.    

Som det fremgår af figur 3.4.3.1.2. plottes et objekt kl. 01.00 i relativ pejling 005° i en afstand af 

7 sømil (P1)250. Objektet er om styrbord. ”Echo Trail” funktionen er slået til, så indikatoren viser i 

hvilken relativ retning objektet bevæger sig. EBL (Electronic Bearing Line) placeres over objektet, 

så hvis objektet følger den elektroniske lineal, er der fare for sammenstød. Det giver et hurtigt 

oversigtsplot251.  Der foretages et nyt plot 6 minutter senere, dvs. 01.06. Tidsangivelsen skal være 

meget præcis for at undgå fejl. Objektet plottes nu til 003° i en afstand af 5 sømil (P2). Eget fartøj 

har ikke i perioden ændret kurs og fart. Det samme antages for objektet. Der burde foretages 3 

plot252, men for overskuelighedens skyld er der her kun 2 plot. 
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 Jeppesen & Hansen (2004B) op.cit. ,pp. 71, 79. 
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 Ibid., pp. 22-24 
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 Ibid., p.47 
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 Ibid., pp.81-99.  
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 Ibid.  
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 Ibid. p.57. 
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 Eksemplet er konstrueret, og er ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden. Punktet P1 er desværre på land, 
men det kunne være en Hovercraft båd, som anvendes i Storbritannien til kanaloverfart. Et gult blink vil da vise sig 
ifølge regel 23. Der vil sikkert også være flere ekkoer på skærmen, og flere plot der skulle foretages.   
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 Jeppesen & Hansen (2004B) op.cit. p.53.  
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 Ibid. p.47. 
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Figur 3.4.3.1.1. Anduvning til Portsmouth  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
 

 

Punkterne P1 og P2 forbindes med en ret linje med henblik på at udregne muligheden for kollision. 

Det ses hurtigt af plottingdiagrammet i figur 3.4.3.1.2., at objektet passerer meget tæt forbi eget 

fartøj (centrum). Linjen P1P2 er objektets relative kurs. Fra centrum i diagrammet forbindes linjen 

med en ny linje, der skal være vinkelret på den første linje P1P2. Det nye lille linjestykke svarer til 

0,6 sømil. Så tæt vil objektet passere eget fartøj. Det kaldes for CPA (Closest Point of Approach). 

Det vil ske om cirka 14 minutter, dvs. 01.20 (TCPA). 

CPA er for lille, men der er god tid til at foretage en manøvre253. Eget fartøj er lille, sejler langsomt 

og har stor manøvreevne, hvilket vil sige lille ”close quarters-område”254. Der er god plads og 

næsten 2 sømil til nærmeste grund.   

Det fremmede objekt passerer eget fartøjs kurslinje BCT (Bow Crossing Time) næsten samtidig 

med TCPA (Time to Closest Point of Approach) og i samme BCR (Bow Crossing Range) afstand 

som CPA. 
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 Ibid. p.56. 
254

 Ibid. pp. 55-56. 
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Figur 3.4.3.1.2. Plottingdiagram der viser en kursændring kl. 0109  
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Da eget fartøj har lav fart gennem vandet, bliver farttrekanten desværre meget lille og unøjagtig. 

Der kan let opstå upræcisheder i plottet255.   

På grund af meget god sigt, viser det fremmede objekts aspekt sig i mørket. Af lanternerne 

fremgår det nu, at det er et maskindrevet skib, der haves om styrbord. Der ses 2 hvide 

toplanterne over hinanden og meget svagt en rød bagbordslanterne. For at finde det fremmede 

skibs sande kurs gøres følgende256. Eget skibs kurs (285°) parallelforskydes til P1 og modsat egen 

kurs, sættes den distance eget fartøj har tilbagelagt på de 6 minutter til punktet Q. Distancen 

udregnes eller skalalen i øverste højre hjørne i plottingdiagrammet anvendes. Med kortpasseren 

opmåles afstanden mellem 5 knob udfor 6 minutter. Se også formler og udregninger nedenfor.     

 

Fart (S) = Distance (D) / Tid (T) => Distance (D) = Fart (S) X Tid (T) => Tid = Distance (D) / Fart (S) 
 

Distance (D) = 5 knob x 6 min  
 

Distance (D) = 5 knob x (6 min/60)  
 

Distance (D) = 5 knob x 0,1 time  
 

Distance (D) = 0,5 sømil  

 

På 6 minutter har eget fartøj udsejlet 0,5 sømil. Der udsættes 0,5 cm og punktet Q fremkommer. 

Punktet Q forbindes med P2. Det nye linjestykke repræsenterer det fremmede skibs sande kurs og 

udsejlet distance på de 6 minutter. Linjen parallelforskydes så den går igennem centrum af 

plottingdiagrammet. Den aflæses til 204° sand kurs. Linjestykket QP2 opmåles i kortpasser, og 

afstanden kan sættes ind under 6 minutter i skala i øverst højre hjørne i plottingdiagrammet. Det 

ses, at det fremmede fartøj har en fart på ca. 21 knob. Det kan også udregnes. Linjestykket 

opmåles til ca. 2.1 cm, hvilket på plottingdiagrammets højre side midt, svarer til 2,1 sømil. 

Udregning findes nedenfor.     

 

Fart (S) = Distance (D) / Tid (T) => Distance (D) = Fart (S) X Tid (T) => Tid = Distance (D) / Fart (S) 
 

Fart (S) = 2,1 sømil / (6 min./60) 
 

Fart (S) = 2,1 sømil / 0,1 time  
 

Fart (S) = 21 knob 

 

Efter plottingen skønnes, at en passage på 0,6 sømil af et fartøj, der sejler 21 knob, er for tæt på 

om natten. Der kan også være sneget sig unøjagtigheder ind i plottingen. Endvidere haves det 

fremmede fartøj på styrbordsside. Se figur 3.4.3.1.3. der illustrerer situationen. Den grønne linje 

repræsenterer det fremmede skib. Det røde skib er eget skib. Da eget skib nu er et maskindrevet 
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fartøj, er det forpligtet til at vige ifølge regel 15257. Det anses for hensigtsmæssigt, at gå bag om 

det fremmede fartøj. Inden manøvreren foretages, udregnes der et acceptabelt CPA på 2 sømil.  

Kl. 01.09, i en afstand af 4 sømil fra det fremmede skib, forventes det, at manøvreren er færdig. 

Det fremmede skib er her i punktet R på skibets relative kurslinje. Se figur 3.4.3.1.2. Der trækkes 

en linje fra R, der tangerer afstandslinjen 2 sømil (2. ring). Den nye linje parallelforskydes så den 

går gennem P2. Med Q som centrum, tegnes der en cirkelbue med radius QP1. Buen skærer et 

punkt på linjen, der går gennem P2. Dette punkt er N. Linjestykket QN bliver den nye kurs for eget 

fartøj. Linjen parallelforskydes ned gennem centrum, og den nye kurs bliver 61°. Det ses af figur 

3.4.3.1.3. at eget fartøj viger, og går bag om det fremmede skib. CPA vil blive omkring 2 sømil, 

hvilket ikke kan ses af figur 3.4.3.1.3.    

 

Figur 3.4.3.1.3. Situationen ud for indsejlingen til Portsmouth  
 

 
 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
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 ”Bekendtgørelse om søvejsregler” op.cit. 



73 
 

Plottene og forslag til manøvrer kan indskrives i et lille computerprogram ved navn Radarplot258. 

Automatisk regner det alle efterfølgende værdier ud, og fremstiller det grafisk. Se figur 3.4.3.1.4. 

Det er tidsbesparende og programmet haves om bord.   

 

En alternativ manøvre er, at sænke farten for på den måde at øge CPA. Det er ikke i 

overensstemmelse med regel 8 i søvejsreglerne, som bl.a. siger, at kollisionsforebyggelse skal ske 

ved handlinger der udføres klart og tydeligt samt i god tid259. En række små fart og kursændringer 

bør undgås. Alligevel skal der gives et eksempel. Figur 3.4.3.1.5. viser den samme situation, som i 

det tidligere radarplot, men i stedet for kursændring sænkes farten. Den oprindelige CPA er 0,6 

sømil. Det skønnes, at en CPA på 1 sømil vil være bedre. Der er god sigt, og eget fartøj har stor 

manøvreevne. Der er en rimelig TPCA på 14 minutter260. Når det fremmede skib er 4 sømil fra eget 

fartøj ønskes en fartændring. Det er kl. 01.09 i punktet A. Fra punktet A tegnes en linje, der 

tangerer afstandscirkelen, som viser 1 sømil. Denne linje parallelforskydes, så den går gennem 

punktet P2. Den skærer linjen P1Q i punktet Q. Linjestykket QN repræsenterer den fart, eget skib 

skal reducere for at få en CPA på 1 sømil261. Stykket er 0,2 cm, hvilket svarer til 0,2 sømil jf. skala 

til højre i plottingdiagram. Linjestykket kan med kortpasseren sættes op i skalalen i højre hjørne 

ved 6 minutter. Det giver ca. 2 knob. Man ved, at linjestykket P1Q repræsenterer eget skibs fart, 

der er 5 knob, og det bevæger sig her i 6 minutter. Det er også muligt at udregne, hvad farten 

skal reduceres med. Se nedenfor i boksen.       

 

Fart (S) = Distance (D) / Tid (T) => Distance (D) = Fart (S) X Tid (T) => Tid = Distance (D) / Fart (S) 
 

Fart (S) = 0,2 sømil / (6 min/60) 
 

Fart (S) = 0,2 sømil / 0,1 time  
 

Fart (S) = 2 knob  
 

Eget skibs fart på 5 knob reduceres med 2 knob, hvilket giver en ny fart på 3 knob. 

 

 
Radarplot-programmet kan udregne det automatisk. Se figur 3.4.3.1.6. Skibets nye fart bliver 3 
knob.  
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Figur 3.4.3.1.4. Automatisk plottingprogram der viser værdierne fra figur 3.4.3.1.2. 
 
 
 

 
 

Kilde: Radarplot: http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/ 
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Figur 3.4.3.1.5. Plottingdiagram der viser en fartændring kl. 01.09 
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Figur 3.4.3.1.6. Automatisk plottingprogram, der viser værdierne fra figur 3.4.3.1.5. 
 

 
Kilde: Radarplot http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/ 

 
 

3.4.3.1.1. ARPA og parallellindeks  

Fartøjets radar er ikke udstyret med ARPA og Parallelindeks262, men skipper har fået en 

demonstration af mulighederne i forbindelse med en tur på MHV 807 Jupiter den 10. december 

2015263 i Thisted bredning.   

Af radarbilledet i figur 3.4.3.1.1.1. fremgår Thisted bredning tydeligt. Fartøjet er i centrum. Det ser 

ud til, at indstillingen er i ”True Motion” og ”North Up”. Jupiter sejler ca. kurs 285 rv., hvilket 

fremgår af skibets ”Heading Line”. Der er indlagt en parallelindeks linje fra Eshøj til Silstrup hage. 

Jupiter følger ikke linjen, da den ikke er parallel med ”Heading Line”. Det ses af billedet, at 

kysterne omkring bredningen generelt er lave. Hvis der var stejle kyster, ville landskabet tegne sig 

som en smal linje. Den mægtige Hanklit på Mors skaber dog en skygge, og kysten er her smallere. 

Der er ikke mange ekkoer inde fra baglandet. Det samme ses ved kysten ned mod Vildsund. 

Øst for Jupiter er der et større område med enten ”Sea Clutter” eller ”Rain Clutter”264. Der er også 

”Sea Clutter” om bagbord ind mod kysten, hvor der er brænding pga. vind fra øst. Disse forhold 
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 Ibid. et passim.  
263

 Tak til fartøjschef Flemming Skaarup og besætning.  
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 Jeppesen & Hansen (2004B) op.cit., et passim.  
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kan fjernes ved forskellige faciliteter på radaren, som f.eks. mindre ”Gain” og ”Anti Seaclutter”265  

Helikopter og gummibåd ses ikke på billedet. Ingen ekkoer er plottet. At plotte et skib vil sige, at 

man beregner et andet skibs kurs og fart266.  I Figur 3.4.3.1.1.2. ser man tydeligt ECDIS og ARPA 

radaren arbejde sammen. Begge indikatorer viser kysten ved Eshøj og ind til Thisted. Jupiter ses 

på det elektroniske søkort som et rødt skib, og på radaren som en lysplet. Begge indikatorer er 

indstillet til ”North Up”.        

 

Figur 3.4.3.1.1.1. Radarbillede fra Jupiter i Thisted bredning den 10. december 2015 ca. kl. 19.30 
  

 
 
Kilde: Foto af Peter Gorm Larsen, 2015. 
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Figur 3.4.3.1.1.2. Kort og radarbillede fra Jupiter i Thisted bredning den 10. december 2015 
 

 
 
Kilde: Foto af Peter Gorm Larsen, 2015. 

 

3.4.3.1.2 AIS 

I forhold til situationen uden for Portsmouth har eget fartøj installeret AIS (Automatic Identification 

System)267. Det betyder, at det fremmede skib muligvis ses på det elektroniske søkort, hvis det er 

over 300 BT268. En særlig alarm går i gang på computeren og gør opmærksom på, at et fartøj er 

indenfor nogle på forhånd definerede parametre. En slags ”Guard Zone”. Ved at sætte markøren 

over det fremmede skib fås en række informationer269. Nævnes kan skibets navn, kaldesignal, 

MMSI nummer, IMO nummer, skibstype, dybgang, gods, ETA, destination, kurs, fart og status. En 

facilitet i OpenCPN, et særligt AIS plugin270 giver informationer som afstand til eget skib, CPA og 

TCPA. I tvivlstilfælde omkring manøvre kan det fremmede skib kaldes op over VHF på kanal 16.    

Figur 3.4.3.1.2.1 viser AIS systemet. På det elektroniske søkort er eget skib rødt. 

Hjemmeværnskutteren Jupiter er det grønne skib. Markøren er sat over det grønne skib (plottes), 

                                                           
267

 Se Jeppesen & Hansen (2004A) op.cit. , pp. 12-20 og Damsgaard op.cit., pp. 38-41.  
268

 Ibid. 
269

 Se Jeppesen & Hansen (2004A) op.cit., pp. 14. 
270

 OpenCPN Plugins: http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins  
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og der åbner sig en informationsboks. Det ses i boksen, at fartøjet ligger 0.13 sømil fra eget skib i 

pejling 318°. Da skibet ikke bevæger sig, og dets anlæg er på standby status, mangler der bl.a. 

CPA og TCPA. I højre side af computerskærmen ses en særlig facilitet, hvor man kan få en 

radarskærm op. Det er sat til ”North Up”, og EBL er aktiveret. Skibet pejles her til ca. 321° og en 

afstand på ca. 0,13 sømil. Hvis fartøjet bevægede sig i retningen af EBL, vil der være fare for 

kollision.  

Figur 3.4.3.1.2.1. AIS system i eget fartøj 
 

 
 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

Nedenfor skal der gives nogle eksempler på situationer, hvor AIS giver vigtig information. I figur 

3.4.3.1.2.2. sejler eget skib syd for Grenå med en kurs mod Fornæs fyr på 004° og med en fart på 

7.20 sømil over grunden (SOG = Speed Over the Ground). Informationen aflæses bl.a. på AIS 

Radar View. Den er indstillet med kurs op, dvs. true motion, og med en afstand på 8 sømil. Eget 

skib er nordvest for østlige kompasafmærkning. Der er 5,52 sømil til det midlertidige waypoint, der 

er sat udenfor Fornæs fyr (RNG =Range to Goal). Skibet er fremme ved målet om ca. 46 minutter 

(TTG = Time To Goal). Det ses både grafisk og med tal, at eget fartøj ikke følger den afsatte 

kurslinje fuldstændigt. Et fartøj mod NØ er plottet og har derfor en firkant over sig. En 

informationsboks viser, at fartøjets navn er Sea Star. Det er et tankskib, som er let, registreret i 

Panama, har en længde på 249 m, 44 m bred og en dybgang på 10 m. Det er på vej mod 
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Kalundborg. Tankskibet sejler med en hastighed på 10,8 knob med en kurs omkring 182°. Fra eget 

fartøj befinder det sig i pejling 063° og i en afstand af 4,63 sømil. Afstand og pejling kan også ses 

i AIS radar viewet. Sea Star har farven grøn, fordi der ikke på nuværende tidspunkt er fare for 

kollision med eget fartøj. CPA bliver på 4,07 sømil, og indtræffer om 7 minutter og 25 sekunder. 

Omkring NNØ befinder EK Sky sig. Dette fartøj er grønt, og har en kugle og en streg som symbol. 

Det betyder, at skibet ligger for anker. NNV befinder der sig en række skibe i Grenå havn. De er 

røde og kunne udgøre en risiko for kollision, hvis de satte sig i bevægelse. De har dog en sort 

kugle, som betyder, at de ligger stille. SV for eget skib, sejler Rainbow. Den er rød. Det betyder, at 

der kan opstå en risiko for kollision efter pludselig fart eller kursændring. Det er indtegnet med 

stiplede linjer. Skibet bør plottes.        

 

Figur 3.4.3.1.2.2. En situation ved Grenå 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Figur 3.4.3.1.2.3. illustrerer en situation ved indsejling til Hals. Fartøjet Wilson Tees ligger for 

anker ØNØ i en afstand af ca. 3 sømil fra eget fartøj. Det udgør ikke en risiko for kollision. 

Omkring 2 sømil NNØ fra eget fartøj sejler et fartøj på vej ud af renden. Det har farven rød, da en 

pludselig kurs- eller fartændring kan forårsage en kollision. Det illustreres af den stiplede linje.   
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Figur 3.4.3.1.2.3. En situation ved Hals barre  
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

I figur 3.4.3.1.2.4. vises en situation i Limfjorden. Det ses af AIS-radarvinduet, at fremmede 

fartøjer kan have 3 farver. Grøn, gul og rød som svarer til risikoen for kollision. Eget skib er i 

centrum af radarbilledet. Som det fremgår, er eget fartøj på kollisionskurs med 2 fartøjer, som 

kommer fra vest i et smalt løb. Det ses af, at vektorerne krydser hinanden. Det nordligste fartøj 

plottes. CPA vil være på 20,3 m, og det vil ske om 3 minutter og 9 sekunder. En så lille CPA 

kræver en kursændring. Eget fartøj drejer til styrbord for at holde mod højre i løbet.   

Figur 3.4.3.1.2.4. En situation i Limfjorden 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016 
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I forhold til et radaranlæg er AIS billigt og nemt at installere. En AIS-modtager bruger ikke meget 

strøm. Man kan dog langt fra antage, at alle skibe og forhindringer har en AIS-sender. AIS kan 

heller ikke anvendes til kystnavigation271 til trods for, at der f.eks. er udlagt særlige virtuelle AIS 

punkter ved givne forhindringer.    

 

3.4.4. Fjerde ben  

 

Dette ben er en sejlads mellem Portsmouth i Storbritannien og A Curona i Spanien. Det er den 

første oceansejlads. Der afsejles fra Portsmouth den 17. juli 2016, og ETA er den 22. juli 2016 

omkring middag. Afstanden er ca. 610 sømil. Varigheden er planlagt til omkring 5 dage med en 

gennemsnitsfart på ca. 5 knob. Se Waypointskema i tabel 3.4.4.1.  

”NP 22 Bay of Biscay Pilot”272, ”NP 67 West Coast of Spain and Portugal Pilot”273 og ”PUB. 143, 

(ENROUTE), sailing Directions, 2014 West Coast of Europe and Northwest Africa”274 studeres nøje.  

I Streets guide til lystbåde foreslår han, at der sejles mere vestpå end den her planlagte rute. Han 

foreslår afsejlingshavne i Irland for på den måde at komme længere ud i Biscayen. Det er vigtigt 

for ham at lægge en kurs forbi Fisterra i Spanien. Da der næsten sejles stik syd, anvendes der ikke 

storcirkelsejlads. Street advarer mod at blive ”embayed”, dvs. at komme for langt ind i bugten 

mod en læ kyst275.  

Hvis de synoptiske informationer er positive, foreslår Street dog, at der sejles sydpå omkring 

Falmouth. Over mod den franske kyst passeres Ushant ca. 50 sømil mod vest276. For ikke at 

komme i nærheden af trafiksystemer er der her valgt en rute betydelig længere fra kysten. Se 

figur 3.4.4.1. Hvis vejrudsigterne ikke er optimale, foreslår Street at fortsætte til Irland og anvende 

havnene Kinsale eller Cork277.  Han mener ikke, at A Coruna er et godt sted at gøre ”landfall”, fordi 

det kan blive svært og hårdt at komme forbi Finisterre, når den fremherskende vind er sydvest til 

vest278. Se Streets forslag i figur 3.4.4.2. Bekymringerne omkring Finisterre genfindes i en ældre 

nautisk publikation for navigationsskolerne279. Der advares mod at blive sat ind i ”Spanskesøen”280. 

Publikationen foreslår, at ”man bør derfor staa saa langt ud, at man kan ligge godt luvart af Kap 

                                                           
271

 Se artikel af Morris, Bill (2016): ”AIS versus radar”, Ocean Navigator, 13. januar 2016: 
http://www.oceannavigator.com/Web-Exclusives-2016/AIS-versus-radar/ 
272

 Admiralty Sailing Directions NP 22 Bay of Biscay Pilot, The United Kingdom Hydrographic Office. 
273

 Admiralty Sailing Directions NP 67 West Coast of Spain and Portugal Pilot, The United Kingdom Hydrographic. 
274

 “PUB. 143, (ENROUTE), sailing Directions, 2014 West Coast of Europe and Northwest Africa” National Geospatial-
Intelligence Agency, Springfield, Virginia: http://msi.nga.mil/ 
275

 Street, Donald M. (1989): Street's Cruising Guide to the Eastern Caribbean: Transatlantic Crossing Guide (Street's 
Cruising Guide), W.W. Norton & Company, London, p. 63.  
276

 Ibid.  
277

 Ibid.  
278

 Ibid., p. 64.  
279

 Nautisk geografi til brug ved navigationsskolerne, anden gennemsete udgave, Forlaget G.E.C. GAD, København, 
1909.  
280

 Ibid., p. 42.  

http://www.oceannavigator.com/Web-Exclusives-2016/AIS-versus-radar/
http://msi.nga.mil/


83 
 

Finisterre, om vinteren 100-150 sml. …også for at undgå strømmen, der som regel fra Finisterre 

sætter langs landet ind i Spanskesøen”.281          

Street mener, at Biscayen skal passeres før septembers efterårsstorme. I planen her sker det i 

slutningen af juli, men det er for at give plads til forsinkelser på de tidligere ben. Det kan ikke 

udelukkes, at der bliver dårligt vejr i Nordsøen og i kanalen. Den planlagte start på turen den 1. 

juli 2016 kl. 10.00 lokal tid fra Thisted ville sikkert blive forskudt, da der denne fredag var meldt 

hård vind (6 Beaufort) fra syd. Se prognose i figur 3.4.4.3. Det kan også være, at der skal bruges 

meget tid på at vente på det rigtige vejrvindue for at komme over Biscayen. Der findes mange 

sejlerberetninger om uheldige oplevelser på Biscayen282, så derfor er der afsat rigeligt tid. Wilken 

beskriver dog en passage, hvor der er ”Blikstille på Biscayen”.283   

 

Tabel 3.4.4.1. Fjerde ben. Waypointsskema 
  

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
281

 Ibid.  
282

 Se f.eks. ”A rough crossing of Biscay”, Ocean Navigator, July/august 2016. http://www.oceannavigator.com/ 
283

 Wilken (2012) op.cit., p.33. Se også hjemmesiden: http://aefnityr.dk/b%C3%A5den.html 

http://www.oceannavigator.com/
http://aefnityr.dk/b%C3%A5den.html
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 Figur 3.4.4.1. Fjerde ben. Portsmouth-A Coruna 
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
 

Figur 3.4.4.2. Streets forslag til at krydse Biscayen 
 

 
 
 
 
Kilde: Street, Donald M. (1989): Street's Cruising Guide to the Eastern Caribbean: Transatlantic Crossing Guide (Street's Cruising Guide), W.W. 
Norton & Company, London, p. 66. 
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Figur 3.4.4.3. Vejrprognose for afsejlingsdagen fra Thisted fredag den 1. juli 2016 
 

 
Kilde: Zygrib, NOAA.   

 

3.4.5. Femte ben med sygehistorier  

Sejladsen fra A Coruna til Lissabon, femte ben, kræver roligt vejr, da turen går langs kysten. Se 

figur 3.4.5.1. På lavere vand vokser bølgerne fra Atlanterhavet, og de bliver stejle. Det kan udgøre 

en sikkerhedsrisiko. Det samme gælder muligheden for stranding. I givet fald kan der sejles 

længere ud. Omvendt er der mulighed for at søge en række nødhavne på strækningen. Ifølge det 

aktuelle vejr- og bølgekort er der ikke så store bølger, og vinden er fin. Se figur 3.4.5.2. 

Figur 3.4.5.1. Femte ben. A Coruna til Lissabon  
 

 
 
Kilde: OpenCPN op.cit. 
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Tabel 3.4.5.1. Femte ben. Waypointskema  
 

 
 
 

Figur 3.4.5.2. Aktuelt vejr- og bølgekort den 30. juli og 1. august 2016 for femte ben 
  

 
Kilde: http://www.opc.ncep.noaa.gov/shtml/pjai98.gif 

 

Rundt om Kap Finisterre er der dog en kraftig lokal sø fra flere retninger. Et besætningsmedlem 

mister balancen på vej ned i kahytten. Hans fod rammer dørken forkert, og den bliver belastet 

uheldigt. Han forsøger at få fat i et af flere gribehåndtag, der er monteret i fartøjet. I kahytten er 

der 2 gribehåndtag ved nedgangen, et kraftigt gribehåndtag over spritblusset og en gribeliste, der 

http://www.opc.ncep.noaa.gov/shtml/pjai98.gif
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er monteret langskibs midt i kahytten. Det lykkes ikke. Besætningsmedlemmet falder langskibs og 

slår hovedet i dørken. 

Skipper observerer hændelsen og tilser straks personen. Undersøger bevidsthedsniveauet.284 

Besætningsmedlemmet reagerer på tale og er klar. ABC-princippet anvendes285. Luftvejene er frie 

(Airway). Der er vejrtrækning (Breathing), og der ser ikke ud til at være problemer med 

blodkredsløbet (Circulation). Der er ingen ydre blødninger. Der er normal puls.  

Besætningsmedlemmet hjælpes på benene, men han mærker en kraftig smerte i anklen. Skipper 

tilser straks foden. Den er fuld bevægelig, men besætningsmedlemmet har kraftige smerter, når 

han støtter på foden. Efter kort tid konstaterer skipper en hævelse og mørkeblå blodudtrækning 

omkring anklen286. Skipper stiller diagnosen ”forstuvning”. RICE-princippet anvendes. Akronymet 

består af Ro, Is, Kompression og Elevation287. Besætningsmedlemmet hjælpes frem til den forreste 

kahyt, hvor han lægges på sengen. Foden hæves ved at placere et par puder under denne, så det 

forstuvede led er over hjertets niveau. I A Curuna blev der lagt is i skibets køleboks. En pose kolde 

ærter lægges uden på strømpen for ikke at forfryse huden. Nedkølingen skal medvirke til at 

hæmme den indre blødning. Uden på posen etableres der en forbinding288. Om bord findes der 

også Ice Spray i skibsapoteket289. Skipper vurderer, at der ikke er grund til at kontakte Radio 

Medical i Danmark290. Behandlingen er ro i en længere periode. Skipper ændrer vagtplanen, se 

afsnit 4.2., i forhold til sejladsen mod Lissabon. Efter ca. 3 timer med is foretager skipper en 

permanent immobilisering af anklen291. Der fremstilles en sygerapport, og det skrives ind i 

skibsdagbogen.  

Desværre opstår der igen en uheldig situation få timer senere på sejladsen. 

Besætningsmedlemmet med den forstuvede ankel rejser sig for at lave en kop te på trods af, at 

skipper har krævet, at han skulle forholde sig i ro. Der koges vand på blusset, som er kardansk 

ophængt. Der er stadig dønning. Kedlen tages af blusset, da vandet koger. I det øjeblik vandet 

hældes op i en kop falder kedlens låg af. Kogende vand løber ud på besætningsmedlemmets 

venstre håndryg. Besætningsmedlemmet giver højlydt udtryk for smerte. Skipper kommer igen 

hurtig til undsætning. Der er øjensynligt tale om en 1. grads forbrænding. Forbrændingen er 

overfladisk og kan rubriceres som en skoldning292. Det er under 1% af besætningsmedlemmets 

krop, der er forbrændt. Der er ingen risiko for chok293. Det er ikke nødvendigt at indtage ekstra 

væske. Skipper kan ikke se blæner294. Håndryggen holdes under hanen med køligt havvand. Der 

fortsættes med at pumpe vand på håndryggen, indtil smerten går over295. Skipper skønner, at der 
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 Kirk, Ulrik (1998), Førstehjælp for sejlere, Weilbach, p. 14. 
285

 Førstehjælp, 2009, 4. udgave, Røde Kors, p. 16. 
286

 Kirk (1998) op.cit., p. 31. 
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 Førstehjælp (2009) op.cit., p.70.  
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 Ibid.  
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 Kirk (1998) op.cit., p. 9.  
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ikke er behov for yderligere behandling efter at have orienteret sig i flere andre publikationer om 

bord296. Se tabel 3.6.1. omkring papirer, publikationer, software og aps. Der fremstilles en 

sygerapport, og det skrives ind i dagbogen. Se afsnit 4.4.3. som beskriver udstyr til førstehjælp og 

medicinkiste.  

 

3.4.6. Sjette til tiende ben med eksempel på kurssætning 

Der er naturligvis en række udfordringer med at sejle fra Lissabon i Portugal til Las Palmas på 

Grand Canaria. Det vil springe opgavens rammer og det eksemplariske formål at nævne de mange 

detaljer. Få generelle forhold skal dog nævnes. 

Udover de Pilots og Sailing Directions der er nævnt i de forrige afsnit suppleres med følgende 

titler: ”NP1 Africa Pilot Volume 1” 297 og ”Atlantic Islands, Azores, Madeira Group, Canary Islands 

and Cape Verdes”298. Publikationerne studeres nøje.   

Figur 3.4.6.1. og tabel 3.4.6.1. viser sjette ben fra Lissabon til Funchal på Madeira.   

Figur 3.4.6.1. Sjette ben. Lissabon til Funchal  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit 
 

 

                                                           
296

 “International Medical Guide for Ships”, 3
rd

 edition, World Health Organization 2007. Findes på nettet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43814/1/9789240682313_eng.pdf .“The ship captain's medical guide”, 22nd edition, 
Maritime and Coastguard Agency: https://www.gov.uk/government/publications/the-ship-captains-medical-guide . Førstehjælp for 
Sygdomsbehandleren ,udarbejdet af Center for det Maritime Sundhedsvæsen, 
Søfartsstyrelsen, 5. Udgave 2012.   
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 Admiralty Sailing Directions NP 1 Africa Pilot Volume 1, Arquipélago da Madeira, Islas Canarias, Arquipélago de 
Cabo Verde, West coast of Africa from, Cap Spartel to Bakassi Peninsula, The United Kingdom Hydrographic. 
298

 Atlantic Islands, Azores, Madeira Group, Canary Islands and Cape Verdes , Royal Cruising Club Pilotage 
Foundation, Compiled and updated by Anne Hammick: www.imray.com 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43814/1/9789240682313_eng.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-ship-captains-medical-guide
http://www.imray.com/
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Tabel 3.4.6.1. Sjette ben. Waypointskema 
 

 
 
Figur 3.4.6.2. og tabel 3.4.6.2. viser rejsen fra Madeira til Tenerife.  

Figur 3.4.6.2. Syvende ben. Funchal til Acandilatos de Los Gigantos  
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit 
 

Tabel 3.4.6.2. Syvende ben. Waypointskema  
 

 
 
 

Det kan anses for uhensigtsmæssigt at sejle fra Funchal på Madeira til Tenerife og videre til Grand 

Canaria. Steet mener, at man sandsynligvis vil få modvind, da den fremherskende vind er fra 

nordøst, da det ofte er her, passatvinden starter. Dette synspunkt understøttes af Pilot Charts, se 
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figur 3.4.6.5. Hvis man skal se De Kanariske øer, foreslår han, at der startes med de øer, der 

ligger tættest på Afrika. Så kan passaten anvendes til at bevæge sig mod vest til de yderste øer299.  

Der skal nedenfor gives et eksempel på kurssætning. Det vil sige, hvad der skal styres efter på 

fartøjets kompas i forbindelse med niende ben, som er sejladsen fra Costa Adeje på Tenerife til 

Mas Palomas på Grand Canaria.    

Waypointskemaet i tabel 3.4.6.4. giver en oversigt over de retvisende beholdne kurser, som er 

opmålt både i det elektroniske søkort og papirkortet. Kurssætningen foretages på strækningen 

mellem waypoint 4 og 5 i tabel 3.4.6.4. Det er en strækning på ca. 57 sømil fra Tenerife til Grand 

Canaria. Kursen opmålt i søkortet er 105°. Spørgsmålet er nu, hvilken kurs der skal sejles efter på 

kompasset for at komme frem til det ønskede mål, her waypoint 5. Til løsning af spørgsmålet 

anvendes navigationstrappen figur 3.4.6.4. Kilden kendes ikke, og der er indskrevet egne noter i 

figuren.  

Figur 3.4.6.3. Ottende, niende og tiende ben ved Tenerife og Grand Canaria      
 

 
Kilde: OpenCPN op.cit 
 
 
Tabel 3.4.6.3. Ottende ben. Waypointskema 
 

 
 
 
 
 

                                                           
299

 Street (1989) op.cit., p. 134.  
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Tabel 3.4.6.4. Niende ben. Waypointskema  
 

 
 
Tabel 3.4.6.5. Tiende ben. Waypointskema 
 

 
 
Figur 3.4.6.4. Navigationstrappen 
 

 
 

Ud fra Pilot charts antages, at der er en retvisende sydvest gående strøm med en hastighed på 0,6 

knob mellem Tenerife og Grand Canaria. Se figur 3.4.6.5. Det antages at være en regelmæssig 
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strøm300. Vinden antages at komme fra nordøst, normalt 56 % af tiden, og den har en styrke på 4 

Beaufort, dvs. jævn vind. Se figur 3.4.6.5. Det antages at afdriften er 5°.  

Fartøjets sejlede fart antages at være 5 knob. Den sejlede fart er den hastighed, skibet kommer 

frem gennem vandet301. Hvis loggen viser korrekt, er den sejlede fart det samme som den loggede 

fart. Endelig er den beholdne fart, den hastighed fartøjet bevæger sig over grunden (SOG)302.  

Misvisningen er 5° vest303, dvs. negativ. Den kan bl.a. aflæses i ”Atlas of Pilot Charts North Atlantic 

Ocean”. Her er misvisningen opgivet år 2000. Den årlige ændring findes i et lille indsat kort, 

hvorefter det udregnes. I år 2000 er misvisningen ca. 7° vest. Den årlige ændring er ca. 9ʹ øst. I 

2016 er det blevet til 144ʹ (9 x 16) dvs. ca. 2°. Det giver en vestlig misvisning på ca. 5°. 

Kompassets deviation findes i tabel 2.3.1.   

Huskereglen til Navigationstrappen i figur 3.4.6.4. er, at man her i eksemplet går fra noget godt 

(søkortet) til noget dårligere (kompasset). Det betyder, at der skal ændres fortegn. Først skal der 

rettes for strøm for at finde sejlet kurs retvisende.     

Figur 3.4.6.5. Fremherskende strøm og vindforhold ved De Kanariske øer i september  
 

 
Kilde: ”Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, op.cit. 

 

 

                                                           
300

 Wittrup (2009A) op.cit., p.77. 
301

 Ibid., p. 74. 
302

 Ibid.  
303

 Misvisningen på kloden: http://www.magnetic-declination.com/ Kan også aflæses i ”Atlas of Pilot Charts North 
Atlantic Ocean”, op.cit.  

http://www.magnetic-declination.com/
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Anden strømtrekant anvendes. Processen for at komme fra søkort til kompas er nærmere 

beskrevet i ”Fundamentet for navigation”304. Den konstruerede strømkant i figur 3.4.6.6. giver en 

sejlet kurs retvisende på 99˚.  

Figur 3.4.6.6. Anden strømkant anvendt på niende ben waypoint 4 til 5  
  

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Den beholdne fart opmåles til at være 4,7 knob, som er linjestykket ad. I tabel 3.4.6.6. udregnes 

den styrende kurs devierende til at være 87˚, dvs. den kurs der skal styres efter på kompasset 

mellem waypoint 4 og waypoint 5.  

Tabel 3.4.6.6. Udregning af styret kurs devierende  

 099˚ sejl. k. rv.  
 005˚ afdr. NØ-vind  
 094˚ st. k. rv.  
 -05˚ mv. (modsat fortegn)  
 099˚ st. k. mv.  
 012˚ (se tabel, modsat fortegn)  
 087˚ st. k. dv.  
Tiden mellem de 2 waypoints udregnes efter følgende formel: Tid = Distance (D) / Fart (S) 

 𝑇𝑖𝑑 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐹𝑎𝑟𝑡
 

𝑇𝑖𝑑 =  
57 𝑠ø𝑚𝑖𝑙

4,7 𝑘𝑛𝑜𝑏
 

𝑇𝑖𝑑 =  12,13 𝑡𝑖𝑚𝑒 

𝑇𝑖𝑑 =  12 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑔 8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 

                                                           
304

 Wittrup (2009 A), op.cit. p.81. 
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Skibet er fremme ved waypoint 5 kl. 20.19 lokaltid, hvis der afsejles fra waypoint 4 kl. 08:11.  

Figur 3.4.7.7. viser den planlagte sejlads fra Thisted til Las Palmas, dvs. ben 1 til 10.  

 

Figur 3.4.7.7. Den planlagte sejlads fra Thisted til Las Palmas  
  

 
Kilde: Google Earth.  

 

 

3.4.7. Ellevte ben med storcirkelsejlads og astronomiske betragtninger 

Afsnittet omhandler oceanpassagen over Atlanterhavet fra den østlige side ved De Kanariske øer til 

Caribien ved den vestlige side. Der lægges ud med en indledende beskrivelse, hvorefter der er et 

afsnit omkring loxodromisk og storcirkelsejlads. Endvidere er der et afsnit om astronomisk 

stedbestemmelse. Synoptiske vejforhold er omtalt tidligere i opgaven og vil derfor ikke blive 

berørt.     
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3.4.7.1. Indledende betragtninger omkring Atlanterhavssejladsen 

Som det senere vil fremgå, er sejladsen nøje planlagt med waypoints og kurser, som er udsat 

både i papir- og elektroniske søkort. Der kan dog opstå den mulighed, at der skal sejles længere 

mod syd for at fange Nordøstpassaten.  Årsagen er, at Azorerhøjtrykket flytter sig. Hvis det ligger 

meget sydligt, vil der mangle en stabil nordøstlig vind. Det vil være nødvendigt at sejle længere 

mod syd, antageligvis med en nordlig vind, ned i retning af Kap Verde øerne. Eftersom solens 

bane ved efterårsjævndøgnet torsdag den 22. september 2016 går fra nordlig til en sydlig 

deklination305 trækker den bl.a. Azorerhøjtrykket og polarfronten med mod syd. Det bliver 

astronomisk vinter på den nordlige halvkugle. Solens zenit vil nu befinde sig på sydlige 

breddegrader. Det ses af figurerne 3.4.7.1.1. og 3.4.7.1.2. Hundahl skriver, at ”Passatvinden 

strækker sig fra det ækvatoriale lavtryk til ca. 25° bredde om vinteren og til ca. 30° bredde om 

sommeren.”306 Da affarende sted for den vestlige sejlads over Atlanterhavet (252°) er planlagt til 

at foregå omkring 27° bredde i november, kan skipper ikke være sikker på her at finde den stabile 

Nordøstpassat på 3 til 4 Beaufort307.   

 

Figur 3.4.7.1.1. Azorerhøjtrykket og vindene omkring i januar  
 

 
 
Kilde: ”Tropical Meteorology” 2nd Edition: http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/print_3.htm 
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 Nautical Almanac, 2016, Commercial Edition, United Kingdom Hydrographic Office 2015, p.187.  
306

 Hundahl (2003) op.cit., p.166.  
307

 Ibid. 

http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/print_3.htm
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Figur 3.4.7.1.2. Azorerhøjtrykket og vindene omkring i juli 
 

 
 
Kilde: ”Tropical Meteorology” 2nd Edition: http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/print_3.htm 

 
Clarke skriver følgende om Nordøstpassaten:  

 ”The northern limit of the NE Trades in winter lies in about 25°N once they are established, and the strategy of 

this passage to get well into the Trades before turning west to the Caribbean. The latitude at which the Trade 
winds begin to blow steadily varies from year to year, and opinion differs as to the best point to turn west. 
Yachtsmen generally sail SW from the Canaries to a point 150 miles NW of the Cap Verde Islands, where good 

winds are found, and then shape course for their destinations.”308 

 

 

På en blog hos Yachting World skriver Elaine Bunting:  

 ”The most reliable passage plan is, however, sometimes the quickest: run your latitude down to around 20°N, 
30°W before turning right, following the age-old advice to ‘head south til the butter melts’”.309 

 

 

Følgende to kort i hhv. figur 3.4.7.1.3. og 3.4.7.1.4. viser ruter for sejlskibe. I den første figur er 

de røde ruter for sejlskibe. Det ses tydeligt, at ruten fra De Kanariske øer adskiller sig fra den her i 

opgaven forslåede. Hensigten med den valgte rute her i opgaven er primært at demonstrere 

beherskelse af udregninger, storcirkelsejlads, kursudsætning og astronomisk stedbestemmelse. I 

den aktuelle situation planlægges én eller flere ruter inden afgang fra Las Palmas. Det andet kort 

viser sejlskibsruterne fra en ældre dansk publikation310. Begge kort viser, at der hverken sejles 

storcirkelsejlads eller en ret kurs mellem De Kanariske øer og destinationer i Caribien.   
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 Clarke, James (2005): Atlantic Pilot Atlas Including the Caribbean & Mediterranean , 4TH Edition, Adlard Coles, 
Nautical, London, p. 32.  
309

 ”ARC rally: 20 questions answered”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 
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 Nautisk geografi til brug ved navigationsskolerne, anden gennemsete udgave, Forlaget G.E.C. GAD, København, 
1909. 
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I forbindelse med planlægningen af oceansejladsen over Atlanterhavet studeres en række 

publikationer. Nævens kan ”Ocean Passage for the world”311, hvor der findes en omtale af 

Nordøstpassaten312. I publikationen findes der også en særlig omtale af sejlskibsruter. Ligeledes 

studeres ”North Atlantic Ocean and Adjacent Seas”313, ”Atlas of Pilot Charts North Atlantic 

Ocean”314; ”Caribbean Sea Volume 1”315, ”Street's Transatlantic Crossing Guide”316; ”Street's 

Cruising Guide to the Eastern Caribbean, Volume 3, Martinique to Trinidad” 317; “Atlantic Pilot 

Atlas”318; ”Nautisk geografi319; ”West Indies Pilot Volume II”320.  

Figur 3.4.7.1.3. Ruter over Atlanterhavet. De røde er for sejlskibe 
  

 
Kilde: Clarke, James (2005): Atlantic Pilot Atlas Including the Caribbean & Mediterranean , 4TH Edition, Adlard Coles, 
Nautical, London.  

                                                           
311

 Ocean Passage for the world , op.cit. 
312

 Ibid., pp. 36-37.  
313

 “PUB. 140, North Atlantic Ocean and Adjacent Seas”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, 
Springfield, Virginia:  http://msi.nga.mil/ 
314

 “Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, op.cit.  
315

 “PUB. 147, Caribbean Sea Volume 1”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, 
Virginia:  http://msi.nga.mil/ 
316

 Street (1989) op.cit.   
317

 Street, Donald, M. (1987): Street's Cruising Guide to the Eastern Caribbean, Volume 3, Martinique to Trinidad, 
Norton & Company, New York, London. 
318

 Clarke (2005) op.cit.  
319

 Nautisk geografi, op.cit.  
320

 Admiralty Sailing Directions, NP71, West Indies Pilot, Volume II, Mona Passage, Puerto Rico and the Virgin 
Islands, Leeward and Windward Island from Anguilla to Grenada, The United Kingdom Hydrographic. 

http://msi.nga.mil/
http://msi.nga.mil/
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Figur 3.4.7.1.4. Uddrag af ældre kort over sejlskibsveje 
 

 
 
Kilde: Nautisk geografi til brug ved navigationsskolerne, anden gennemsete udgave, Forlaget G.E.C. GAD, København, 1909. 

 

 

3.4.7.2. Loxodromisk og storcirkelsejlads 

Strækningen fra Las Palmas på De Kanariske øer til St. Lucia i Caribien er en lang oceansejlads på 

ca. 2.700 sømil. Spørgsmålet er nu hvilken metode, der skal anvendes til at udsætte en rute, som 

giver mindst distance. Der ses nu bort fra ovenstående betragtninger om årstider, vind og 

strømforhold.   

Der er 3 metoder: 1) kurstrekanten, 2) merkatortrekanten og 3) storcirkelsejlads321. Det vil springe 

opgavens rammer grundigt at beskrive problemet og forskellige løsninger med at få en oval 

jordkugle afbilledet på et firkantet papirkort322.  

Inden for søfarten anvendes merkatorprojektionen som betyder, at meridianer (halve storcirkler) 

og breddeparalleller (lillecirkler på nær ækvator linjen) skærer hinanden med rette vinkler323. I 

                                                           
321

 Wittrup, Jørgen (2009C): Navigation 2. Søkort, Sejladsmetoder, Terrestrisk navigation, Kompasfejl, Fejl og 
usikkerheder,  Weilbach, pp. 21-34.  
322

 Se Wittrup (2009A) op.cit., pp. 22-35.    
323

 Ibid., pp. 26-33; Vestergaard, Erik (1997): Astronomisk navigation. Sfærisk geometri i anvendelse, 
Matematiklærerforeningen, pp. 86-95. En beskrivelse af søkortets historiske udvikling herunder merkatorkortet findes 
hos Thirslund, Søren (1988): Navigationens historie II, Handels- og søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør, pp. 33-44. 
Johnson, Donald´s; Nurminen, Juha (2007): Die Grosse Geschichte der Seefahrt, Weltbild, pp.215-221.     
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virkeligheden er det cirklers tangeringspunkter324. Fordelen ved merkatorkortet er, at det er let at 

lægge en kurs fra A til B, og det er forholdsvis simpelt at opmåle distancer.   

Lillecirklerne (bredde parallellerne) bliver mindre og mindre jo tættere man kommer polerne. Tæt 

på polerne vil et skib hurtigere krydse længdegrader end ved ækvator. Man har aksiomatisk 

bestemt, at et bueminut (ʹ) er en sømil. Ved ækvator har jorden tilnærmelsesvis en omkreds på 

40.000 km. Storcirklen ved ækvator kan inddeles i 360°. Afstanden mellem hver længdegrad bliver 

ca. 111 km. Man kan yderligere dele 1 grad op i 60 bueminutter. Afstanden mellem hver bueminut 

bliver afrundet til 1,852 m. Det er lig med 1 sømil.  

Problemet er nu, at et bueminut ved ækvator er betydelig længere i afstand end et bueminut 

tættere på polerne. Problemet løses ved at konstruere et kort med voksende bredde, dvs. der 

bliver længere og længere afstand mellem breddeparallellerne, jo tættere man nærmere sig 

polerne. En formel generer værdier (Meridionaldel MD)325, der anvendes til at få afstanden til at 

vokse, så et bueminut stadig bliver 1,852 meter. Forholdet mellem længde og bredde bevares 

således over hele kortet. Wittrup skriver, at ”…man lader kortets breddeminut vokse i samme 

forhold, som længdeminuttet aftager på jorden”326.  

Værdierne kan udregnes eller slås op i en tabel over voksende bredder327. Pointen er, at et 

bueminut i bredden (en sømil) skal være længere ved polerne for at kompensere for at afstanden 

mellem længdeminutterne er mindre. Afstande på et merkatorkort findes ved at sætte en passer 

ud i et af kortets lodrette sider. Det skal være omtrentligt ud fra det sted, der ønskes opmålt i 

kortet. En sømil bliver således større og større i millimeter, jo længere væk man kommer fra 

ækvator. En konsekvens ved denne projektion er, at områder ved polerne, som f.eks. Grønland, 

tegnes relativt større end områder tættere på ækvator. Kortet strækkes ud ved polerne.     

Når et skibs rejse fra punkt A til B skal planlægges og længde- og breddeforandringer udregnes, 

skal der tages hensyn til de generede værdier (meridionaldele MD), der svarer til de forskellige 

bredder. Nedenfor anvendes tabel328.   

De første to metoder, kurs- og merkatortrekanten, til at udregne en kurs og distance kan 

sammenfattes i betegnelsen loxodromisk navigation. Her følges en fast kurslinje (rhumb line) 

igennem den planlagte rute. Skibet skærer alle meridianer i samme vinkel. Altså skibet sejler 

samme kurs. Over kortere afstande er det praktisk, men hvis et fartøj konsekvent bliver ved at 

følge samme kurs i meget lang tid, havner det på en af polerne329. Der opstår en spiralerende 

kurve330. Det betyder, at over store afstande opnås den korteste distance, ikke ved at holde 

samme kurs, men ved at sejle på en storcirkel. Det kaldes for orthodromisk navigation331. Det 

kræver, at man under sejladsen jævnligt ændrer kurs for at kunne følge storcirklen. Meridianer 

                                                           
324

 Wittrup (2009A), op.cit., pp. 27. Se også Seemannschaft (2007) op.cit., pp. 462-463.  
325

 Ibid., pp. 27-32 og Vestergaard (1997) op.cit., p.87.  
326

 Ibid., p. 27.  
327

 Ibid. tabel 1, pp. 89-97.  
328

 Ibid.  
329

 Seemannschaft (2007) op.cit., p.482.  
330

 Vestergaard (1997) op.cit., p.86.  
331

 Ibid.  
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skæres således i lidt forskellige vinkler. Problemet opstår ikke, hvis der sejles lige Nord eller Syd, 

da det er storcirkler. Hvis man på ækvator sejler lige vest eller øst, bliver det også til 

storcirkelsejlads. Storcirkler har alle centrum i jordens midte. De vil altid skære ækvator i to 

punkter. Lillecirkler kan have centrum andre steder.   

Fordelen ved jævnligt at ændre kurser ved en oceansejlads og følge en storcirkel er mindre, jo 

tættere man sejler på storcirklen ved ækvator. Det samme gælder sejladser, hvor kursen ligger 

tæt på nord og syd. På høje bredder kan der opnås betydelige besparelser på distance og dermed 

tid og brændstof. Dog kan der være en risiko for, at storcirklen vil bringe skibet op i isfyldt 

farvand, da storcirklen vil ligge nordligere end kompaslinjen på nordlig halvkugle.  

Det 11. ben på ruten foregår på lave breddegrader fra ca. 27°N til 14°N. Se figur 3.4.7.2.1. og 

waypointskema i tabel 3.4.7.2.1.    

Figur 3.4.7.2.1. Ellevte ben fra Las Palmas til St. Lucia som storcirkel 
  

 
Kilde: OpenCPN op.cit 
 

I forhold til betragtningerne ovenfor forventes der ikke den store distanceforskel på loxodromisk 

(rhumb line) og orthodromisk (storcirkel) sejlads. Nedenfor udregnes først en kurs og en distance 

ved hjælp af merkatortrekanten332 og derefter en storcirkelsejlads333. De to distancer 

sammenlignes efterfølgende. Waypoint nr. 5 på 11. ben er valgt som affarende sted og 

påkommende sted er waypoint 30. Se tabel 3.4.7.2.1.    

 

                                                           
332

 Wittrup (2009C) op.cit., p. 24.  
333

 Ibid., pp.25-34.  
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3.4.7.2.1. Udregning på baggrund af merkatortrekanten 

Merkatortrekanten er mere præcis end kurstrekanten, så derfor anvendes sidste metode ikke334. 

For at udlede beholdne kurs og distance er det nødvendigt at anvende nogle formler. For at 

komme frem til et resultat skal der benyttes affarende sted og påkommende sted for at udlede 

breddeforskellen (brf.), voksende breddeforskel og længdeforskellen (lgf.).  

 

 

Tabel 3.4.7.2.1. Ellevte ben. Waypointskema   
 

 
 

Følgende to formler anvendes335: 

Formel (8):     tan C = lgf. : voks. brf.  Giver den beholdne kurs 
Formel (2):     dist. = brf. : cos C  Giver distancen  

 

Tabel for voksende bredde anvendes336. Der skal interpoleres. Nedenfor gives et eksempel. Der 

anvendes følgende tidligere viste formel (afsnit 3.4.2.1.) til at foretage interpolationen:  

                                                           
334

 Ibid., p.24.  
335

 Ibid., p.23. 
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 Bredden er 27° og Voksende Bredde (MD)  
 X1 = 38ʹ Y1 = 1715,7  
 X = 38,9ʹ N Y = ?  
 X2 = 39ʹ Y2 = 1716,9  
  

 𝑦 = 1715,7 + 
1716,9 − 1715,7

39 − 38  
∗ (38,9 − 38)   

𝑦 = 1715,7 + 
1,2

1 
∗ (0,9)   

𝑦 = 1715,7 + 1,08   

𝑦 = 1716,78   

 

Affarende sted (waypoint 5): 027° 38,9ʹ N 015° 35,9ʹ V  
 = 027° 38ʹ 54ʹʹ N  = 015° 35ʹ 54ʹʹ V 
   
Påkommende sted (waypoint 30): 014° 03,2ʹ N 060° 52,7ʹ V 
 = 014° 03ʹ 12ʹʹ N = 060° 52ʹ 42ʹʹ V 
   
027° 38,9ʹ  aff. br. N 1716,8 voks. br. (MD) 015° 35,9ʹ aff. lg. V 
014° 03,2ʹ  påk. br. N  846,3 voks. br. (MD) 060° 52,7ʹ påk. lg. V 
013° 35,7ʹ brf. S  870,5 voks. brf. (MD) 045° 16,8ʹ lgf. V 
   
Breddeforandringen omregnes til bueminutter, hvor 1 
bueminut er 1 sømil 

 Længdeforandringen omregnes til 
bueminutter. 

013 x 60 = 780ʹ  045 x 60 = 2700ʹ 
780ʹ + 35,7ʹ = 815,7ʹ brf. (sm)  2700ʹ + 16,8ʹ = 2716,8 lgf. 
 

 

Formel (8): tan C =lgf. : voks. brd  
 tan C = 2716,8:870,5   
 tan C = 3,120965  For at isolere C anvendes tan invers. 
 C= 72,23° Sejladsen er sydvest og vinklen skal derfor 

adderes med 180° 
 180° + 72° = 252°  
   
Formel (2) dist. = brf. : cos C  
 dist. = 815,7 : cos 72,23°  
 dist. = 815,7 : 0,3052  
 dist. = 2673 sømil   

 

Hvis man fra waypoint 5, ud for fyret ved Maspalomas, til waypoint 30, ud for øen St. Lucia, holder 

en beholden kurs på 252° bliver distancen over grunden 2673 sømil. Kursen kan udsættes på 

merkatorkort. Se figur 3.4.7.2.2. Fartøjet krydser alle meridianer med 252° på den nederste streg 

på figuren. Under hele oceanpassagen kan skipper således teoretisk følge samme kurs. Som 

kontrolpunkter vil skipper stadig indsætte en række waypoints. 

                                                                                                                                                                                                 
336

 Ibid., pp.70-78.  
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Figur 3.4.7.2.2. Ellevte ben fra Las Palmas til St. Lucia som både loxodromisk og orthodromisk 
sejlads indtegnet på papirkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

3.4.7.2.2. Udregning på baggrund af storcirklen 

Der er flere måder at planlægge en storcirkelsejlads. Hele sejladsen kan udregnes på baggrund af 

trigonometriske formler, et særligt storcirkelkort, Excel, internettet eller fartøjets ECS. De 

forskellige muligheder skal vises nedenfor i forhold til rejsens 11. ben fra waypoint 5 til waypoint 

30 jf. tabel 3.4.7.2.1.   

Storcirklen kan udregnes ved hjælp af formler337. Her er det nødvendigt at anvende en 

lommeregner, der har trigonometriske funktioner. I eksemplet nedenfor udregnes turens distance 

og begyndelseskurs. Se figur 1.12.1. hos Wittrup338 for at forstå bogstavsforkortelserne.    

Formel (1) dist. = arc cos (sin bA x sin bB + cos bA x cos bB x cos lgf.A-B)  
 dist. = arc cos (sin 027° 38,9ʹN x sin 014° 03,2ʹ N + cos 027° 38,9ʹN x cos 014° 03,2ʹ N x cos 045° 16,8ʹ  
 dist. = arc cos ((0,46404345 x 0,242824983) + (0,885812439 x 0,970070115 x 0703642776))  
 dist. = arc cos (0,112681343 + 0,60464036)  
 dist. = arc cos (0,717321703)  
 dist. = 44,16620431°  
 dist. = 44,16620431° x 60  
 dist. = 2649,97ʹ   
  dist. ≈ 2650 sømil  

 

Forskellen på loxodromisk sejlads (rhumb line) og orthodromisk sejlads (storcirkel) er beregnet til 

23 sømil (2673-2650). Storcirkelsejlads er teoretisk under 1 % kortere. I virkeligheden vil 

storcirkelsejladsen være længere end de 2650 sømil, da storcirklen skal deles op i en række 

                                                           
337

 Ibid., pp. 27-34. 
338

 Ibid., p.28. 



104 
 

punkter eller waypoints, hvor der ændres kurs. Der er ikke tale om en fuldstændig storcirkel, men 

en række forskellige kurssejladser. I fartøjets ECS beregnes distancen på den skabte storcirkel, 

med en række waypoints, til at være 2664 sømil. Se figur 3.4.7.2.1. og tabel 3.4.7.2.1. Forskellen 

bliver da 9 sømil! I heldigste tilfælde vil man da teoretisk spare ca. 2 timer, hvis gennemsnitsfarten 

over grunden er 5 knob. I virkelighedens verden vil det være mere hensigtsmæssigt at styre efter 

optimal vind for sejlskibet fremfor at følge en storcirkel slavisk. 

En opmåling i merkatorpapirkort giver en storcirkeldistance på 2650 sømil og en 

kompaslinjedistance på 2680 sømil. Se figur 3.4.7.2.2. 

Nedenfor skal der gives et eksempel på udregning af begyndelseskursen på storcirklen. Se figur 

1.12.1. hos Wittrup339 for at forstå bogstavsforkortelserne.    

 

Formel 2 
K = arc cos (

sin bB − sin bA x cos dist.

𝑐𝑜𝑠𝑏𝐴 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡.
)  

   
 

K = arc cos (
sin 14°03,2ʹ − sin  27°38,9ʹ x cos 44,16620431°.

𝑐𝑜𝑠27° 38,9ʹ 𝑥  sin 44,16620431°
) 

 

   
 

K = arc cos (
 0,242824983 − (0,46404345 x 0,717321703)      

0,885812439  𝑥 0,696742115
) 

 

   
 

K = arc cos (
 0,242824983 − (0,46404345 x 0,717321703)      

0,885812439  𝑥 0,696742115
) 

 

   
 

K = arc cos (
 0,242824983 − 0,332868438)      

0,617182832
) 

 

   
 

K = arc cos (
− 0,090043455

0,617182832
) 

 

   
 

K = arc cos (
− 0,090043455

0,617182832
) 

 

   
 K = arc cos 0,145894296  
   
 K = arc cos 0,145894296  
   
 K = 81,61°  
   
 81,61° + 180° = 261,6  
   
 Begyndelseskurs på storcirklen er 262°  

   

Positionen for hhv. affarende og påkommende sted er også sat ind i forskellige elektroniske 

hjælpemidler, hvor både den loxodromiske og orthodromiske sejlads er beregnet. Resultaterne er 

næsten identiske i de to Excel ark i hhv. figur 3.4.7.2.2.1. og figur 3.4.7.2.2.2. 

På en hjemmeside er de to typer af sejladser beregnet og indtegnet på et satellitkort. Det ses i 

figur 3.4.7.2.2.3. og 3.4.7.2.2.4. Sammenfattende ses det, at der ikke er stor forskel på hhv. 

loxodromisk og orthodromisk sejlads på den aktuelle strækning.    

                                                           
339

 Ibid., p.28.  
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Waypointskemaet i tabel 3.4.7.2.1. beregner at oceansejladsen fra Las Palmas til Rodney Bay 

Marina på St. Lucia har en varighed af 22 dage og 18 timer, hvis gennemsnitsfarten er 5 knob over 

grunden. Udgangspunktet for senere beregninger er, at disse waypoints anvendes for turen.   

 

Figur 3.4.7.2.2.1. Excel ark fra Kroatien, hvor turen er udregnet 
   

 
 
Kilde: Excel ark fra Kroatien: http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls 
 

 

http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls
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Figur 3.4.7.2.2.2. Excel ark fra Italien, hvor turen er udregnet 
 

 
Kilde: Excel ark fra Italien: http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html 
 

 

Figur 3.4.7.2.2.3. Online beregner af rhumb line  
 

 
Kilde: Online beregner af rhumb line: http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 
 
 

http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
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Figur 3.4.7.2.2.4. Online beregner af great-circle 
  

 
Kilde: Online beregner af great-circle: http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 
 

 

3.4.7.2.3. Anvendelse af storcirkelkort 

Det er også muligt at planlægge storcirkelsejlads uden brug af trigonometriske funktioner, Excel 

ark, internet eller ECS. Nedenfor skal gives et eksempel på, hvordan storcirkelkort anvendes.  

Det planlagte affarende og påkommende sted plottes ind i storcirkelkortet. Hvis ikke hele 

strækningen kan sættes ind i samme storcirkelkort opdeles rejsen i ben. I storcirkelkortet over 

Nordlige Atlanterhav, se figur 3.4.7.2.3.1 er det ikke muligt at indsætte hele den planlagte rejse til 

St. Lucia. Derfor opdeles ruten i flere ben. Affarende sted er stadig waypoint 5, men påkommende 

sted bliver waypoint 20 i tabel 3.4.7.2.1.  

 Affarende sted (waypoint 5): 027° 39ʹ N 015° 36ʹ V 

 Påkommende sted (waypoint 20): 020° 58ʹ N 043° 47ʹ V 

 

Det er naturligvis ikke muligt at aflæse så nøjagtigt som på det elektroniske kort. Punkterne ses af 

figur 3.4.7.2.3.1. Det er røde cirkler. Affarende og påkommende sted er gule prikker. 

Antallet af waypoints på en oceansejlads kan passende være, hvad der ca. svarer til et døgns 

sejlads (etmål). Med 5 knob i gennemsnitsfart over grunden giver det et waypoint for hver 120 

sømil (5 x 24). Det svarer til 2 længdegrader. Princippet er delvist anvendt i waypointskemaet over 

11. ben udregnet af fartøjets ECS.    

I storcirkelkortet er der valgt at aflæse de steder, hvor den lige linje på kortet krydser 

meridianerne i hhv. 20°V, 25°V, 30°V, 35°V og 40°V. Disse punkter overføres i et merkatorkort og 

bliver til waypoints, hvor der skal sejles forskellige kurser, for at det kan blive til en storcirkel. De 5 

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
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punkter er, som tidligere nævnt, indtegnet som røde cirkler i figur 3.4.7.2.3.1. De gule 

endepunkter er affarende og påkommende sted. Punkterne er også indtegnet i det elektroniske 

søkort. Det ses, at de røde krydser omtrentlige følger den cirkel, som er beregnet elektronisk. Se 

figur 3.4.7.2.1.  

Figur 3.4.7.2.3.1. Storcirkelkort over det Nordlige Atlanterhav 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

Rutens distance på storcirkelkortet findes ved at konstruere en linje fra storcirkelkortets 

tangeringspunkt (0) og vinkelret ned på den planlagte rute. Det er den gule linje i figur 

3.4.7.2.3.1. Denne linje anvendes som radius i en ny cirkel, som skal tangere med en meridian. 

Det er den blå linje i figuren. På den blå linje, tangenten, afsættes 2 punkter. De findes ved at 

opmåle en radius fra storcikelkortets tangeringspunkt (0) og så hhv. til affarende (a) og 

påkommende sted (b). Disse nye cirkler skærer den blå linje. Det markeres og bliver til 2 punkter. 

I figuren er der afsat to gule cirkler om punkterne på den blå linje. Afstanden mellem disse 

opmåles: Skipper får nu distancen af sejladsen. Det opmåles til omtrentlig 26,4°, ved at tælle 

grader og minutter på den lodrette blå linje mellem de gule punkter. Bemærk, at man ikke bare 

kan gå ud i venstre kant og måle distancen, da det øverste gule punkt befinder sig for nordligt til 
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denne metode. Distancen bliver ca. 1584 sømil (26,4x 60). På det elektroniske søkort, med de 

waypoint der fremgår af waypointskemaet, bliver distancen 1602 sømil. De 2 tidligere omtalte 

Excel ark giver en distance på ca. 1600 sømil. Hvis den elektronisk beregnede distance sættes til 

1600 sømil, og den opmålte distance på storcirkelkortet sættes til 1584, er der opmålt ca. 16 sømil 

forkert. Det svarer til 1 %. Det er netop den maksimale fejlberegning ved et storcirkelkort, der står 

omtalt i navigationsbogen340. 

Når punkterne lægges ind i et traditionelt merkatorkort, opmåles de beholdne kurser mellem 

punkterne, og der kan sejles traditionel kompassejlads mellem punkterne. Det ses figur 3.4.7.2.2. 

og forstørret op i figur 3.4.7.2.3.2. nedenfor.     

 

Figur 3.4.7.2.3.2. Punkterne i storcirkelkort ført ind i merkatorkort 
  

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 

 

Hele turen fra Thisted til St. Lucia er lagt ind i Google Earth i figur 3.4.7.2.3.3. 

 

 

 

 

                                                           
340

 Wittrup (2009C) op.cit.,p. 27.  
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Figur 3.4.7.2.3.3. Ruten fra Thisted til St. Lucia  
 

 
Kilde: Google Earth  

 

 

3.4.7.3 Astronomiske observationer 

Det er hensigten i dette afsnit at demonstrere færdigheder i astronomisk navigation. Observationer 

og beregninger foregår på ruten over Atlanterhavet. Der skitseres en række cases.  

3.4.7.3.1. Nautisk tusmørke 

Fartøjet befinder sig på waypoint 12, som er positionen 024°54,83ʹ N og 030°00ʹ V. Se tabel 

3.4.7.2.1. Det er søndag den 27.11.2016 og klokken er 15.26 ZT (+2). Skibet sejler 5 knob over 

grunden. Der er skyfrit, og solen står stadig højt på himlen. Derfor er det umuligt at foretage 

astronomiske observationer af stjerner og planeter. Skipper undersøger, hvornår nautisk tusmørke 

indtræder om aftenen341. Det er fra perioden, hvor solens midtpunkt er 6° under horisonten til 

12°342. Hvis der er totalt mørkt, kan kimmingen ikke ses, og det er ikke muligt at føre 

himmellegemer ned til kimmingen med sekstanten.   

                                                           
341

 Holland, Niels : Astronomisk navigation. Tidevand & sejladsplanlægning,  Weilbach, pp.54-58. 
342

 Ibid., p.54  
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Efter et hurtigt opslag i almanakken skønner skipper, at det nautiske tusmørke indtræffer omkring 

kl. 18.03, da ca. 25°N er midt mellem 30°N (17.55) og 20°N (18.10)343. Se figur 3.4.7.3.1.1. 

Figur 3.4.7.3.1.1. Uddrag af Nautical Almanac 2016 
  

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 

 

                                                           
343

 Nautical Almanac 2016 op.cit., p. 231.  
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Hvis fartøjet ligger stille, vil tusmørket indtræde om 2 timer og 37 minutter. Men skibet bevæger 

sig med 5 knob over grunden i kurs 255°. Skipper beregner nu, hvor skibet vil befinde sig om 2 

timer og 37 minutter.    

Fart (S) = Distance (D) / Tid (T) => Distance (D) = Fart (S) X Tid (T) => Tid = Distance (D) / Fart (S) 

    

 Distance (D) = Fart (S) X Tid (T)   
 D = 5 knob X 2,62   
 D = 13,1 sømil   
Med henblik på at beregne det påkommende sted efter 13,1 sømil anvendes merkatortrekanten. 

Følgende to formler anvendes344: 

Formel (1):     brf. = dist. x Cos C.  Giver breddeforandringen 
Formel (7):     Lgf. = vok.brf. x tan C  Giver længdeforandringen  

 

Tabel for voksende bredde anvendes345. Der skal interpoleres. Nedenfor gives et eksempel. Der 

anvendes følgende tidligere viste formel (afsnit 3.4.2.1.) til at foretage interpolationen:  

 

 

 

 

 Bredden er 24° og Voksende Bredde (MD)  
 X1 = 54ʹ Y1 = 1533,8  
 X = 54,83ʹ  Y = ?  
 X2 = 55ʹ Y2 = 1534,9  
 

 𝑦 = 1533,8 + 
1534,9 − 1533,8

55 − 54  
∗ (54,83 − 54)   

𝑦 = 1533,8 + 
1,1

1 
∗ (0,83)   

𝑦 = 1533,8 + 0,913   

𝑦 = 1534,7  

Kurs 255-180 = 075 V   
 brf. = dist. x Cos C. 

brf. = 13,1 x cos 75 
brf. = 3,39 

 

   
 024°54,83ʹ aff. br. N 

000°03,39ʹ brf. N 
1534,7 vok. br. (MD) 
 

 024°51,44ʹ Påk. br. N  

 

Tabel for voksende bredde anvendes346. Der skal interpoleres.  

                                                           
344

 Wittrup (2009C) op.cit., p.23. 
345

 Ibid., pp.70-78.  
346

 Ibid., pp.70-78.  
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 Bredden er 24° og  Voksende Bredde (MD)  
 X1 = 51ʹ Y1 = 1530,5  
 X = 51,44ʹ  Y = ?  
 X2 = 52ʹ Y2 = 1531,6  
 

 𝑦 = 1530,5 + 
1531,6 − 1530,5

52 − 51  
∗ (51,44 − 51)   

𝑦 = 1530,5 + 
1,1

1 
∗ (0,44)   

𝑦 = 1530,5 + 0,484   

𝑦 = 1531,0  

  1534,7 vok. br. (MD)  
 1531,0 vok. br. (MD)  
 0003,7 vok. br. (MD) lgf. = vok.brf. x tan C 
  Lgf. = 3,7 x tan 75 
 030°00,00ʹ V. aff. lg. V  Lgf. = 13,81 
 000°13,81ʹ lgf. V  
 030°13,81ʹ Påk. Lg. V  

 

Påkommende sted efter 2 timer og 37 minutters sejlads er 024°51,44ʹN; 030°13,81ʹV. 

Nautisk tusmørke udregnes nu nøjagtig for den nye position.  

 Bredden er 24° og  Tid for at nautisk tusmørke 
indtræffer 

 

 X1 = 30,00° Y1 = 1755  
 X = 24,86°  Y = ?  
 X2 = 20,00° Y2 = 1810  
 

 𝑦 = 17 55 + 
15

−10  
∗ (−5,14)   

𝑦 = 17 55 + 7,71   

𝑦 = 1803  

Nautisk tusmørke indtræder på nulmeridianen 18.03. Der rettes nu til for den vestlige længde, 

som er 030°13,81ʹ V = 30,23° 

24 timer = 360°, 1 time = 15°, 60 min = 15°, 1°= 4 min.; 4 x 30,23 = 120,92 min = 2 timer og 1 minut.   

Nautisk tusmørke ved nulmeridianen 18 03  
 02 01    
Nautisk tusmørke på længdepositionen 20 04   
 02 00   
Zonetid på positionen 18 04 (+2) indtræffer nautisk tusmørke.    
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Resultatet er i overensstemmelse med almanak på internettet. Se figur 3.4.7.3.1.2. 

 

Figur 3.4.7.3.1.2. Almanak på internettet for tusmørke søndag den 27.11.2016 
 

 
Kilde: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 
 

 

3.4.7.3.2. Solopgang  

Skibet sejler mod waypoint 15. Se tabel 3.4.7.2.1. Skipper har besluttet, at når dette punkt nås 

ifølge GPS, skal der tages en astronomisk kontrolobservation. Spørgsmålet er dog, om solen er 

stået op, når punktet nås? Det vil vanskeliggøre astronomiske observationer af stjerner og 

planeter. Solens opgang beregnes nedenfor. 

Waypoint 15 er på position 23°46,5ʹN, 034°44,0ʹ V. Fartøjet er forsinket i forhold til den 

oprindelige plan, men forventes at være i punktet den 29.11.2016. Zonetiden er (+2)347. 

For at få det korrekte tidspunkt skal der foretages 2 interpolationer. Dels i forhold til, hvornår solen 

står op på nulmeridianen den 29.11.2016, da tidspunktet kun kendes for den 27.11.2016 og den 

30.11.2016. Se figur 3.4.7.3.1.1. og figur 3.4.7.3.2.1. Det vil sige den midterste dato i 

almanakken. Dels i forhold til bredden, da der kun er tidspunkter for 20°N og 30°N, men ikke for 

23°46,5ʹN.  

 

 

 

                                                           
347

 Se kort for zonetid hos Wittrup (2009A) op.cit. pp.58-59. Findes også i tabel i Nautical Almanac 2016 op.cit., 
pp.262-265. 

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
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Figur 3.4.7.3.2.1. Uddrag af Nautical Almanac 2016 
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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Den tidligere anvendte ligning for interpolation anvendes konsekvent i alle beregninger.  

Søndag 27.11.2016 Tirsdag 29.11.2016 Onsdag 30.11.2016 
20°N = 0616 solopgang Ukendt (0617 interpoleret nedenfor) 0618 solopgang 
23°46,5ʹN = 23,78° = solopgang ukendt Ukendt (0625 LMT interpoleret nedenfor 

på nulmeridianen) 
Ukendt  

30°N = 0635 solopgang  Ukendt (0637 interpoleret nedenfor) 0638 solopgang 

 

 

 

 

 For 20°N   
 X1 = 27 Y1 = 0616  
 X = 29 Y = ?  
 X2 = 30 Y2 = 0618  
 

 𝑦 = 0616 +  
0618 − 0616

30 − 27  
∗ (29 − 27)   

𝑦 = 0616 + 
0002

3 
∗ (2)   

𝑦 = 0616 + 1,33   

𝑦 = 0617,33   

    
 For 30° N   
 X1 = 27 Y1 = 0635  
 X = 29 Y = ?  
 X2 = 30 Y2 = 0638  
 

 𝑦 = 0635 +  
0638 − 0635

30 − 27  
∗ (29 − 27)   

𝑦 = 0635 + 
0003

3 
∗ (2)   

𝑦 = 0635 + 2   

𝑦 = 0637   

 For 23,78°N den 29.11. 2016   
 X1 = 20 Y1 = 0617  
 X = 23,78 Y = ?  
 X2 = 30 Y2 = 0637  
 

 𝑦 = 0617 + 
0637 − 0617

30 − 20  
∗ (23,78 − 20)   

𝑦 = 0617 + 
0020

10
∗ (3.78)   

𝑦 = 0617 + 7,56   

𝑦 = 0624,56   

Der rettes nu til for den vestlige længde, som er 34°44,0ʹV, dvs. 34,73°V.  

24 timer = 360°, 1 time = 15°, 60 min = 15°, 1°= 4 min.; 4 min x 34,73 = 138,92 min = 2 timer og 19 min.  
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Solopgang ved nulmeridian 0625  
 0219  
Solopgang på længdepositionen 0844 UT.   
 0200   
Zonetid på positionen 644 står solen op.   

  

Resultatet er i overensstemmelse med almanak på nettet. Se figur 3.4.7.3.2.2. 

Figur 3.4.7.3.2.2. Almanak på internettet for solopgang tirsdag den 29.11.2016 
 

 
Kilde: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 
 

3.4.7.3.3. Solens kulmination 

Ifølge waypoint-planen, tabel 3.4.7.2.1., vil fartøjet befinde sig i waypoint 16 omkring kl. 12.00 

zonetid (+2) den 30.11.2016. Positionen vil være 23°23,17ʹN 036°00,0ʹV. Skipper vil gerne vide, 

hvornår solen kulminerer for evt. at få en middagsbredde. På baggrund af solens kulmination er 

det muligt at få en omtrentlig position på både bredde og længde348. Metoden er dog ikke præcis, 

så den anvendes ikke i bøger om astronomisk navigation, da solen hænger i forholdsvis lang tid i 

kulminationspunktet. Derfor bliver udregning af længdegraden upræcis. Bemærk også, at man 

med fordel kan anvende en sekstant uden at befinde sig på et hav. Et lille vandspejl i en dam, en 

skål eller en kunstig horisont er tilstrækkelig. Husk da at dividere med 2349.  

                                                           
348

 Se Kleid, Roberts (eds.),(1999): “How to find your position with the Mark 3 sextant”, Davis Instruments, USA.  
349

 Ibid., p.13. 

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
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Solens meridianpassage er ifølge almanakken 11.49 UT på nulmeridianen350. Se figur 3.4.7.3.2.1. 

Stedets bredde betyder ikke noget for meridianpassage. Der skal nu rettes for længden. 36°V. 1 

grad er 4 minutter, dvs. 4 x 36 = 144 minutter. Det er det samme som 2 timer og 24 minutter. 

Denne tid lægges til på vestlig længde. 11.49 + 2 timer og 24 minutter giver 14.13 UT på den 

nævnte længde. Meridianpassagen på 36°V er 14.13 – 2.00 = 12.13 zonetid (+2). Resultater er i 

overensstemmelse med den elektroniske almanak. Se figur 3.4.7.3.3.1.     

Figur 3.4.7.3.3.1. Almanak på internettet for solen onsdag den 30.11.2016 
 

 
Kilde: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 
  

3.4.7.3.4. Månens kulmination 

Fartøjet befinder sig mellem waypoint 23 og 24 på position 19°11,39ʹN og 048°32,65ʹV den 

6.12.2016. Se tabel 3.4.7.2.1. Zonetiden er +3. Skipper kan se, at månen snart vil kulminere og 

foretager derfor en udregning. Månen har stor egen bevægelse. Derfor skal der foretages en 

ekstra udregning. Breddegraderne betyder ikke noget her. Den 6.12.2016 er den øvre meridian 

passage 17.32 UT på nulmeridianen. Den 7.12.2016 er det 18.21. Se figur 3.4.7.3.4.1. På månens 

rotation om jorden (360°) er der en forskel på meridian passagen på 49 minutter. I det konkrete 

tilfælde er der ikke tale om 360°, men kun 048,55°. Længden er omregnet, så der ikke regnes 

med minutter. Følgende udregninger foretages: 

(48,55°/360°) x 49 min. = 6,61 min. = ca. 7 min. Månens meridian passage på 48°33ʹ bliver da 

17.32 + 7 = 17.39 UT. Rettet for længden bliver det 48,55° x 4 min. = 194,2 min. dvs. 3 timer og 
                                                           
350

 Nautical Almanac 2016 op.cit., p.233. 

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
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14 min. 17.39 + 3 timer og 14 minutter = 20.53 UT. Der trækkes 3 fra, og zonetiden bliver 17.53 

(+3). Det stemmer omtrent med den elektroniske almanak jf. figur 3.4.7.3.4.2.   

Figur 3.4.7.3.4.1. Uddrag af Nautical Almanac 2016 
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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  Figur 3.4.7.3.4.2: Almanak på internettet den 6.12. 2016 
 

 
Kilde: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 
 

3.4.7.3.5. Pejling af himmellegeme – kontrol af kompas. 

Skibet befinder sig på position 16°10,9ʹN (16,18°N); 056°00ʹV351. Det er fredag den 9.12.2016, 

zonetid 14.47(+4). Omregnet til UT. er det 18.47. Skibet sejler på st.k.dv. 246° med en hastighed 

over grunden på 5 knob. Misvisningen i området er 16° vestlig (-)352. Skipper mener, at det vil 

være en god lejlighed til at kontrollere magnetkompasset i forhold til en mulig deviation på trods 

af, at der forefindes en deviationstabel om bord. Solen pejles over kompasset til 251°dv. Solens 

azimuth (retning) skal nu udregnes. Se almanak i figur 3.4.7.3.5.1. 

  GHA  Deklination  
ʘ GHA 9.12. UT 18  91°50,1ʹ  22°54,1ʹ S  
Rettet for 47 min.   11°45,0ʹ Ret d = 0,2ʹ        0,2ʹ  
ʘ GHA 9.12. UT 1847 102°95,1ʹ ʘ dek 9/12 UT 1847 22°54,3ʹ S = 22,91°S  
                                                 = 103°45,1ʹ    

Solens GHA (Greenwich Hour Angle) og deklination er nu fundet for tidspunktet og datoen. Her er 

solens nedfældningspunkt og står i zenit. Skibet befinder sig dog ikke her, og derfor udregnes en 

lokal timevinkel i forhold til skibets position. LHA (Local Hour Angle) er i sagens natur mindre end 

GHA fra nulmeridianen, da skibet allerede befinder sig ude på 56° vestlig længde.   

ʘ GHA 9.12. UT 1847 103°45,1ʹ    
Ret for længde  056°00,0ʹ V    
ʘ LHA 9.12. UT 1847 047°45,1ʹ  = 47,75°   

  

                                                           
351

 Positionen er ikke i overensstemmelse med tiden I waypoint-planen, men her vælges alligevel at fortsætte med 
eksemplet.   
352

 “Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, 2002, NVPUB106, op.cit. Se også misvisningen på kloden: 
http://www.magnetic-declination.com/.  

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
http://www.magnetic-declination.com/
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 Figur 3.4.7.3.5.1. Uddrag af Nautical Almanac 2016 
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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Figur 3.4.7.3.5.2. Uddrag af Nautical Almanac 2016 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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Formlen nedenfor anvendes til at udregne, i hvilken retning himmellegemet befinder sig i forhold 

til fartøjets position353. Inden værdierne indsættes, omdannes de til grader med decimaler. Dog 

kan en videnskabelig lommeregner også regne med minutter. Det er vigtigt at huske, at bredde og 

deklination indsættes med minus, når de er sydlige. Det er vigtigt at vide, at når man skal finde 

azimuth, skal ”tan” flyttes om på den anden side af lighedstegnet og bliver ”tan invers”, når det 

slås ind på lommeregneren.  

  

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 47,75 𝐿𝐻𝐴

cos 47,75 ∗ sin 16,18 − cos 16,18 ∗ 𝑡𝑎𝑛 − 22,91
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,7402181

0,187359 + 0,4058826
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,7402181

0,5932416
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 1,2477515 

  𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 51,29 

Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre354. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

 

𝐿𝐻𝐴 ≤ 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ > 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 51° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 231° 

 

Resultatet er i overensstemmelse med almanakken på nettet. Se figur 3.4.7.3.5.3. 

 Pejling rv. af solen 231°  
 Pejling dv. af solen over 

kompasset 
251°  

 Dv.mv. 020°  
 Mv. -016°  
 Dv. -004°  

  

Deviation på 4° for st.k.dv. 246° er i overensstemmelse med fartøjets deviationstabel tabel 2.3.1. 

fra den 10.4.2016. Pejlingen kunne også være foretaget af et andet himmellegeme eller solens 

amplitude (solens retvisende pejling i op- eller nedgang). 

 

                                                           
353

 Holland op.cit., p.67. 
354

 Ibid. pp.67-68. 
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Figur 3.4.7.3.5.3. Almanak på internettet den fredag den 9.12. 2016 
 

 
Kilde: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
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3.4.7.3.6. Udregning af stedlinje på baggrund af observation af solens højde. 

For at spare strøm er skibets computer slukket siden waypoint 25. Med sekstanten tages der en 

solhøjde kl. 13.25 (+4), 17.25 UT. den 9.12.2016. Højden tages på solens underrand. På baggrund 

af log og kurs er gisset position 17°11,9ʹN (17,20°N); 053°51,8ʹV (053°86ʹV). Først beregnes 

solens højde og azimuth i forhold til gisset sted. Derefter regnes der på den observerede højde. Se 

Almanak i figur 3.4.7.3.5.1. ovenfor.  

ʘGHA  den 9.12.2016 UT 1700 76°50,4ʹ ʘdek 9.12.2016 UT 1700 S22°53,9ʹ 
Rett 25 min   6°15,0ʹ Rett d = 0,2           0,1ʹ 
ʘGHA den 9.12.2016 UT 1725 82°65,4ʹ ʘdek 9.12.2016 UT 1725 S22°54ʹ,0 (22.90°) 
Ret lg.  53°51,8ʹ    
ʘLHA den 9.12.2016 UT 1725 29°13,6ʹ (29,23°)   

Det skal sættes ind i formlen og udregnes355.  

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 29,23

cos 29,23 ∗ sin 17,20 − cos 17,20 ∗ 𝑡𝑎𝑛 − 22,90
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,4883

0,8727 ∗ 0,2957 − (0,9553 ∗ −0,4224)
 

tan azimuth =
 0,4883

(0,2581) − (− 0,4035)   
 

𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,4883

0,6616   
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 0,7381 

 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 36,43 

Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

𝐿𝐻𝐴 ≤ 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 > 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 36° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 216° 

Solens højde kan nu beregnes Hc.  Formlen er følgende356: 

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ cos 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 + sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ sin 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 29,23 ∗ cos 17,20 ∗ cos ( − 22,90) + sin 17,20∗ sin(−22,90)) 

 𝐻𝑐 =  sin−1((0,8727∗ 0,9553∗  0,9212) + (0,2957∗ −0,3891)) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(( 0,7680 ) + (−0,1151)) 

 𝐻𝑐 =  sin−1 (0,6529) 

 𝐻𝑐 = 40,7606 

                                                           
355

 Ibid., p.67. 
356

 Ibid., p.115. 
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Hc er beregnet til 40°45,6ʹ. Skipper vælger at anvende et udviklet regneark i Excel på en tablet, 

for at få den helt præcise beregnede højde med alle decimaler357. Det giver en beregnet højde på 

40°45,4ʹ. Se Excel ark i figur 3.4.7.3.6.2. Resultaterne af den observerede højde Ho bringes 

nedenfor. Som tidligere nævnt har sekstanten en indeksfejl på +4ʹ. Når skipper står på båden, er 

øjenhøjde over vandoverfladen 3 m. Når skipper skuer ud over Atlanterhavet, ser han ikke 

horisonten, men kimingen. Han ser ud over horisonten, fordi han står 3 m over vandoverfladen. I 

beregningen af vinklen op til himmellegement anvendes en lige horisont. Derfor skal der rettes for 

kimingdalingen (Dip)358. Hvis der ikke rettes, bliver vinklen for stor. Se DIP og rettelse på 

apparente højde i figur 3.4.7.3.6.1., hvoraf sidstnævnte står for flere forskellige rettelser359. 

Figur 3.4.7.3.6.1: Uddrag af Nautical Almanac 2016 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
 

                                                           
357

 Formlerne er blot sat ind i arket for at give en kontrol. Er udviklet af Peter Gorm Larsen i 2016.  
358

 Holland op.cit., p.95.  
359

 Ibid., pp.98-104. 
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 ʘ Afl. hd. 40°41,5ʹ  

 Idk.     +4,0ʹ  

 ʘ Obs. hd. 40°45,5ʹ  

 Dip (øh = 3m)       -3,0ʹ  

 ʘ App. hd. 40°42,5ʹ  

 Korr.    +15,1ʹ  

 ʘ Cent. Hd. (Ho) 40°57,6ʹ  

 Hc 40°45,4ʹ  

 Flyttes sømil mod polpunktet      12,2 (sømil) Ho>Hc360 

  

Fra gisset punkt 17°11,9ʹN; 053°51,8ʹV tegnes der en linje med kurs 216°, og ved 12,2 sømil 

tegnes der en stedlinje vinkelret på den første linje. Fartøjet befinder sig et sted på denne linje. 

Hvis Excel arket anvendes bliver forskellen mellem Ho og Hc 11,9 sømil. Se figur 3.4.7.3.6.3. Det 

bemærkes, at eksemplet er konstrueret sådan, at stedlinjen netop går gennem det planlagte 

waypoint 26 (17°02,8ʹN; 054°00ʹV, 9.12.2016,13.25 (+4), 17.25 UT.). Fartøjet befinder sig det 

korrekte sted efter planen. Stedlinjen er også tegnet ind i et plotterkort. Se figur 3.4.7.3.6.4. og 

3.4.7.3.6.5. Det anses for mere kostøkonomisk end Funders stedlinjekort, der benyttes til 

udsætning af astronomiske stedlinjer. Det er således vigtigt at have en række plotterkort med på 

turen. De kan udskrives hjemmefra på nettet361.   

Figur 3.4.7.3.6.2. Excel ark med decimaler for solen 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

                                                           
360

 Se Ibid., p.116. 
361

 Plotterkort, se f.eks.: http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266 . Anvendelse af plotterkort 
beskrives her: http://www.efalk.org/Navigation/plot1.html#more 
  
 

http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266
http://www.efalk.org/Navigation/plot1.html#more
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Figur 3.4.7.3.6.3. Stedlinje for solen på det elektroniske søkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016 

 

Figur 3.4.7.3.6.4. Stedlinje for solen i plotterkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Figur 3.4.7.3.6.5: Stedlinje for solen i plotterkort forstørret op 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 
 

 

Stedlinjen kan også fremstilles ved at anvende publikationen PUB. NO. 249362. Det gøres 

nedenfor363. Den observerede centrale højde er stadig 40°57,6ʹ (Ho), og det er stadig samme 

tidspunkt. 

 

                                                           
362

 “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”, Epoch 2015, vol 1-3, National Imagery And 
Mapping Agency, USA.: https://www.celestaire.com/pubs/category/3-pub-249.html  
Eller: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0013   
363

 En god introduktion findes hos Miligan, John E. (1994): Celestrial Navigation by H.O.249,. Cornell Maritime Press. 

https://www.celestaire.com/pubs/category/3-pub-249.html
http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0013
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ʘGHA  den 9.12.2016 UT 1700 76°50,4ʹ ʘdek 9.12.2016 UT 1700 S22°53,9ʹ 
Rett 25 min   6°15,0ʹ Rett d = 0,2           0,1ʹ 
ʘGHA den 9.12.2016 UT 1725 82°65,4ʹ => ʘdek 9.12.2016 UT 1725 S22°54,0ʹ 
 83°05,4    
Længden rettes nu til sådan 
LHA bliver et helt tal, da det er 
indgangsargumentet i 249. Det 
skal være så tæt på gisset 
længde som muligt.  

54°05,4   

ʘLHA den 9.12.2016 UT 1725 29°00,0ʹ   

 

Indgangsargumenterne i publikationen 249 bliver nu nærmeste bredde (17°N) i VOL.2, som har 

Latitude (bredde) fra 0°-40° og declinations (deklinationer fra 0°-29°). Der anvendes Declination 

(15°-29°) Contrary name to Latitude, da bredden er nordlig, men deklinationen er sydlig. Der gås 

ind med deklination på 22° og LHA på 29.°. Det giver følgende værdier: Hc 41°45ʹ, d-47 og z 143. 

Se figur 3.4.7.3.6.6. nedenfor. 

Figur 3.4.7.3.6.6. PUB. NO. 249 VOL. 2 

 
Kilde: “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”  
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Z skal omdannes til pejling retvisende Zn. Da bredden er nordlig og LHA ”less than 180°”, bliver 

formlen Zn=360°-Z, dvs. 360-143=217°. Det ses oppe i venstre hjørne i figur 3.4.7.3.6.6. Hvis 

sydlig er det venstre nederste hjørne.  

Der skal korrigeres for minutter på deklinationen, dvs. 53,9ʹ og d = -47. De to værdier er 

indgangsargumenter i tabel 5 side 248. Det giver en rettelse på -42ʹ, da det blev udtaget som et 

negativt tal (-47). Se figur 3.4.7.3.6.7. 

 

Figur 3.4.7.3.6.7. PUB. NO. 249 VOL. 2 
 

 
Kilde: “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”. 
 

 

 Hc 41°45ʹ  
 d=-47     -42ʹ  
 Hc 41°03ʹ  
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Ho = 40°57,6ʹ og Hc = 41°03ʹ dvs. Hc>Ho. Det betyder, at distancen udsættes fra 

beregningspunktet 17°00ʹN, 054°05,4ʹV og bort fra retningen, hvor polpunktet er364. Det giver et 

minustal.  

 Ho 40°57,6ʹ  
 Hc 41°03,0ʹ => 40°63,0ʹ 40°63,0ʹ 
   40°57,6ʹ 
          5,4ʹ sømil  

 

Stedlinjen tegnes 5,4 sømil fra beregningspunktet og væk fra polpunktet. Det er indtegnet i figur 

3.4.7.3.6.8. og 3.4.7.3.6.9. Bemærk, at stedlinjen går gennem waypunktet, hvor skibet befinder 

sig.  

Figur 3.4.7.3.6.8. Stedlinje for solen i plotterkort 

 
 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

 

 

                                                           
364

 Holland op.cit., p.119 
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Figur 3.4.7.3.6.9. Stedlinje for solen i plotterkort forstørret op 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

3.4.7.3.7. Udregning af stedlinje på baggrund af observation af stjernen Altair 

Fartøjet har lagt waypoint 27 bag sig. Det er lørdag den 10. december 2016. Skibsuret viser 17.52 

(+4) lokal tid. Nautisk tusmørke er indtruffet. Solhøjden er – 9° under horisonten i retning 249°. 

Det er tid til at foretage astronomiske observationer, da himmellegemer og kiming ses klart. 

Skipper forudsætter, at fartøjet befinder sig på den planlagte rute. Gisset sted er 16°04,85ʹN 

(16,08°N); 056°13,95ʹV (56,23°V). Det kaldes også for bestikket. Ved hjælp af sekstant måles 

Altairs højde til at være 36°51,37ʹ i vestlig retning. Vinden har været i nordvest. Måske er skibet 

sat lidt mod sydøst og ikke kommet så langt som planlagt. Nedenfor udregnes en stedlinje på 

baggrund af Altair. 

Stjerners timevinkel udregnes på baggrund af ariespunktet (ϒ), som bliver en slags nulmeridian. 

Det er punktet, hvor ekliptika krydser himlens ækvator fra syd til nordlig halvkugle. Det kaldes 

også for forårsjævndøgn, som er omkring den 21. marts. I punktet findes stjernetegnet Aries365. 

                                                           
365

 Se Wittrup (2009b) op.cit., kapitel 2. 
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Stjerners vinkel bliver så opgivet i forhold til dette punkt og får betegnelsen SHA (Sidereal Hour 

Angle)366. Det betyder, at først skal ariespunktets GHA findes, så stjernens SHA, og så kan 

observatørens LHA udregnes. Det kan udregnes på baggrund af informationer i almanakken. Se 

figur 3.4.7.3.7.1. 

Figur 3.4.7.3.7.1. Uddrag af Nautical Almanac 2016 
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 

                                                           
366

 Holland op.cit., p.23 
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ϒ GHA den 10.12. UT 2100  35°00,90ʹ *dekl. 10.12. UT 2100 N 8°55,0ʹ => 8,92° 
Rett 52 min.  13°02,10ʹ   
ϒ GHA 10.12. UT 2152  48°03,00ʹ   
*SHA  62°06,20ʹ   
*GHA 10.12. UT 2152 110°09,20ʹ => 109°69,20ʹ   
Ret længde V                       056°13,95ʹ   
                         53°55,25ʹ =>   
*LHA 10.12.2016 UT2152                         53,92°   

 

Som tidligere skal det sættes ind i formlen nedenfor og udregnes.  

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 53,92

cos 53,92 ∗ sin 16,08 − cos 16,08 ∗ 𝑡𝑎𝑛 8,92
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,8082

0,5889 ∗ 0,2770 − 0,9609 ∗ 0,1570)
 

tan azimuth =
 0,8082

0,1631 −  0,1509   
 

𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
 0,8082

0,0122   
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 66,2459 

 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 89,1352 

Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

𝐿𝐻𝐴 ≤ 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ > 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 89,14° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 269,14° => 269° 

Altairs højde kan nu beregnes (Hc).  Formlen nedenfor er tidligere anvendt.  

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ cos 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 + sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ sin 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 53,92 ∗ cos 16,08 ∗ cos 8,92  + sin 16,08∗ sin 8,92) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(0,5889∗ 0,9609∗  0,9879 + 0,2770∗ 0,1551) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(0,5590 + 0,0043) 

 𝐻𝑐 =  sin−1 (0,602) 

 𝐻𝑐 = 37,013° => 37°00,78ʹ 

Den aflæste højde på sekstanten behandles (Ho) og sammenholdes med den beregnede højde Hc 

nedenfor. 
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*Afl. hd. 36°51,37ʹ Hc 36°60,78ʹ 
Idk.     +4,00ʹ Ho 36°51,07ʹ 
*Obs. hd. 36°55,37ʹ  00°09,71ʹ => 9,7 sømil 
Dip. (øh.=3m)       -3,00ʹ   
*App. hd. 36°52,37ʹ   
Korr.      -1,30ʹ   
*Cent. hd. 36°51,07ʹ   

  

Hc>Ho. Det betyder, at forskellen på de 9,71 sømil flyttes i retningen bort fra polpunktet. Dvs. 

269°-180° = 89°og 9,7 sømil i denne retning (89°) skærer stedlinjen den forrige linje i kurs 179° 

(269°-90°). Skibet befinder sig på denne stedlinje. Det er indtegnet på plotterpapiret nedenfor i 

figur 3.4.7.3.7.2. og 3.4.7.3.7.3. Fartøjets GPS tændes og det ses, at fartøjets GPS position 

befinder sig på stedlinjen.  

Figur 3.4.7.3.7.2. Stedlinje for Altair i plotterkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Figur 3.4.7.3.7.3. Stedlinje for Altair i plotterkort forstørret op 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Excel arket anvender flere decimaler, og det giver et lidt andet resultat. Se figur 3.4.7.3.7.4. 

Højden Hc beregnes til 37°00,36ʹ og afstanden væk fra polpunktet (et minustal) bliver 9,5 sømil. 

Disse værdier er indtegnet i det elektroniske søkort. Se figur 3.4.7.3.7.5. Det ses klart, at fartøjet 

ikke befinder sig på den planlagte rute, da den nordvestlige vind har sat fartøjet mod sydøst.  

 

Figur 3.4.7.3.7.4. Excel ark med decimaler for Altair 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Figur 3.4.7.3.7.5. Hvor skibet i virkeligheden befinder sig udregnet fra Altair  

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Det er naturligvis også muligt at udregne højden Hc fra bestikket ved hjælp af 

computerprogrammer som AstroNavigation367 (figur 3.4.7.3.7.6.) eller  aps som Nautical 

Almanac368 til Android (figur 3.4.7.3.7.7.). 

Figur 3.4.7.3.7.6. AstroNavigation, Altair 

 
Kilde: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 

                                                           
367

 AstroNavigation: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 
368

 Nautical Almanac: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da til Android. 

https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
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Figur 3.4.7.3.7.7. Nautical Almanac til Android, Altair 
 

 

 

 

Kilde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da  
  
Stedlinjen i forhold til Altair kan også udregnes på baggrund af Publikationen No.249369. Metoden 

kan benyttes, hvis der ikke er noget elektronisk udstyr, der virker, herunder lommeregner, efter et 

lynnedslag. Tabelværket på 3 ringbind er om bord på fartøjet i papirform. Nedenfor skal 

udregningen foretages.  

Gisset sted er stadig 16°04,85ʹN; 056°13,95ʹV. Tidspunktet er stadig lørdag den 10. december 

2016 kl. 17.52 (+4). Altair måles stadig med sekstanten til at være 36°51,37ʹ over kimingen. 

Indekskorrektionen er stadig +4ʹ. Bemærk, at der nu anvendes et andet beregningspunkt end 

gisset sted, da indgangsargumenterne LHA og bredde skal være hele tal i tabelværket 249.   

 ϒGHA 10.12.2016 UT2100 35°00,90ʹ  
 Rett 52 min 13°02,10ʹ  
 ϒGHA 10.12.2016 UT 2152 48°03,00ʹ  

 Ret lg. V 56°03,00 Det er nærmest bestiklængden 
 Det giver nogle ekstra 

udregninger, da længden er 
mere vestlig end ariespunktet, 
når LHA skal bestemmes.  

 
 
 
 359°60ʹ 

 

   -56°03ʹ  
   303°57ʹ  
  +48°03ʹ  
  351°60ʹ  
 ϒLHA 10.12.2016 UT2152 352°  

 

                                                           
369

 “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 op.cit” 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
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I Pub. No. 249 vol.1 går man ind med nærmeste bredde, som er 16°N og med ϒLHA 352°. Altair 

findes. Der er ikke et stjernesymbol ved Altair, så den anbefales ikke som navigationsstjerne 

præcis ved denne konstellation. Den anvendes alligevel, da skipper har identificeret den tydeligt på 

himlen. Udtaget af tabellen bliver Hc 36°49ʹ og Zn 269°. Se figur 3.4.7.3.7.8. nedenfor. Ho er 

tidligere beregnet til 36°51,07ʹ.  

 

Figur 3.4.7.3.7.8. PUB. NO. 249 VOL. 1 ved LAT 16°N 
 

 
Kilde: “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”, op.cit. vol. 1, p.129.  
 

 Ho 36°51,07ʹ  
 Hc 36°49,00ʹ  
 Flyttes  00°02,07ʹ => 2 sømil 

 

Ho>Hc dvs. punktet flyttes 2 sømil mod polpunktet i retning 269°. Inden det sker, skal 

beregningspunktet flyttes 1.1 sømil i retning 66°. Oplysningen fås ved i tabel 5 forrest i 

publikationen at gå ind i året 2016, bredden 16°N og ϒLHA 352°. Se figur 3.4.7.3.7.9. nedenfor.  
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Figur 3.4.7.3.7.9. PUB. NO. 249 VOL. 1 ved LAT 16°N, 2016, Table 5 
 

 
Kilde: “Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”, op.cit. vol. 1 table 5. 
 

 

Beregningspunktet er 16°N og 56°03,00ʹV. Det tegnes ind i plotterkortet. Som det ses af kortet fås 

samme stedlinje som før.  
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Figur 3.4.7.3.7.10. Stedlinje for Altair i plotterkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

 

3.4.7.3.8. Udregning af position på baggrund af samtidige astronomiske stedlinjer 

I forrige afsnit udarbejdede skipper en stedlinje på baggrund af Altair den 10. december 2016 

17.52 (+4). Da skibet sejler langsomt tages der en række andre skud med sekstanten af planeter 

og stjerne. Det er for at få flere stedlinjer, der kan tegnes ind i plotterkortet, således skibets 

position omtrentligt kan fastlægges370.  

 

                                                           
370

 Holland op.cit., pp. 155-157. 
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Månen 

Gisset sted er stadig 16°04,85ʹN; 056°13,95ʹV, da skibet ikke bevæger sig meget indenfor en 10 

minutters periode. Farten over grunden er ikke mere end omtrent 3 knob. Månens underrand 

(limp) aflæses til 47°17,12ʹ på sekstanten kl. 17.54 (+4). Indekskorrektionen er stadig +4ʹ og 

øjenhøjde 3 m. Det skal bemærkes, at månen har stor egen bevægelse og er tæt på jorden, 

hvorfor der kommer ekstra korrektioner til. Se GHA mm. for månen den 10.12.2016 i figur 

3.4.7.3.5.1. ovenfor.   

₵ GHA 10.12.2016 UT 2100 000°44,1ʹ ₵dek. 10.12.2016 UT 2100 N 9°11,7ʹ 
Rettet for 54 min.  012°53,1ʹ Rettet d = 10,6ʹ         9,6ʹ 
 012°97,2ʹ => ₵dek. 10.12.2016 UT 2154 N 9°21,3ʹ => 9,355° 
 013°37,2ʹ   
Ret v= 7,5         6,8ʹ   
₵ GHA 10.12.2016 UT2154 013°44,00ʹ   
Rettet for længde V 056°13,95ʹ   
    
   359°60,00ʹ   
  -056°13,95ʹ   
   303°46,05ʹ   
 +013°44,00ʹ   
   316°90,05ʹ =>    
₵ LHA 10.12.2016 UT 2154   317°30,05ʹ => 317,5008°    

  

Den nautiske almanak på mobilen anvendes som backup. Se figur 3.4.7.3.8.1. nedenfor. 

Figur 3.4.7.3.8.1. Nautical Almanac til Android. Månen 
 

 
 
Kilde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da 
 

Formlen nedenfor anvendes som tidligere.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
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tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 317,5008

cos 317,5008 ∗ sin 16,0808 − cos 16,0808 ∗ 𝑡𝑎𝑛 9,355
 

𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
−0,6756

0,0459   
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = −14,7190 

 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = −86,1133 

Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

𝐿𝐻𝐴 > 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ ≤ 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° − 86° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 94° 

Månens højde Hc kan nu beregnes.  Formlen nedenfor er tidligere anvendt.  

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ cos 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 + sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ sin 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 317,5008 ∗ cos 16,0808 ∗ cos 9,355  + sin 16,0808 ∗ sin 9,355) 

 𝐻𝑐 =  sin−1 (0,744) 

 𝐻𝑐 = 48,0733° => 48°04,40ʹ 

Den aflæste højde på sekstanten behandles (Ho) og sammenholdes med den beregnede højde Hc 

nedenfor. 

₵ Afl. hd. 47°17,12ʹ Ho 48°14,52ʹ 
Idk.      +4,00ʹ Hc 48°04,40ʹ 
₵ Obs. hd. 47°21,12ʹ Flyttes  00°10,12ʹ => 10 sømil  
Dip. (øh. = 3m)       -3,00ʹ   
₵ App. hd. 47°18,12ʹ   
Korr.      48,80ʹ   
 47°66,92ʹ =>   
 48°06,92ʹ   
Korr. (HP=60,5)        7,60ʹ   
₵ Cent. hd. (Ho) 48°14,52ʹ   

  

Der findes en særlig tabel for månens korrektioner i forhold til den apperente højde. Se figur 

3.4.7.3.8.2. 

Ho>Hc dvs. fra gisset punkt gås der 10 sømil i retning af 94° mod polpunktet, hvor der 

konstrueres en stedlinje. Excel arket med de mange decimaler giver næsten samme resultat. Se 

figur 3.4.7.3.8.3. Skipper bemærker, at det ikke er nogen god stedlinje, da Altair og månen 

næsten står 180° grader overfor hinanden. Se figur 3.4.7.3.8.4. Det fremgår også af plotterkortet. 

Se figur 3.4.7.3.8.5. og figur 3.4.7.3.8.6. Det ses på det elektroniske søkort, at stedlinjen er meget 

tæt på den sande GPS position. Se figur 3.4.7.3.8.7. 
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Figur 3.4.7.3.8.2. Særlig tabel for korrektioner på månen  
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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Figur 3.4.7.3.8.3. Excel ark med decimaler for månen  

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Figur 3.4.7.3.8.4. AstroNavigation, månen 

 
Kilde: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 
 

https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
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Figur 3.4.7.3.8.5. Stedlinje for Altair og månen i plotterkort 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Figur 3.4.7.3.8.6. Stedlinje for Altair og månen i plotterkort forstørret op 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Figur 3.4.7.3.8.7. Hvor skibet i virkeligheden befinder sig udregnet fra månen 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Venus 

Gisset sted er stadig 16°04,85ʹN; 056°13,95ʹV, da skibet ikke bevæger sig meget indenfor en 10 

minutters periode. Farten over grunden er ikke mere end omtrent 3 knob. Venus aflæses til 

31°04,10ʹ på sekstanten kl. 17.56 (+4). Indekskorrektionen er stadig +4ʹ og øjenhøjde 3 m. 

Informationerne i den nautiske almanak findes i figur 3.4.7.3.7.1. ovenfor eller i 

computerprogrammet AstroNavigation samt Nautical Almanac på mobilen. Se figur 3.4.7.3.8.8., 

figur 3.4.7.3.8.9. og figur 3.4.7.3.8.10.     

Ꝗ GHA 10.12.2016 UT 2100  088°20,70ʹ Ꝗdek. 10.12.2016 UT 2100 S 21°34,1ʹ 
Rettet for 56 min.   014°00,00ʹ Rettet d = - 0,7        - 0,7ʹ 
  102°20,70ʹ Ꝗdek. 10.12.2016 UT 2154 S 21°33,4 => S 21,56° 
Ret v= -0,6        -0,60ʹ   
Ꝗ GHA 10.12.2016 UT2156 102°20,10ʹ   
Rettet for længde V 056°13,95ʹ   
Ꝗ LHA 10.12.2016 UT 2156 046°06,15ʹ =>046,1025°   

 

Det skal sættes ind i formlen og udregnes.  

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 46,1025

cos 46,1025 ∗ sin 16,0808 − cos 16,0808 ∗ 𝑡𝑎𝑛 − 21,56
 

𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
0,7206

0,5718   
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 1,2602 

 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = 51,57 
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Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

𝐿𝐻𝐴 ≤ 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ > 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 180° + 52° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 232° 

Venus´s højde Hc kan nu beregnes.  

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ cos 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 + sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ sin 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 𝐻𝑐 =  sin−1((cos 46,1025 ∗ cos 16,0808 ∗ cos − 21,56)  +(sin 16,0808 ∗ sin −21,56)) 

 𝐻𝑐 =  sin−1 (0,5179) 

 𝐻𝑐 = 31,19° => 31°11,40ʹ 

Den aflæste højde Ho på sekstanten behandles og sammenholdes med den beregnede højde Hc 

nedenfor. Korrektioner findes i figur 3.4.7.3.6.1 ovenfor. Bemærk, at der er særlige korrektioner 

for Venus og Mars.  

Ꝗ Afl. hd. 31°04,10ʹ Hc 31°11,40ʹ 
Idk.      +4,00ʹ Ho 31°03,70ʹ 
Ꝗ Obs. hd. 31°08,10ʹ Flyttes  00°07,70ʹ => 7,7 sømil  
Dip. (øh. = 3m)       -3,00ʹ   
Ꝗ App. hd. 31°05,10ʹ   
Korr. 1        1,60ʹ   
 31°03,50ʹ   
Korr. 2        0,20ʹ   
Ꝗ Cent. hd. (Ho) 31°03,70ʹ   

 

Da Hc>Ho skal punktet rykkes 8 sømil bort fra polpunktet i retning 52° (232°-180°). Det er også 

udregnet i excel arket med de mange decimaler. Resultatet er lidt anderledes. Se figur 

3.4.7.3.8.11.   

Figur 3.4.7.3.8.8. Informationer om Venus i AstroNavigation    

 
Kilde: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 

https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
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Figur 3.4.7.3.8.9. Informationer om Venus i AstroNavigation    

 
Kilde: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 
 

Figur 3.4.7.3.8.10. Informationer om Venus i Nautical Almanac på mobil     

    
Kilde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da 

https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
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Figur 3.4.7.3.8.11. Excel ark med decimaler for Venus 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Stedlinjen i forhold til Venus er tegnet ind i det elektroniske søkort og på plotterpapir. Se figur 

3.4.7.3.8.12., figur 3.4.7.3.8.16. og 3.4.7.3.8.17.  

Figur 3.4.7.3.8.12. Hvor skibet i virkeligheden befinder sig udregnet fra Venus 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016 
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Deneb 

Bestikket er stadig 16°04,85ʹN; 056°13,95ʹV, da skibet ikke bevæger sig meget indenfor en 10 

minutters periode. Farten over grunden er ikke mere end 3 knob. Deneb aflæses til 43°42,83ʹ på 

sekstanten kl. 17.58 (+4). Indekskorrektionen er stadig +4ʹ og øjenhøjde 3 m. De nødvendige 

informationer fra almanakken findes i figur 3.4.7.3.7.1. ovenfor.  

ϒ GHA den 10.12. UT 2100  35°00,90ʹ *dekl. 10.12. UT 2100 N 45°20,8ʹ => 45,35° 
Rett 58 min.  14°32,40ʹ   
ϒ GHA 10.12. UT 2158  49°33,30ʹ   
*SHA  49°30,10ʹ   
*GHA 10.12. UT 2158  98°63,40ʹ    
Ret længde V  56°13,95ʹ   
*LHA 10.12. UT2158  42°49,45ʹ =>42,82°   

 

Som tidligere skal det sættes ind i formlen og udregnes.  

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 𝐿𝐻𝐴

cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 − cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑎𝑛 deklinationen
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
sin 42,82

cos 42,82 ∗ sin 16,08 − cos 16,08 ∗ 𝑡𝑎𝑛 45,35
 

𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
0,679750722

−0,769411442  
 

tan 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = −0,883468434 

 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ = −41,46 

Azimuth vil befinde sig mellem -90° til + 90°, og der er forskellige regnerregler for, hvad man skal 

gøre. I det konkrete tilfælde gælder følgende regel: 

𝐿𝐻𝐴 ≤ 180° 𝑜𝑔 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ ≤ 000° => 𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 360° + 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 360° − 41° 

𝑃𝑒𝑗𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑣 = 319° 

Denebs højde Hc kan nu beregnes.  Formlen er følgende:  

 𝐻𝑐 =  sin−1(cos 𝐿𝐻𝐴 ∗ cos 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ cos 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 + sin 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 ∗ sin 𝑑𝑒𝑘𝑙𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 𝐻𝑐 =  sin−1((cos 42,82 ∗ cos 16,08 ∗ cos 45,35)  +(sin 16,08 ∗ sin 45,35)) 

 𝐻𝑐 =  sin−1 (0,692350974) 

 𝐻𝑐 = 43,816492° => 43°48,99ʹ 

Den aflæste højde på sekstanten behandles (Ho) og sammenholdes med den beregnede højde Hc 

nedenfor. Der sammenlignes med de elektroniske resultater i figur 3.4.7.3.8.13. og figur 

3.4.7.3.8.14. 
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*Afl. hd. 43°42,83ʹ Hc 43°48,99ʹ 
Idk.      +4,00ʹ Ho 43°42,83ʹ 
*Obs. hd. 43°46,83ʹ  00°06,16ʹ => 6,2 sømil 
Dip. (øh. = 3m)       -3,00ʹ   
*App. hd. 43°43,83ʹ   
Korr.       -1,00ʹ   
*Cent. hd. 43°42,83ʹ   

 

Da Hc>Ho skal punktet rykkes 6,2 sømil bort fra polpunktet i retning 139° (319°-180°). 

Figur 3.4.7.3.8.13. Excel ark med decimaler for Deneb 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016 
 

Figur 3.4.7.3.8.14. Informationer om Deneb i Nautical Almanac på mobil     

 
Kilde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
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Stedlinjen til Deneb er også tegnet ind i det elektroniske søkort. Se figur 3.4.7.3.8.15. 

Figur 3.4.7.3.8.15. Hvor skibet i virkeligheden befinder sig udregnet fra Deneb 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Der hvor Altair, månen, Venus og Denebs stedlinjer passerer hinanden, befinder skibet sig med 

stor sandsynlighed. Det er et meget lille område. Som det ses af plotterkortet med alle stedlinjerne 

i figur 3.4.7.3.8.16. og figur 3.4.7.3.8.17. er det tæt på skibets sande GPS position på tidspunktet.  

Programmet AstroNavigation kan automatisk regne positionen ud og tegne stedlinjer. Se figur 

3.4.7.3.8.18. Selve himlen, denne lørdag aften den 10. december 2016 i det nautiske tusmørke, 

kan ses i figur 3.4.7.3.8.19. 

Figur 3.4.7.3.8.16 Stedlinje for Altair, Månen, Venus og Deneb i plotterkort 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 



155 
 

 Figur 3.4.7.3.8.17. Stedlinje for Altair, Månen, Venus og Deneb i plotterkort forstørret op 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Computerprogrammet AstroNavigation kan automatisk skønne sig til den rigtige position. Det 

passer fint i forhold til den sande position, som er fundet ved hjælp af GPS. Se figur 3.4.7.3.8.18. 

Figur 3.4.7.3.8.18. Stedlinjer i programmet AstroNavigation for de 4 himmellegemer 

 
Kilde: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 

https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
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Nedenfor i figur 3.4.7.3.8.19. ser man, hvordan himlen ser ud den 10.12.2016 på positionen ude i 

Atlanterhavet. Altair og Deneb ses tydligt til højre for Venus midt i billedet. Det ses også, at 

stedlinjen til månen og Altair ikke bliver god, da de to himmellegemer befinder sig ca. 180° fra 

hinanden, hhv. mod øst og vest.  

Figur 3.4.7.3.8.19. Himlen ved nautisk tusmørke på positionen den 10.12.2016 
 

 
Kilde: Stellarium http://www.stellarium.org/ 
 

 

3.4.7.3.9. Zenitdistance og ikke samtidige astronomiske stedlinjer 

Fartøjet er ved at nærme sig Caribien. Der tages nye astronomiske observationer for hele tiden at 

sikre sig, at skibet er på den korrekte position.  

Den 12. december 2016 omkring middagstid begynder skipper at tage højder af solen med 

sekstanten. Et hurtigt opslag i almanakken viser, at meridianpassagen på nulmeridianen er 11.54 

UT. Skipper begynder at skyde solen 11.45 for at få en række observationer af solens højde over 

kimingen. Han vil så senere finde det punkt, hvor solen står højest, dvs. dens kulmination eller 

meridianpassage. Hensigten er at regne sig frem til fartøjets bredde ved hjælp af zenitdistancen371, 

men også forsigtigt at fastslå længdegraden.  

En måling på sekstanten viser, at solen kulminerer i 51°53,00ʹ, når der måles på solens underrand. 

Tidspunktet er 11.51.32 (+4), (UT 15.51.32). Solen står lige syd (180°). Se figur 3.4.7.3.9.1. Dette 

er i overensstemmelse med pejling på pejlekompas. Bredden skal nu findes. Informationerne i 

almanakken findes i figur 3.4.7.3.9.2. nedenfor. Indekskorrektionen er stadig +4ʹ og øjenhøjden 3 

meter. Skibet befinder sig på nordlig bredde, da solen står i syd.  

                                                           
371

 Holland op.cit., pp.147-151.  

http://www.stellarium.org/
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Figur 3.4.7.3.9.1. Solens position den 12.12.2016, 11.51 (+4) ved skibets position 

 
Kilde: Stellarium http://www.stellarium.org/ 
 

ʘ Afl. hd. 51°53,00ʹ ʘ dek 12.12.2016 UT 15.00 23°07,90ʹ 
Idk.     +4,00ʹ Rett d= +0,2        0,20ʹ 
ʘ Obs. hd. 51°57,00ʹ ʘ dek 12.12.2016 UT 15.51 23°08,10ʹ 
Dip (øh = 3 m)      -3,00ʹ   
ʘ App. hd. 51°54,00ʹ Zenit 89°60,00ʹ 
Korr.       15,50ʹ  zenitdistancen 52°09,50ʹ 
ʘ Cent. hd. 51°69,50ʹ => 52°09,50ʹ   37°50,50ʹ 
  Deklination Syd 23°08,10ʹ 
  Obs. bredde N  14°42,40ʹ 

 

Fartøjet befinder sig på bredden 14°42,40ʹN. Der anvendes regneregel nr.2, som siger ”Bredden = 

zenitdistancen – deklinationen, hvis den ene er nord og den anden er syd og zenitdistancen > 

deklinationen”372. Der kan nu indtegnes en stedlinje i plotterkortet, som viser fartøjets bredde. Se 

figur 3.4.7.3.9.3. 

Da skipper ved omtrentlig, hvor han er i forhold til tidszonen (+4), kan han skønne sig til 

længdegraden på følgende måde: 

Meridianpassagen ved Greenwich sker ifølge almanakken 11.54 UT. den 12.12.2016. Skipper har 

lige set, at meridianpassagen ved skibet sker 11.51.32 (+4), hvilket svarer til 15.51.32 UT. 

Tidsforskellen udregnes:  

 Meridianpassage på positionen: 15.51.32 =>  
  14.111.32  
 Meridianpassage på 

nulmeridianen 
11.054.00  

 Tidsforskel 03.057.32  

 

                                                           
372

 Holland op.cit., p.151.  

http://www.stellarium.org/
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Figur 3.4.7.3.9.2. Informationer i almanakken den 12.12.2016 
 

 
Kilde: Nautical Almanac 2016. 
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Tidsforskellen på meridianpassagen er 3 timer, 57 minutter og 32 sekunder. Det kan nu omregnes 

til længdegrader, hvis vi omtrentlig siger, at solens hastighed rundt om jorden er 24 timer i et 

middeldøgn373. NB.: Det er jorden, der drejer rundt!     

 24 timer = 360°  
 1 time = 15°  
 1 minut = 0,25° = 15ʹ   
 1 sekund = 0,25ʹ   
 

Fartøjet befinder sig således 3 x 15°= 45°; 57 x 0,25° = 14,25° => 14,15ʹ; 32 x 0,25ʹ= 8ʹ. 

Sammenlagt giver det en gisset længde på 59°23,00ʹV. Det er meget tæt på, hvor fartøjet 

befinder sig ifølge GPS.  

En ny højde af solen tages 4 timer senere. Det vil sige 15.51 (+4), 19.51 UT. Beholden kurs er 

246°, og farten er 5 knob over grunden. På baggrund af log og tid er bestikket udregnet til 

14°34,21ʹN; 059°41,93V. Højden på solen måles, og der udarbejdes en ny stedlinje. Solens 

position ses i figur 3.4.7.3.9.3. 

Figur 3.4.7.3.9.3. Solens position den 12.12.2016, 15.51 (+4) ved skibets position 
 

 
Kilde: Stellarium http://www.stellarium.org/ 
 

Det bemærkes, at en sekstant ikke kan anvendes til måling af himmellegemer, når der er 

overskyet. Endvidere at det kan være vanskeligt, hvis der er sø. Chichester skriver i sin klassiker: 

  

                                                           
373

 Holland, op.cit., pp.33-40. Se korrektionen tidsækvatitionen.  

http://www.stellarium.org/
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 …Gipsy Moth was rolling in a rough sea. I logged: I got a brace of shaky 
sun shots through a gap in the murk overhead but it takes ages to see the 
sun and then get a horizon among the tumult of waves. Also it is bad for 
the sextant with spray on the mirrors…374 

 

  

Som tidligere demonstreret, er det let at udregne azimuth og højden. Resultatet beregnes til en 

azimuth på 238° og en Hc på 20°37,83ʹ. Deklination på solen er -23°08,68ʹ, og LHA er 59°32,08ʹ.  

På baggrund af sekstantobservationen er højden (Ho) 20°33,86ʹ. Hc>Ho og forskellen er ca. 4 

sømil, der rykkes bort fra polpunktet. Der tegnes en ny stedlinje. Situationen er indtegnet i det 

elektroniske søkort i figur 3.4.7.3.9.4. 

  

Figur 3.4.7.3.9.4. Situationen den 12.12.2016 indtegnet i elektronisk søkort 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

Nu har skipper 2 stedlinjer fra solen. En middagshøjde, der giver bredden 14°42,40ʹN, som kan 

indtegnes i plotterkortet som stedlinje 1. En højde 4 timer senere, der giver stedlinje 2. Stedlinjen 

fra middagshøjden parallelforskydes 20 sømil i kurs 246°. Den krydser den nye stedlinje 2, og der 

befinder fartøjet sig efter stor sandsynlighed. Det passer med GPS positionen. Se figur 3.4.7.3.9.5. 

og figur 3.4.7.3.9.6. 

  

                                                           
374

 Chichester, Sir Francis (1967): Gipsy Moth Circles the World, Pocket Book, Coward-McCann, USA, p.167. 
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Figur 3.4.7.3.9.5. Stedlinjer den 12.12.2016 på baggrund af observationer af solen 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
 

 Figur 3.4.7.3.9.6. Stedlinjer den 12.12.2016, forstørret op  

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Skipper medbringer også millimeterpapir375, fordi det ofte vil blive nødvendigt at indtegne adskillige 

middagshøjder for solen for at danne sig et gennemsnitsbillede af, hvornår den præcist 

kulminerer. I søgang bliver målinger upræcise jævnfør citatet nedenfor af Sir Francis Chichester. 

  

 …I took 6 shots, but do not feel sure of them because there are big waves 
only giving occasional glimpses of the distant horizon for perhaps a second 
or two, which entails snap shooting. I will plot the shots on graph paper 
which shows pretty clearly how much they are likely to be in error; also 
shows clearly any “rogue” shot”.376” 

 

 

Roll0 Gebhard skriver i forbindelse med rejsen over Stillehavet i Solveig III, som er 7,30 m. at:  

 ”Genaueste Navigation hatte bei mir von jetzt an Vorrang. Häufige 
Regenschauer und Starkwind, der einen steilen Seegang aufwarf, 
machten mir die Arbeit mit dem Sextanten und den nautischen Tafeln 
nicht gerade leicht. Ich brachte nur notdürftige und ungenaue 
Messungen zustande, da ich den Horizont hinter den vielen Brechern 
nicht mehr erkennen konnte”377.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
375

 Millimeterpapir: https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir 
376

 Chichester, (1967) op.cit., p.182. 
377

 Gebhard (1989) op.cit., p. 56. 

https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir
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3.5. Medbragte kort 
 

Som tidligere omtalt er fartøjet i besiddelse af 2 ECS-systemer, som anvender opdaterede C-MAPS 

vektorkort. Kortene findes nedenfor. 

CMAPW-EN-DY300 W-EN-DY300 North Sea and Denmark Pris: 2.949,00 DKK 
CMAPW-EW-DY227 CMAP 4D MAX+ WIDE North-West European Coasts EW-DY227 Pris: 2.949,00 DKK 
CMAPW-EW-DY228 CMAP 4D MAX+ WIDE West European Coasts EW-DY228 Pris: 2.949,00 DKK 
CMAPW-NA-DY027 CMAP 4D MAX+ WIDE C-Map Central America and Caribbean NA-

027 
Pris: 2.949,00 DKK 

Samlet pris378:         11.796,00 DKK 

 

Fartøjet medbringer også papirkort, ifald de elektroniske systemer svigter. Ruten er på forhånd 

indtegnet på kortene. Der er i nogen grad taget højde for papirkort over mulige nødhavne. 

Kortene er fremstillet af Admiralty og fundet ved anvendelse af det downloadede program 

”Admiralty Digital Catalog”379. Se figur 3.5.1. Der er 112 kort til en pris af ca. 255 kr. af stykket 380. 

Samlet pris er omtrentlig 28.560 kr. Udgifterne til kort er over 40.000 kr. i 2016.    

Figur 3.5.1. Admiralty digital catalogue 
 

 
Kilde: Admiralty digital catalogue. 

 

Som det ses i tabel 3.5.1. er der både oversejlings-, anduvnings-, besejlingskort og planer381. I 

tabellen er de organiseret efter, hvordan turen tænkes at forløbe. Start, anløb og mål er 

                                                           
378

 C-Map: http://www.weilbach.com/da/products/digitale-soekort/cmap-4d-maxplus/wide/ 
379

 Admiralty digital catalogue: https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue 
380

 http://www.weilbach.com/da/products/soekort/admirality-charts/atlantic/4405-labrador-sea 
381

 Wittrup (2009A) op.cit., p.32.  

http://www.weilbach.com/da/products/digitale-soekort/cmap-4d-maxplus/wide/
https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue
http://www.weilbach.com/da/products/soekort/admirality-charts/atlantic/4405-labrador-sea
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highlightet. Skipper anvender altid søkort i største målestoksforhold382. Fartøjets position samt klok 

og log indføres med jævne intervaller i papirsøkort. Se afsnit 4.3. om instrukser.  

Søkortene opdateres løbende ved online servicen ”ADMIRALTY Notices to Mariners”383. Ligeledes 

er publikationen ”Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts (NP5011)”384, og ”Paper 

Chart Maintenance Record NP133A”385 om bord.  

På skibet findes der også et storcirkelkort over Det Nordlige Atlanterhav. Skipper anvender ikke 

Funders stedlinjekort, men anvender en række billige plotterkort på A4 papir udskrevet på egen 

printer.       

Tabel 3.5.1. Papirsøkort Admiralty 
 
Produkt nr.  Produkt titel  Skala 

4140 North Sea 1 : 1500000 

427 Limfjorden - Mors to Logstor  (Thisted start)  1 : 65000 

426 Limfjorden - Thyboron to Mors 1 : 65000 

2182B North Sea - Central Sheet 1 : 750000 

1422 Esbjerg to Hanstholm 1 : 375000 

3766 Approaches Esbjerg incl Horns Rev 1 : 130000 

1423 Terschelling to Esbjerg TSS 1 : 375000 

3767 Helgoland to Romo (Helgoland ophold) 1 : 150000 

2 British Isles 1 : 1500000 

2182A North Sea Southern Sheet TSS 1 : 750000 

2675 English Channel 1 : 500000 

2656 English Channel - Central Part 1 : 325000 

2655 English Channel - Western Entrance 1 : 325000 

1635 Borkum to Neuwerk and Helgoland 1 : 150000 

1631 DW Routes to Ijmuiden and Texel TSS 1 : 150000 

3617 Approaches to The Jade and Weser 1 : 50000 

1875 The Jade To Norderpiep 1 : 100000 

3631 Entrance to The Ems 1 : 50000 

8097 PAG Eemshaven includ Ent to the Ems 1 : 57000 

112 Terschellinger Gronden to Harlingen 1 : 50000 

8244 PAG Harlingen 1 : 58000 

1546 Zeegat van Texel Den Helder Roads 1 : 30000 

8231 PAG App. to Ijmuiden and Amsterdam 1 : 70000 

126 Approaches To Den Helder TSS 1 : 60000 

125 App To Scheveningen And Ijmuiden TSS 1 : 60000 

122 Apprs Europoort Hoek Van Holland TSS 1 : 60000 

1633 Friesland Jnct GW/EMS Vlieland 1 : 150000 

1632 DW Routes Friesland Jnct Vlieland 1 : 150000 

1874 WESTERSCHELDE: OOSTENDE-WESTKAPELLE 1 : 60000 

1630 West Hinder & Outer Gabbard TSS 1 : 150000 

110 Wkapelle Stellendam Maasvlakte TSS 1 : 75000 

                                                           
382

 Ibid., p.33. 
383

 Notices to mariners: https://www.admiralty.co.uk/maritime-safety-information/admiralty-notices-to-mariners 
384

 Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts, NP5011,The United Kingdom Hydrographic Office. 
385

 Paper Chart Maintenance Record NP133A, The United Kingdom Hydrographic Office. 

https://www.admiralty.co.uk/maritime-safety-information/admiralty-notices-to-mariners
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1408 Harwich and Rotterdam to Cromer TSS 1 : 300000 

1872 DUNKERQUE TO VLISSINGEN 1 : 100000 

1350 Dunkerque and Approaches 1 : 20000 

1610 APPRS TO THE THAMES ESTUARY TSS 1 : 150000 

8012 PAG Zeebrugge 1 : 100000 

1873 North Sea - Dunkerque to Oostende 1 : 60000 

1351 Approaches to Calais 1 : 15000 

8164 PAG Appr. to Dunkerque incl Calais 1 : 62500 

8163 PAG Dunkerque 1 : 21500 

2449 DOVER STRAIT TO WESTERSCHELDE TSS 1 : 150000 

1892 Dover Strait - Western Part 1 : 75000 

323 Dover Strait - Eastern Part 1 : 75000 

1406 Dover and Calais to Orford Ness TSS 1 : 250000 

2451 Newhaven Dover D'Antifer Gris-Nez 1 : 150000 

536 Beachy Head to Dungeness 1 : 75000 

1652 Selsey Bill to Beachy Head 1 : 75000 

2045 Outer Approaches to The Solent 1 : 75000 

8002 PAG Southampton 1 : 100000 

2647 Ile d'Ouessant to Ile de Batz 1 : 156702 

2625 Approaches to Portsmouth 1: 7500 

2629 Portsmouth Harbour Southern Part (ophold) 1: 5000 

1267 Falmouth to Plymouth 1 : 75000 

2615 Bill of Portland to The Needles 1 : 75000 

2454 Start Pt Needles Off Casquets TSS 1 : 150000 

2450 Anvil Point to Beachy Head 1 : 150000 

442 Lizard Point to Berry Head 1 : 150000 

1613 Eddystone Rocks to Berry Head 1 : 75000 

777 Land's End to Falmouth 1 : 75000 

4102 Western Approaches British Isles 1 : 3500000 

2565 St Agnes Head Dodman Pt incl Scilly 1 : 150000 

1123 W Apprs St Georges Bristol Channel 1 : 500000 

1178 Approaches to the Bristol Channel 1 : 200000 

2649 Western Apprs to English Channel 1 : 500000 

2643 Ile Vierge To Pointe De Penmarc'h 1 : 158837 

20 Ile d'Ouessant to Pointe de la Coubre 1 : 500000 

4103 English Channel Strait of Gibraltar 1 : 3500000 

4014 North Atlantic Ocean - Eastern 1 : 10000000 

1104 Bay of Biscay 1 : 1000000 

1111 Estaca da Bares to Cabo Finisterre 1 : 200000 

1094 Rias de Ferrol, Ares, Betanzos and La Coruna 1: 25000 

1110 La Coruna and Approaches (ophold) 1: 10000 

87 Cabo Finisterre Strait of Gibraltar 1 : 1000000 

3633 Islas Sisargas to Rio Mino 1 : 200000 

3634 Montedor to Cabo Mondego 1 : 200000 

3635 Cabo Mondego to Cabo Espichel 1 : 200000 

3220 Entrance to Rio Tejo 1: 15000 

3221 Lisboa,Pac de Arcos (ophold) 1: 15000 

3222 Alcantara to Canal do Montijo 1: 15000 

4104 Lisboa to Freetown 1 : 3500000 

3636 Cabo Espichel - Cabo de Sao Vicente 1 : 200000 
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91 Cabo de Sao Vicente Strait Gibraltar 1 : 375000 

89 Cabo de Sao Vicente to Faro 1 : 175000 

4004 Planning: North Atlantic Medit'nean 1 : 20000000 

3132 Strait of Gibraltar Madeira 1 : 1250000 

4300 Mediterranean and Black Seas 1 : 4200000 

3133 Casablanca to Islas Canarias 1 : 1250000 

4215 Recife to Dakar 1 : 3500000 

1831 Arquipelago da Madeira 1: 150000 

1685 Camara de Lobos - Ponta de Sao Lourenco  (Madeira) (ophold) 1: 30000 

3134 Islas Canarias to Nouakchott 1 : 1250000 

1861 Gran Canaria to Hierro 1 : 350000 

1862 Lanzarote to Cabo Bojador 1 : 350000 

1856 Apprs Puerto de la Luz (Las Palmas) (ophold) 1 : 75000 

4115 Arquipelago dos Acores Cabo Verde 1 : 3500000 

4015 Planning: Atlantic Ocean 1 : 20000000 

4011 North Atlantic Ocean - Northern 1 : 10000000 

4012 North Atlantic Ocean - Southern 1 : 10000000 

4013 North Atlantic Ocean - Western Part 1 : 10000000 

4016 Planning: E Atlantic W Pacific Med 1 : 20000000 

4001 Planning: Atlantic Indian Oceans 1 : 27000000 

4003 Planning: South Atlantic Ocean 1 : 20000000 

4400 The West Indies 1 : 4250000 

4402 Caribbean Sea 1 : 2750000 

4407 Trinidad to the Mid-Atlantic Ridge 1 : 3500000 

596 Southern Martinique to Saint Vincent 1 : 175000 

1042 Monserrat to Saint Lucia 1 : 300000 

1043 Saint Lucia to Grenada and Barbados 1 : 300000 

1273 Saint Lucia 1 : 60000 

197 North West Approaches to Saint Lucia 1 : 25000 

197 North West Approaches to Saint Lucia 1 : 25000 

BA 499 Harbours in Saint Lucia (Slut) 1 : 20000 
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3.6. Skibets og besætningens papirer samt medbragt litteratur og software mm.   
Af plads- og vægtmæssige årsager findes en del papirer og litteratur kun i elektronisk form. Det 

gælder f.eks. Pilot books, Pilots charts, Routing charts, Sailing Directions og manualer. De ligger 

som pdf-filer på fartøjets 2 computere, tablets, mobiltelefoner og USB-stiks. Der anvendes USB-

stiks med Wi-Fi, så alle besætningsmedlemmer kontinuerligt har adgang til litteratur, instrukser og 

skibsdagbog via mobiltelefoner. Der er altid et kørende Wi-Fi system om bord386.  Filer kan også 

udveksles ved at beame i Android. Telefoner skal blot berøre hinanden, og udveksling over 

bluetooth igangsættes.  

Manual til motor, almanak og Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249) 

samt skibets og besætningens papirer findes også i fysisk form. Manualer, skibets- og 

besætningens papirer er også scannet ind i pdf. De findes elektronisk om bord og i en sky387, 

således der er global adgang til dokumenterne. Der findes manualer til alle systemer om bord. 

Bådudstyrskataloger er downloadet, således at reservedele og udstyr let kan identificeres og evt. 

bestilles i rum sø.  

I forbindelse med de daglige skibsråd, briefinger og evalueringer anvendes Chromecast388 til at 

caste tekst- og billedefiler (f.eks. vejrkort) op på fartøjets tv-skærm. Det er centralt placeret i 

kahytten. I havn kan systemet anvendes til underholdning, f.eks. streaming af film, tv og 

fotografier fra besætningens telefoner mm. Skibets ECS kan også castes til monitoren.      

Fartøjet skal ikke registreres i skibsregisteret, da det har en bruttotonnage på under 20 tons389. 

Det kan optages, men er det ikke, da det har en bruttotonnage på 5 tons390. Skibet har ikke et 

målebrev og et nationalitetsbevis391. Skibet har i stedet et ejer- og et momscertifikat392 fra 

Foreningen til langtur sejladsens fremme (FTLF). Fartøjet er registreret i foreningens database393. 

Fartøjets forsikring medbringes. På grund af omstændighederne findes der ingen købskontrakt 

eller kvittering for køb af fartøj. Den tidligere ejer lever ikke længere.  

Fartøjet er et fritidsfartøj under 24 m. Det betyder, at det ikke er synspligtig394, har ikke tilsynsbog 

og fører ikke radiodagbog. Der føres skibsdagbog, da fartøjet sejler udenfor området øst for 3°Ø i 

Nordsøen og syd for 62°N395. Da skibets motor har 22.1 KW (30 hk) ved 3600 omdrejninger (rpm) 

kræves der ikke, at der føres maskindagbog396 (<750 KW)(<1020 hk). Da fartøjet er under 15 m, 

                                                           
386

 Wi-Fi system: https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/connect-wireless-stick 
387

 Google drev: https://www.google.com/intl/da_dk/drive/ 
388

 Chromecast: https://www.google.dk/chromecast/setup/ 
389

 Skibsregisteret: 
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SynRegistrering/SkibsregistreringAfgifter/skibsregistretFritid/OptagelseFritidsskib/Sider/default.aspx 
390

 Skytte op.cit., p. 31.  
391

 Ibid., p.33. 
392

 Foreningen Til Langtursejladsens Fremme:  http://www.ftlf.dk/index.php?id=28 
393

 Danish Yacht register: http://www.danishyachtregister.dk/ 
394

 Skytte op.cit., p.40. 
395

 Ibid., p.45 
396

 Ibid.  

https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/connect-wireless-stick
https://www.google.com/intl/da_dk/drive/
https://www.google.dk/chromecast/setup/
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SynRegistrering/SkibsregistreringAfgifter/skibsregistretFritid/OptagelseFritidsskib/Sider/default.aspx
http://www.ftlf.dk/index.php?id=28
http://www.danishyachtregister.dk/
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og har en maskine under 100 KW (136 hk), kræves der ikke, at der er én eller flere personer, som 

har duelighedsbevis i motorpasning397.  

Da skibet er under 15 m, ikke planende og fremdrivningseffekten er lille, kræves der hverken 

duelighedsbevis, yachtskipper af 3. eller 1. grad samt sønæringsbeviser. Skipper vælger den 

maksimale sikkerhed og ønsker at leve op til kravene for sejlads med fritidsfartøjer over 15 m, 

men under 24 m. Skibsføreren skal således være i besiddelse af yachtskipperbevis af 3. grad, have 

bestået en yachtskippereksamen af 1. grad og have en ”fartstid på 6 måneder under forhold, hvor 

bevis som yachtskipper af 3. grad er forskrevet”398. Skibsfører på alle have kræver yachtskipper af 

1. grad, mens styrmænd kan nøjes med yachtskipper af 3. grad399. Fartøjet anvender kun VHF og 

satellittelefoni, så der kræves ikke særlige beviser udover SRC (Short Range Certificate).  

På fartøjets 2 computere er der installeret en række specialprogrammer udover normale 

programpakker som Microsoft Office med Excel. De er listet op i tabel 3.6.1. nedenfor. Specielle 

aps til smartphones og tablets (Android) er også nævnt. Endelig er forskellige hjælpemidler nævnt 

i forhold til navigationsopgaver. Tabel 3.6.1. indeholder samtlige publikationer om bord på skibet. I 

højre side af tabellen står der pdf, hvis de kun forefindes i elektronisk form. En nærmere 

beskrivelse af materialet vil springe opgavens rammer. Det tilstræbes at publikationer er nyeste 

udgave. De gratis amerikanske PUB publikationer bliver løbende opdateret på nettet.  

 Tabel 3.6.1. Papirer, publikationer, software og aps          

     Skibets papirer   

 Ejercertifikat   

 Momscertifikat   

 Forsikringsbevis   

 Radiostationstilladelse  

 Skibsdagbog findes både elektronisk og i papir (godkendt af Søfartsstyrelsen)  

 Manualer over alle systemer og alt udstyr pdf 

 

 Besætningens papirer  

 Sønæringsbeviser  

 SRC certifikater  

 Pas+ evt. visa  

 Sygesikring  

 Kørekort   

 Vaccinationsbeviser  

 Blodtypebeviser   

 Kontaktpersoner i land   

 Medicinattester   

 Kopi af besætningens forsikringer som viser, at de kan komme hjem i tilfælde af en ulykke  

 

 Almen litteratur om navigation og sømandskab  

 Astronomisk navigation. Tidevand & sejladsplanlægning, Niels Holland, Weilbach.   

 Azimuttabeller, Solie, 1984, Weilbach.  

 Celestrial Navigation by H.O.249, John E. Miligan, 1994, Cornell Maritime Press. pdf 

 Metrologi og Oceanografi for skibsofficerer, Mette Hundahl, 2003, Weilbach.   

 Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning + tillæg, Knud H. Fris, Søfartsstyrelsen, Weilbach.  

 Nautisk geografi til brug ved navigationsskolerne, anden gennemsete udgave, Forlaget GAD, København, 1909.  

                                                           
397

 Ibid., p.47.  
398

 Ibid.,p.49. 
399

 Ibid.,p.47. 



169 
 

 Navigation 1. Fundamentet for navigation, Jørgen Wittrup 2009, Weilbach.  

 Navigation 2. Søkort, Sejladsmetoder, Terrestrisk navigation, Kompasfejl, Fejl og usikkerheder, Jørgen Wittrup, 
2009, Weilbach. 

 

 Navigation 4. Sejladsplanlægning, Dagbog, Jørgen Wittrup, 2011, Weilbach.  

 Navigation 5. Astronomisk navigation, Jørgen Wittrup, 2009, Weilbach  

 Navigation 6. Deviationslære, Kompaskorrigering, Jørgen Wittrup, 2004, Weilbach.  

 Navigation 7. Teknisk og elektronisk navigation: Hydronavigationsmidler, Manualer, Radiobølger, Hyperbolsk 
navigation, LORAN-C, Jørgen Wittrup; Søren V Hansen, 2004, Weilbach. 

 

 PUB 9, The American Practical Navigator, Bowditch, An Epitome of Navigation, Prepared and Published by the 
National Imagery and Mapping Agency, Bethesda, Maryland.   

pdf 

 Seemannschaft, Handbuch für den Yachtsport, 2011, Delius Klasing Verlag.    

 Sejlads I hårdt vejr, Sejl og motorsforlag, 1980.   

 Sejlerens nødhåndbog, Sejl og motors bogklub, 1980.   

 Sømandskab og kommunikation for yachtskippere, Leif Rosendahl, 2012, Weilbach.  

 Søret for fritidssejlere, Kurt Skytte, 5. udgave, Weilbach.  

 Søvejsregler, Søfartsstyrelsen, Weilbach, seneste udgave.   

 The Mariners Handbook NP 100 (10th Edition), UK Hydrographic Office, 2015. pdf 

 

 Førstehjælp og sundhed  

 Førstehjælp for sejlere, Søfartsstyrelsen, Ulrik Kirk, 1998, Weilbach.    

 Førstehjælp, 2009, 4. udgave, Røde Kors.  

 Førstehjælp for Sygdomsbehandleren, udarbejdet af Center for det Maritime Sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen, 5. 
udgave 2012.   

pdf 

 International Medical Guide for Ships, 3rd edition, World Health Organization 2007.  pdf 

 Radio Medical komplet DK/ENG, Center for det Maritime Sundhedsvæsen.  

 The ship captain's medical guide, 22nd edition, Maritime and Coastguard Agency. pdf 

 

 Love, bekendtgørelser og vejledninger mm.   

 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 72 af 17/01/2014. pdf 

 Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, BEK nr. 1689 af 15/12/2015.  pdf 

 Bekendtgørelse om søfarendes hviletid, BEK nr. 676 af 21/05/2015. pdf 

 Bekendtgørelse af søloven, LBK nr. 75 af 17/01/2014. pdf 

 Bekendtgørelse om søvejsregler. pdf 

 Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen), BEK nr. 1758 af 22/12/2006. pdf 

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og 
personlige fartøjer og om ophævelse af direktiv 94/25/EF. 

pdf 

 Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005. pdf 

 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. pdf 

 Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen, 
Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 8. december 2005. 

pdf 

 

 Vejr, tidevand, astronomi, Sailing Directions og Pilot Books  
 

 

 Atlantic Islands, Azores, Madeira Group, Canary Islands and Cape Verdes, Royal Cruising Club Pilotage Foundation, 
Compiled and updated by Anne Hammick. 

pdf 

 Atlantic Pilot Atlas Including the Caribbean & Mediterranean, James Clarke, 2005 4TH Edition, Adlard Coles, 
Nautical, London. 

pdf 

 Cruising Guide to the Virgin Islands, Nancy & Simon Scott, Cruising Guide Publications, Inc. pdf 

 Nautical Almanac, 2016, Commercial Edition, United Kingdom Hydrographic Office 2015.  

 NP 201, 202, 207, 208, Admiralty Tide Tables, The United Kingdom Hydrographic Office, nyeste udgaver. pdf 

 NP 55, North Sea (East) Pilot, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 28, Dover Strait Pilot, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 27, Channel Pilot, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 22, Bay of Biscay Pilot, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 67, West Coast of Spain and Portugal Pilot, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic 
Office. 

pdf 

 NP 1, Africa Pilot Volume 1, Arquipélago da Madeira, Islas Canarias, Arquipélago de Cabo Verde, West coast of 
Africa from, Cap Spartel to Bakassi Peninsula, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic 
Office. 

pdf 

 NP 71, West Indies Pilot, Volume II, Mona Passage, Puerto Rico and the Virgin Islands, Leeward and Windward 
Island from Anguilla to Grenada, Admiralty Sailing Directions, The United Kingdom Hydrographic Office. 

pdf 

 NP 136, Ocean Passage for the world, Admiralty Charts and Publications. The United Kingdom Hydrographic Office pdf 
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 NP133A, Paper Chart Maintenance Record, The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 100, The Mariners Handbook, Eighth Edition, 2004. The United Kingdom Hydrographic Office. pdf 

 NP 5011 Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts. The United Kingdom Hydrographic Office.  

 PUB106, Atlas of Pilot Charts, North Atlantic Ocean, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. pdf 

 PUB 192, Enroute, North Sea, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. pdf 

 PUB 193, Enroute, Skagerrak and Kattegat. National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia.  pdf 

 PUB 142, Enroute, Ireland and the West coast of England. National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, 
Virginia. 

pdf 

 PUB 140, Planning Guide, North Atlantic Ocean and Adjacent Seas, Sailing Directions, 2015. National Geospatial-
Intelligence Agency, Springfield, Virginia. 

pdf 

 PUB 191, Enroute English Channel, Sailing Directions. National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. pdf 

 PUB 143, (ENROUTE), sailing Directions, 2014 West Coast of Europe and Northwest Africa. National Geospatial-
Intelligence Agency, Springfield, Virginia. 

pdf 

 PUB 147, Caribbean Sea Volume 1, Sailing Directions. National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. pdf 

 PUB 229, Vol 1- 6. Sight Reduction Tables for Marine Navigation, National Geospatial-Intelligence Agency. pdf 

 PUB 249, Sight Reduction Tables for Air Navigation (HO-249), Epoch 2015, Vol 1-3. National Geospatial-
Intelligence Agency, Springfield, Virginia. 

pdf 

 Street's Cruising Guide to the Eastern Caribbean, Volume 3, Martinique to Trinidad, Donald, M. Street, (1987): 
Norton & Company, New York, London. 

pdf 

 Street´s Transatlantic Crossing Guide, Donald M. Street (1989), W.W. Norton & Company. pdf 

 Tidevandstabeller for danske farvande 2012, Farvandsvæsnet. pdf 

 

 Radio, lys, lyd og andre signaler  

 NP 281(1), Admiralty List of Radio Signals Maritime Radio Stations Europe, Africa and Asia 2016/17. The United 
Kingdom Hydrographic Office. 

pdf 

 NP 281(2), Admiralty List of Radio Signals Maritime Radio Stations The Americas, Far East and Oceania, 2016/17. 
The United Kingdom Hydrographic Office. 

pdf 

 NP 282, Admiralty List of Radio Signals: Radio Aids to Navigation, Satellite Navigation Systems, Legal Time, Radio 
Time 2016/17. The United Kingdom Hydrographic Office. 

pdf 

 PUB 110, List of Lights, Radio Aids and Fog Signals, Greenland, The East Coast of North and South America 
(Excluding Continental U.S.A.). Except the East Coast of Florida and the West Indies. 

pdf 

 PUB 113, List of Lights, Radio Aids and Fog Signals, The West Coast of Europe and Africa, The Mediterranean Sea, 
Black Sea and Azovskoye More (Sea of Azov). 

pdf 

 PUB 114, List of Lights, Radio Aids and Fog Signals, British Isles, English Channel and North Sea. National 
Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. 

pdf 

 PUB 117, Radio Navigational Aids, 2014 Edition. National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia. pdf 

 PUB 102, International Code of Signals for Visual, Sound, and Radio Communication. National Geospatial-
Intelligence Agency, Springfield, Virginia. 

pdf 

 Radiostationer i skibe. VHF-Håndbog, Lyngby Radio, Juni 2009.  

 Radiostationer i skibe. Tillæg, Lyngby radio, August 2009.  

 Worldwide Marine, Radiofacsimile, Broadcast Schedules, U.S. Department of Commerce, National Oceanic and 
Atmospheric Administration, National Weather Service, July 2015. 

pdf 

 

 Software og Excel ark  

 Admiralty digital catalogue: https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue  

 Admiralty TotalTide, version 7,6,1,0, UK Hydrographic Office: 
http://www.ukho.gov.uk/ProductsandServices/DigitalPublications/Pages/ATT.aspx 

 

 AstroNavigation: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software  

 Excel ark til at udregne himmellegemers azimuth og højde (Hc) af Peter Gorm Larsen  

 Excel ark til at udregne skibets dødvægt og nedtrykning af Peter Gorm Larsen  

 Excel ark til interpolation  

 Excel ark til at udregne, planlægge og monitorere kalorie- og væskeforbrug af Peter Gorm Larsen   

 Excel ark fra Kroatien, Storcirkelsejlads mm. 
http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls 

 

 Excel ark fra Italien, Storcirkelsejlads mm. http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-
sailing-calculator.html 

 

 MyStars: http://www.relativedata.com/mystars  

 OpenCPN:  http://opencpn.org/ocpn/download   

 OpenCPN: Plugins, http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins  

 Radarplot: http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/  

 Stellarium: http://www.stellarium.org/  

 Turbowind: http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html  

 ViewFax: http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax  

https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue
http://www.ukho.gov.uk/ProductsandServices/DigitalPublications/Pages/ATT.aspx
https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls
http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html
http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html
http://www.relativedata.com/mystars
http://opencpn.org/ocpn/download
http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins
http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/
http://www.stellarium.org/
http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html
http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax
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 Zygrib: http://www.zygrib.org/  

  

 Apps til smartphones og tablets, Android på Google Play   

 Adobe Acrobat Reader: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=da  

 Adobe Fill & Sign: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=da  

 CastBox - Cast to Chromecast: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liquidum.castbox&hl=da  

 Connect Drive, Sandisk: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandisk.connect&hl=da  

 Coordinate Tools Free: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.nebsolutions.coordinatetoolsfree&hl=da  

 Google Drev: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=da  

 Google Earth: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=da  

 Google Fotos: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=da  

 Google Home: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app&hl=da  

 Google oversæt: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=da  

 High Sea Marine Forecast: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aragonsoft.highseasmarineweather&hl=da 

 

 ICS flag trainer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbg.ics&hl=da  

 Kortkoordinater: https://play.google.com/store/apps/details?id=sands.mapCoordinates.android&hl=da  

 MarineTraffic: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marinetraffic.android&hl=da  

 Marine Weather SailGrib Free: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sailgrib&hl=da  

 MeteoEarth: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.meteoearth&hl=da  

 Microsoft Excel: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=da  

 Microsoft Word: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=da  

 Nautical Almanac: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da  

 Nautical Astronomy: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AstroNavigation&hl=da  

 NAVTEX Marine Weather: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimusapps.apps.metearea&hl=da  

 Polaris Navigation GPS: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.android.polarisnavigation&hl=da 

 

 Sailings: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sailings&hl=da  

 Scientific Calculator: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.senkronbilisim.scientificcalc&hl=da  

 Sextant Stars: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sharpitor.nightsky20&hl=da  

 Sight reduction: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sightreduction&hl=da  

 Solar Calculator: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camcopng.solarcalculator&hl=da  

 Star Chart – Stjernejkort: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart&hl=da  

 UTC Time: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bjg222.utctime&hl=da  

 

 Andre hjælpemidler  

 kortlup med lys  

 Kortpasser  

 Linealer af forskellige længde  

 Millimeterpapir: https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir  

 Papir blokke i tern og i forskellige størrelser   

 Parallellineal  

 Plotterkort, se f.eks.: http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266  

 Skånemapper til kort  

 Stift blyanter med stifter  

 Transportør  

 Videnskabelig lommeregner med trigonometriske funktioner  

 Viskelæder  

 

 

 

 

 

 

http://www.zygrib.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liquidum.castbox&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sandisk.connect&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.nebsolutions.coordinatetoolsfree&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.chromecast.app&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aragonsoft.highseasmarineweather&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbg.ics&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=sands.mapCoordinates.android&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marinetraffic.android&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sailgrib&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.meteoearth&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AstroNavigation&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optimusapps.apps.metearea&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.android.polarisnavigation&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sailings&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.com.senkronbilisim.scientificcalc&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sharpitor.nightsky20&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sightreduction&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camcopng.solarcalculator&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bjg222.utctime&hl=da
https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir
http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266
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4.0. Besætning, vagtordning, instrukser og proviantering 
Først beskrives besætningens størrelse og krav, der stilles (4.1). Derefter omtales vagtordning 

(4.2.), instrukser og tjeklister (4.3.) og endelig proviantering (4.4.).  

4.1. Besætning 
Besætningen består af 3 personer. Det er ikke muligt at være flere personer i fartøjet, når der 

sejles over Atlanterhavet. Det 11. ben fra Las Palmas den 20. november 2016 til St. Lucia er 

vurderet til at tage omkring 23 dage med en gennemsnitsfart på 5 knob. Se tabel 3.1.1. Der 

opereres med en sikkerhedsmargen på 30 % i forhold til proviantering. Der planlægges til 30 

dage. Som det senere fremgår af afsnit 4.4., er fartøjet lastet nær dets maksimale dødvægt. Vægt 

bliver en udfordring.  

Ifølge ARC`s regler for sejlads over Atlanterhavet er 2 personer tilstrækkelig400.  Skipper vurderer, 

at det ikke giver en sikker sejlads og er i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om vagthold i 

skibe”401. Problemet er risiko for træthed. Det fremgår af § 3 i bekendtgørelsen, at effektiviteten af 

vagthavende ikke må forringes på grund af træthed402. Afløservagten skal have ”fået tilstrækkelig 

hvile og i øvrigt er egnet til at gå på vagt”403. I publikationen ”Søfart og hviletid”404 kan man læse: 

 ”At være vågen 17 – 19 timer i træk kan have samme effekt 
på adfærd som 0,5 ‰ alkohol i blodet”405 

 

 

Mange sejlerberetninger fortæller om problemer med træthed406. Der kan også opstå alvorlige 

sikkerhedsmæssige problemer, hvis besætningen kun består af 2 personer, og den ene bliver syg 

eller kommer til skade. 

Det fremgår af bilag 1 i ordningen, at udkig- og rortjeneste er adskilte erhverv. Endvidere at 

rorgængeren ikke må betragtes som udkig, når han styrer. Det er ikke muligt at efterkomme dette 

krav, når besætningen kun er på 3 personer. Senere i punkt 15 i bilaget kan man dog læse, at der 

må ske undtagelser ”i små skibe, hvor der fra styrepladsen er uhindret udsyn hele horisonten 

rundt, og der ikke foreligger muligheder for blænding eller anden hindring for at holde behørig 

udkig”407. Det fremgår i bekendtgørelsens § 4, at der i mindre skibe i ”hvilke indretning, 

anvendelse eller besætningens størrelse og sammensætning medfører, at nærværende 

vagtholdsbestemmelserne ikke fuldt ud kan, eller med rimelighed bør, opfyldes, skal disse følges i 

                                                           
400

 ARC FAQs: https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx 
401

 ”Bekendtgørelse om vagthold i skibe”, op.cit.  
402

 Ibid. § 3. 
403

 Ibid. 
404

 ”Søfart og hviletid. Sådan gør vi det bedre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende”. 
2010, Søfartens Arbejdsmiljøråd:  
http://www.seahealth.dk/sites/default/files/media/PDF/trivsel/stress/Hviletidsbog%20DK%20090810_small.pdf 
405

 Ibid.  
406

 Se f.eks. Nilson, Roger (2011): Med Drum genom eld och vatten, Klassiska Seglingsberättelser, Nordstedts, p.320.  
407

 ”Bekendtgørelse om vagthold i skibe”, bilag 1, punkt 15.  

https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx
http://www.seahealth.dk/sites/default/files/media/PDF/trivsel/stress/Hviletidsbog%20DK%20090810_small.pdf
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den udstrækning, som forholdene tilsiger det. Der skal dog uden for havn eller beskyttet 

ankerplads altid holdes behørig udkig fra dæk eller styrehus.”408    

Besætningen består af skibsføreren, som har bestået eksamen til yachtskipper 1 og har 

sønæringsbevis. De 2 andre medlemmer har bestået yachtskipper 3 og har sønæringsbevis jf. 

besætningens papirer ovenfor. Besætningen består således af 1 skibsfører og 2 navigatører. Der 

er ingen menige besætningsmedlemmer, og alle har sønæringsbevis.   

Inden påmønstring har skipper (skibsføreren) haft et længere interview med hvert 

besætningsmedlem. Det gøres klart for mulige besætningsmedlemmer, at ifølge Søloven409 kap. 6 

har skibet en skibsfører, der har en række ansvarsområder og pligter. Lovgivningen gælder også 

for sejlads med fritidsbåde410. Det medfører, at skipper er øverste myndighed om bord og træffer 

de endelige beslutninger i forhold til at besætning og skib gennemfører en sikker og effektiv 

rejse411. Besætningsmedlemmer orienteres om Den stående ordre (Førerens ordrebog) og fartøjets 

instrukser og tjeklister412. Naturligvis uddelegeres opgaver og ansvarsområder efter kompetencer 

og interesser. I forbindelse med kapsejladser rundt om jorden i maxibåde fortæller Nilson, at ”Alla 

fick sina speciella ansvarsområden på båten”413, hvorefter han i detaljer beretter om opgaverne.        

Før afrejse har besætningen fået et sundhedstjek hos læge og tandlæge. Besætningen har fået de 

nødvendige vaccinationer. Skipper er briefet om resultaterne, og det oplyses om nogle lider af 

allergier, migræne og andre sygdomme. Medicinattester indsamles. Der udarbejdes en liste over 

kontaktpersoner i land. Da pladsen er trang, er alkohol og rygning forbudt om bord på fartøjet 

både i søen og i havn.  

Der lægges vægt på besætningens kondition og evner i vand. Som minimum skal et medlem 

kunne svømme 2000 m i åbent vand på 60 min., dykke 25 m horisontalt og 5 m vertikalt samt 

kunne løbe 10.000 m på under 60 min. Årsagen er, at fartøjet er lille, og i en nødsituation vil 

skipper have muligheden for at sætte skibet i land ved en kyst. Ligeledes er det vigtigt, at 

besætningsmedlemmer kan dykke ned til skibsskruen og frigøre net og tovværk, samt redde sig op 

i redningsflåden.    

Der lægges også vægt på besætningens psykiske tilstand herunder evnen til at klare pres, angst 

og stadig kunne samarbejde. Inden besætningen vælges, skal kandidater deltage i mindst et 

adventurerace eller tilsvarende fælles aktiviteter, der kræver udholdenhed og samarbejdsevne.  

Der foretages senere øvelsessejladser inden den lange tur. En mulighed vil være en hurtig tur over 

Nordsøen til Norge. Alle besætningsmedlemmer har naturligvis orienteret sig i instrukser, 

tjekklister samt elektronisk- og mekanisk udstyr, der hører til fartøjet. Der afholdelse 

redningsøvelser i Thisted bredning herunder ophold i redningsflåde i længere tid. Der vil løbende 

på turen blive afholdt øvelser som f.eks. mand over bord eller brand.   

                                                           
408

 Ibid. § 4. 
409

 ”Bekendtgørelse af søloven”, LBK nr. 75 af 17/01/2014: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161129 
410

 En række generelle regler: http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/regler-og-love 
411

 Wittrup (2011) op.cit., p.7. 
412

 Ibid., et passim.  
413

 Nilson op.cit.m, p.27. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161129
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/regler-og-love
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Da skibet ikke er stort, og faciliteterne om bord er begrænsede, får rejsen uvilkårligt et sportsligt 

præg. Der er ikke køleskab, varmt vand, badefaciliteter og kun limiterede muligheder for brug af 

strøm til underholdning under sejladserne. På grund af en maks. dødvægt på omkring 1000 kg får 

hvert besætningsmedlem kun mulighed for at medbringe 10 kg bagage. Det betyder, at 

besætningen må indstille sig på at vaske tøj på turen. Forplejningen er begrænset, og måltiderne 

består ofte af frysetørret mad, der tilsættes varmt vand. Besætningsmedlemmer kan ikke forvente 

at få egen køje under sejladser, da der kun er 2 køjer til rådighed. Hundekøjerne (stikkøjerne) 

anvendes, da forkahytten bruges til proviant, sejl og tøj. Hundekøjerne kræver smidighed af 

besætningen, og at man ikke er stor i omfang og vægt. Man ligger dog fast og bliver ikke kastet 

rundt. Besætningen opfordres til at læse klassiske sejlerberetninger for på den måde at sætte sig 

ind i livet om bord på små fritidsfartøjer.   

I rum sø anvendes pøs som toilet, da toilet-lukafet anvendes til bl.a. affald og vådt tøj. Naturligvis 

overholdes MARPOL-konventionen og de besøgende landenes miljølovgivning414 herunder særlige 

havområder. Fartøjet har en affaldsplan, og der er et tydeligt opslag om bord. Se figur 4.1.2. 

Figur 4.1.2. Behandling af affald om bord  

 
 
Kilde: Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27197 
 

                                                           
414

 Rosendahl (2012) op.cit. kapitel 12.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27197
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Det er vigtigt, at besætningsmedlemmer er indforstået med rammerne og det sportslige præg. Det 

vil være muligt at udskifte besætningen på Gran Canaria inden den store sejlads over 

Atlanterhavet. På Gran Canaria er besætningsmedlemmerne forpligtet til at deltage i fælles øvelser 

i form af vandre-, løbe og cykelture i bjergene samt åben-vands-svømning.  

Et besætningsmedlem bidrager til skibskassen med 5.000 kr. om måneden eksklusiv flybilletter. 

Det er 167 kr. om dagen. FTLF mener ikke, at prisen for at være gast må være højere end 6000 til 

8000 kr. om måneden415. Prisen er her sat lavere, da der er trange forhold om bord. Fartøjet har 

et budget på 15.000 kr.416 om måneden. Det er 500 kr. om dagen. Bemærk, at mange marinaer i 

Europa koster 300 til 500 kr. per overnatning. Det bliver ikke nogen luksus rejse. Deltagelse i ARC 

anslås til at koste omkring 15.000 kr.417 En kilde fortæller at: 

 ”A survey by the World Cruising Club of participants in the Atlantic Rally for 
Cruisers shows that on average, boats spent around $2,500 for provisions 
and $1,400 for fuel during their three- to four-week crossing from Las 
Palmas, in the Canary Islands, to St. Lucia.”418 

 

 

Rejsen fra Thisted til Caribien kommer som minimum til at koste 40.000 kr. + flybilletter + 

fornøjelser + reparationer og vedligeholdelse. Der vil være udgifter til at bringe fartøjet hjem 

enten ved at sejle det, eller få det med et fragtskib tilbage til Europa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
415

 ”Når båden skal rustes til den lange tur” op.cit., p.56. 
416

 Ibid.  
417

 ”ARC rally: 20 questions answered”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 
418

 “How to Cross an Ocean”: http://www.cruisingworld.com/how/how-cross-ocean-bringing-ranger-home 

http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646
http://www.cruisingworld.com/how/how-cross-ocean-bringing-ranger-home
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4.2. Vagtordning 
  

I ”Søfart og hviletid”419, er der en gennemgang af forskellige vagtordninger. I figur 4.2.1. ses det, 

at de bedste systemer er der, hvor besætningen får mest søvn på 24 timer. 6 timers hvile er for 

lidt, og det vil næppe give 6 timers søvn420. Da besætningen kun består af 3 personer, vil det blive 

en krævende opgave at holde fartøjet i gang i 24 timer. Skipper har udviklet forskellige vagtplaner 

til forskellige situationer. Skipper har myndigheden til at suspendere en vagtplan og tørne alle ud i 

forbindelse med situationer, der kræver ekstra opmærksomhed og mandskab. Det kan f.eks. være 

ved havneanløb, bjærning af sejl eller hjælpe andre i nød.   

Figur 4.2.1. Vagtsystemer 
 

 
 

Kilde: ”Søfart og hviletid. Sådan gør vi det bedre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende”. 2010, 
Søfartens Arbejdsmiljøråd.   

 

Det første system ses i figur 4.2.2. Det anvendes, når vejret er godt, og farvandet ikke kræver 

særlig opmærksomhed. Her får et besætningsmedlem mulighed for hvile i 8 sammenhængende 

timer. Der er perioder, hvor der er dobbeltvagter. Det vil sige 8 timer i træk. Der er kabystjeneste 

(forkortet kab.) i dagperioden (1200-2000), hvor der bl.a. skal laves mad, vaskes op, gøres rent 

samt udføres vedligehold og reparationer. Endelig vil det også i denne periode være mulighed for 

at afholde skibsråd. Bemærk, at der ikke er meget skafning, da hvert medlem primært ernærer sig 

ved frysetørret mad, hvor der spises direkte fra emballagen. Det betyder, at der kan spises 

individuelt på alle tider af døgnet (se afsnit.4.4.). Tjenesten bliver her delt op i 4 timers vagter. 

Om natten sejles der kun med ét besætningsmedlem (vagthavende navigatør), der er vågen. Der 

anvendes periodevis selvstyrer i form af vindror eller selvstyrer, hvor sidstnævnte kræver strøm.  

Vagtsystemet er konstrueret sådan, at der for det enkelte besætningsmedlem er variation i 

tidspunkterne personen skal have vagterne på, og hvem personen er sammen med. Når 

vagtsystemer konstrueres anvendes formlen:  

Antal besætningsmedlemmer eller teams (her 3) x 2 (eller 3,4) – 1 = Antal vagter i et døgn 

                                                           
419

 ”Søfart og hviletid” op.cit.  
420

 Nilson, Roger (2011), op.cit., p.320 om Sömnbesvär. 
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Formlen giver et rullende system.  

I det her anvendte system kommer der yderligere en vagt til, så døgnet deles op i 6 perioder af 4 

timer. Fra 1200 til 2000 er det 4 timers vagter, da der også er kabystjeneste mm. Se figur 4.2.2.  

Systemet lever op til ”Bekendtgørelse om søfarendes hviletid”, der dog ikke gælder for 

fritidsfartøjer jf. § 1421. Den er illustreret i figur 4.2.3.  

Hvis farvandet er trafikeret, eller vejret er hårdt, er det nødvendigt at anvende et vagtsystem, der 

kræver mere af besætningen. Det er illustreret i figur 4.2.4. Her er der ikke sammenlagt 10 timers 

hvile i et døgn, men kun 8. Der er ingen hviletider på 6 timer, men kun 4. Måske vil der være 

mulighed for at blunde lidt i perioden, hvor besætningsmedlemmet skal være klar. Systemet har 

også den ulempe, at det ikke er rullende. I figur 4.2.4. har Peter f.eks. altid vagten fra 0000 til 

0400. I figur 4.2.5. er vagterne gjort rullende ved at bryde en 4 timers vagt op i 2 hundevagter422. 

Der er evt. skafning og skibsråd fra 1600-1800 og besætningen deles hensigtsmæssigt om vagten 

i perioden. Se figur 4.2.5.   

 

Figur 4.2.2. Vagtsystem for roligt farvand, der ikke kræver særlig opmærksomhed 
 
 

 Peter Søren Bo 

0000-0400 vagt hvil hvil 

0400-0800 hvil vagt hvil 

0800-1200 hvil hvil vagt 

1200-1600 vagt hvil Kab. 

1600-2000 Kab. vagt hvil 

2000-2400 hvil vagt hvil 

0000-0400 hvil hvil vagt 

0400-0800 vagt hvil hvil 

0800-1200 hvil vagt hvil 

1200-1600 hvil kab. vagt 

1600-2000 vagt hvil Kab. 

2000-2400 vagt hvil hvil 

0000-0400 hvil vagt hvil 

0400-0800 hvil hvil vagt 

0800-1200 vagt hvil hvil 

1200-1600 kab. vagt hvil 

1600-2000 hvil kab. vagt 

2000-2400 hvil hvil vagt 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 

 

 

 

                                                           
421

 ”Bekendtgørelse om søfarendes hviletid”, BEK nr. 676 af 21/05/2015: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/676  
422

 Bemærk, at hundevagt (Dog watch) har en anden betydning på engelsk. Se Dog watch: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_watch 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/676
https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_watch
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Figur 4.2.3. Principperne i bekendtgørelse om søfarendes hviletid 
 

 
 
Kilde: ”Søfart og hviletid. Sådan gør vi det bedre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende”. 2010, Søfartens 
Arbejdsmiljøråd.   
 

Figur 4.2.4. Vagtsystem i hårdt vejr og farvand, der kræver særlig opmærksomhed 
 
 

 Peter Søren Bo 

0000-0400 vagt klar hvil 

0400-0800 hvil vagt klar 

0800-1200 Klar hvil vagt 

1200-1600 vagt klar hvil 

1600-2000 hvil vagt klar 

2000-2400 klar hvil vagt 

0000-0400 vagt klar hvil 

0400-0800 hvil vagt klar 

0800-1200 Klar hvil vagt 

1200-1600 vagt klar hvil 

1600-2000 hvil vagt klar 

2000-2400 klar hvil vagt 

0000-0400 vagt klar hvil 

0400-0800 hvil vagt Klar 

0800-1200 klar hvil vagt 

1200-1600 vagt klar hvil 

1600-2000 hvil vagt klar 

2000-2400 klar hvil vagt 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
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Figur 4.2.5. Rullende vagtsystem i hårdt vejr og farvand, der kræver særlig opmærksomhed 
 
 

Dag 1 Peter Søren Bo 

0000-0400 vagt klar hvil 

0400-0800 hvil vagt klar 

0800-1200 klar hvil vagt 

1200-1600 vagt klar hvil 

1600-1800 skaf skaf skaf 

1800-2000 hvil vagt klar 

2000-2400 klar hvil vagt 

 
  
 
 
 
 

Dag 2 Peter Søren Bo 

0000-0400 hvil vagt klar 

0400-0800 klar hvil vagt 

0800-1200 vagt klar hvil 

1200-1600 hvil vagt klar 

1600-1800 skaf skaf Skaf 

1800-2000 klar hvil vagt 

2000-2400 vagt klar hvil 

 
 

  

Dag 3 Peter Søren Bo 

0000-0400 klar hvil vagt 

0400-0800 vagt klar hvil 

0800-1200 hvil vagt klar 

1200-1600 klar hvil vagt 

1600-1800 skaf skaf skaf 

1800-2000 vagt klar hvil 

2000-2400 hvil vagt klar 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2016. 
  

Vagtsystemerne anvender zonetiden på skibsuret. På sejladsen over Atlanterhavet sejler skibet 

mod vest og passerer 4 tidszoner, hvor skibsuret 4 gange stilles 1 time tilbage. Det betyder, at en 

person på vagt engang imellem oplever at få 1 times længere vagt. 

Vagtsystemerne ovenfor kan med fordel anvendes overfor teams med måske 2 eller 3 personer, 

hvor der både er rorgænger, udkig og navigatør.  

Systemet ovenfor i figur 4.2.5. er i overensstemmelse med vagterne på danske orlogsfartøjer423. I 

figur 4.2.6. er de danske betegnelser indskrevet.     

 
Figur 4.2.6. Rullende vagtsystem i hårdt vejr og farvand, der kræver særlig opmærksomhed 
 
 

Dag 1 Danske betegnelser 

0000-0400 Hundevagt 

0400-0800 Dagvagt 

0800-1200 Formiddagsvagt 

1200-1600 Eftermiddagsvagt 

1600-1800 Tevagt 

1800-2000 Kvældsvagt 

2000-2400 Første vagt 

 

Kilde: Grundbog for Orlogsgaster, Inspektøren for Søværnet, 1989, p.242. 

                                                           
423

 Grundbog for Orlogsgaster, Inspektøren for Søværnet, 1989, p.242. 
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4.3. Instrukser, tjeklister og eksempel på skibsdagbog  
 

Nedenfor i afsnit 4.3.1. er der udviklet en række instrukser og tjeklister mm. De vil løbende blive 

udviklet. De skrives i Word, konverteres til pdf således de kan anvendes på computere, tablets og 

smartphones. De er udviklet på baggrund af lærebøgerne Navigation 4, afsnit om specielle 

procedurer424, og Navigation 7, kapitel 4 om manualer425 samt Y1 projektopgave af Jock Hartvig 

Andersen426. I danske orlogsfartøjer omtales tjeklister og instrukser som ruller under 

hovedbetegnelsen ”Skibsorganisation”427. Der tales f.eks. om ”Havnemanøvrerulle”, ”Ankrings- og 

bøjemanøvrerulle”, ”Rengøringsrulle”, ”Forsyningsrulle”, ”Bjærgningsrulle”428 osv. Ligeledes er der 

udviklet en mulig kontrakt til besætningen. Den er bl.a. inspireret af fartøjet Gwendoline og dets 

jordomsejling429.  I afsnit 4.3.2. gives der et eksempel på anvendelse af den elektroniske 

skibsdagbog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
424

 Wittrup (2011) op.cit., pp 16-29. 
425

 Wittrup & Hansen (2004) op.cit., pp. 48-52.  
426

 Andersen, Jock Hartvig (2009): Y1 projektopgave: http://smor.dk/Y1/opgaver/SIIB%20-%20Jock.pdf 
427

 Grundbog for Orlogsgaster op.cit. p.226. 
428

 Ibid. p.234-241. 
429

 Gast: http://www.gwendoline.live/det-vil-jeg-gerne-opleve/ 

http://smor.dk/Y1/opgaver/SIIB%20-%20Jock.pdf
http://www.gwendoline.live/det-vil-jeg-gerne-opleve/
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4.3.1. Instrukser og tjeklister mm.  

 

 

 

 

Ordrer, instrukser og tjeklister  

 Indhold af dokument: Dato: 

A Skibsførerens stående ordre  
B Skibsførerens aktuelle ordre   
C Vagtskifte     
D Skibet under sejlads  
E Afgang og motor  
F Sæt og nedtag sejl  
G Havneanløb og i havn  
H Stævnankring  
I Hårdt vejr  
J Sikkerhed om bord  
K Mand over bord  
L Brand  
M Læk  
N Forlad skib  
O Teknisk vedligehold  
P Teknisk fejl- og mangelliste  
Q Deltagelse som besætningsmedlem i længere sejladser – Kontrakt.   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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A Skibsførerens stående ordre   
Stående ordre skal læses, forstås og underskrives af vagtgående navigatører (besætningsmedlemmer) ved påmønstring. Manglende 
overholdelse kan føre til afmønstring i først kommende havn. Skipper kan i situationen give ordrer, der tilsidesætter alle instrukser og 
tjeklister. Først skal skipper dog følge proceduren for vagtoverdragelse, og det skal klart fremgå skriftligt, at det nu er skipper, der har 
vagten. Listerne udfyldes med initaler () og elektronisk underskrifter. Formatet er pdf.  

Dato: Skib:  Skibsfører: 

   

   

   

   

   

   

   

   

1 Vagthavende er ansvarlig for at:   
A Føre skibet sikkert under vagten og i overensstemmelse med godt sømandskab.   

B Søge at undgå kollision og grundstødning. Komme nødstedte til undsætning.  

C Følge de internationale søvejsregler.  

D Kende vagtbekendtgørelsen og følge denne.  

E 
Der holdes konstant behørig udkig uanset at fartøjet sejler med selvstyrer. På intet tidspunkt må dæk/cockpit være 
ubemandet. Hvis der opstår en situation, som kan aflede navigatørens fulde opmærksomhed (sejlskift etc.) prajes det 
besætningsmedlem, der står klar/for tur ifølge vagtplanen. Det kan også være skipper jf. instruksen ”varsko skipper”.   

 

F Følge den aktuelle vagtordre.  

G Følge den detaljerede plan for det aktuelle ruteben.  

H Følge instruksen for vagtskifte.  

I Følge instruksen for ”Varsko skipper”.  

J 
Føre skibsdagbog. Den kan skrives i kladde, men seneste 1 døgn efter vagten skal den skrives i original. Det sker elektronisk 
og på papir.  

 

K Nedskrive fejl og mangler på elektronisk ”Teknisk fejl- og mangelliste”.  

L 
Strømkonsumerende udstyr som computer, radar, dækslys mm. tændes ikke uden skibsførerens accept. Hvis der er 
overhængende farer kan ordren tilsidesættes.   

 

M Håndholdt GPS er altid tændt, og MOB knap kendes.  

N For motor sejles der aldrig over 3000 omdrejninger og den aktuelle vagtordre for marchfart følges.  

O Altid have fuldt opladet vandtæt smartphone eller tablet med på vagten.  

P Søurets tid kontrolles i forhold til GPS-tid.  

Q Skibsurets stilles til den rette tidszone.   

R   

S   

T   

2 Opgaver under vagten  

A Hvis muligt, udføres der en astronomisk observation på hver vagt.   
B Tjekliste for ”Skibet under sejlads” gennemgås minimum hver halve time. Gerne oftere.    
C GPS-position indføres i skibsdagbog ved afslutning af hver vagt. I snævre farvande hver time.  

D 
Der føres løbende bestik, således at skibets position til enhver tid er kendt. Klok og log indskrives mindst hver halve time. 
GPS-position følges løbende. I snævre/stærkt trafikerede farvande kan det være oftere. Se ”aktuel vagtordre”.   

E 
Radar tændes ved nedsat sigtbarhed/tæt trafik. Dog kun hvis der er givet tilladelse i den aktuelle vagtordre eller skipper har 
givet accept. I situation med opstået fare for kollision/grundstødning kan vagthavende tænde radar. Dette logges i 
skibsdagbog.     

 

F 
Computer og ECS/AIS anvendes ved nedsat sigtbarhed/tæt trafikerede farvande. Dog kun hvis der er givet tilladelse i den 
aktuelle vagtordre eller skipper har givet accept. I situation med opstået fare for kollision/grundstødning kan vagthavende 
tænde computer og ECS/AIS. Dette logges i skibsdagbog.     
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G Hovedkompas deviation kontrolles på hver vagt. Altid ved solop- og nedgang.    

H 

Vejrmeldinger indhentes hver 4. time, analyseres og logges i skibsdagbog. Ved ændringer i vejret eller i områder med risiko 
for tropiske cykloner indhentes vejrmeldinger hver time og barometerstanden logges i skibsdagbog. Mindst hver 3 time 
aflæses barometer og vejrsituationen. Der gøres observationer om tryk, vindstyrke, retning, lufttemperatur, skytyper, 
skydække, nedbør, sigt, bølgehøjde, retning, dønning, retning. Der tages mindst vejrobservationer på de synoptiske 
tidspunkter 00, 06, 12 og 18 UT. 

 

I   
J   
K   

3 Varsko skipper  

A Trafikforhold eller andre skibes bevægelser giver anledning til bekymring.  
B Opstår vanskeligheder med at holde kurs.  
C Land, afmærkning eller waypoint ikke kommer i sigte eller lodskud ikke fås til det forventede tidspunkt.  
D Land, afmærkning eller waypoint uventet kommer i sigte eller der uventet sker ændring i vanddybden.  
E Situationen kræver væsentlige afvigelser i forhold til den detaljerede plan.  
F Besejles områder med vanddybde under 3 m.  
G Motor skal startes eller slukkes. I situation med fare for kollision/grundstødning kan vagthavende starte motor.   

H 
Radar/computer/AIS tændes eller slukkes. I situation med fare for kollision/grundstødning kan vagthavende tænde 
systemerne.  

I Opstår fejl i navigationsudstyr, radio eller motor.  
J Væsentlige ændringer i vejr (lufttryk, vindstyrke, sigtbarhed, bølgehøjde) eller forventninger herom.  
K Tvivl om fartøjets aktuelle position.  
L Skibet møder farer for sejladsen som is, vrag, flydende container eller store nærgående hvaler.  
M Nærmer sig fartøjer, hvor der kunne være mistanke om pirater om bord.   
N Høres ”mayday” på radio eller der ses nødsignaler.   
O Indtræffer anden kritisk situation, eller der opstår tvivl om, hvad der skal gøres.   
P Sejlføringen skal ændres. Sejl kan dog straks bjærges, hvis der opstår farlig situation som regn- og tordenbyger.    
Q Vand/olie i sump ud over det normale.  
R   
S   
T   

Jeg har læst og forstået overstående stående ordre og vagtbekendtgørelsen 

Dato: Sted: Skibsfører 
(elektronisk underskrift) 

Vagtgående navigatør 
(elektronisk underskrift) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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B Skibsførerens aktuelle ordre    
Den aktuelle ordre skal læses, forstås og underskrives af vagtgående navigatører. Manglende overholdelse kan føre til afmønstring i først 
kommende havn. Skipper kan i situationen give ordrer, der tilsidesætter alle instrukser og tjeklister. Først skal skipper dog følge 
proceduren for vagtoverdragelse, og det skal klart fremgå gerne skriftligt, at det nu er skipper, der har vagten. Listerne udfyldes med 
initaler () og elektronisk underskrifter. 

Dato: Lokal tid:  Skib: Skibsfører: 

    

    

    

    

    

    

1 Aktuelle forhold  

A 

 
 
 
 
 
 
 

 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 

 
 
 
 
 
 
 

 

F 

 
 
 
 
 

 

G 
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Jeg har læst og forstået overstående aktuelle ordre 

Skib: Dato: Lokal tid: Vagtgående navigatør 
(elektronisk underskrift) 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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C Vagtskifte   

 Der skal anvendes elektroniske initialer  

1 Afgående navigatørs opgaver inden vagtskifte   

A Ny vagt pures ca. 15 min. før vagtskifte.   
B GPS-position indføres i skibsdagbog og udsættes i søkort.   
C Tjeklisten ”Skibet under sejlads” anvendes for sidste gang.  
D   
E   
F   

2 Tilgående navigatør inden vagtoverdragelse  

A Tilberede kaffe og evt. mad til vagten afhængig af vagtordning og tidspunkt på døgnet.  
B Stuve sovepose, pude og liggeunderlag så afgående navigatør kan hvile sig i hundekøjen.   
C Skibsførerens ”Stående ordre” læst og forstået.  
D Skibsførerens ”Aktuelle ordre” læst og forstået.  
E Navigationsmæssige advarsler læst og forstået. Det kan være NAVTEX meddelelser.  
F Seneste vejrmelding læst og forstået.  
G   
H   
I   

3 
Afgående navigatørs opgaver under vagtoverdragelsen er at orientere 
om/identificere:  

 

A Fartøjets gisset sted, kurs og fart samt mulig afdrift.  
B Vind, lufttryk og vejr samt seneste vejrmelding.  
C Strøm og tidevand.   
D Navigationsmæssige forhold op til vagtskiftet.  
E Navigationsmæssige forhold som fyr, bøjer og grunde.  
F Andre fartøjer og deres bevægelser.  
G Forventede dybdeforhold og kommende faremomenter.   
H Fartøjets fremdrivning herunder sejlføring/motor og den aktuelle styring.   
I Resultaterne fra tjeklisten ”Skibet under sejlads”.   
J Forhold der er indskrevet i ”Teknisk fejl- og mangelliste” herunder forhold, der kræver særlig opmærksomhed.  
k At tilgående navigatør er klar til overtagelse af vagten herunder egnethed, og at synet er tilpasset mørket.  
L   
M   
N   

4 Tilgående navigatørs opgaver under vagtoverdragelsen  
A Forstå afgående navigatørs informationer.  
B Kontrollere fartøjets position med GPS og udsætte denne i søkort.  
C Kontrollere styret kurs og beholdne kurs samt fart igennem vandet og over grunden.   
D Anvendte navigationsinstrumenter kontrolleres (kompas, log, GPS og evt. ECS, Navtex, Radar, AIS).  
E Bekræfte overtagelse af vagten mundtligt og ved elektroniske initialer.  
F   
G   
H   
I   
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5 Tilgående navigatør efter vagtoverdragelse  

A Tjek lanterne lyser klart.  
B Holde behørig udkig.  
C Udføre ”Opgaver under vagten”.  
D Udføre skibsførerens ”Aktuelle vagtordre”   
E Udføre tjeklisten ”Skibet under sejlads”.  
   
   
   

Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

 

 

D Skibet under sejlads  

1 Vagthavende tjekker følgende under sejlads:   

A Fender taget ind.  
B Ekkolod. Hvis alarm, 2,5 m< under køl. Båd stikker ca. 1,6 m afhængig af last.   

C 
Røg/os fra motor. Ryger markant/ændrer farve slukkes motor omgående. Motor kan ikke køre for fulde omdrejninger i 
mange timer. Gå ned til 2000 rpm. Aldrig over 3000 rpm. Se ”Aktuel vagtordre”.  

 

D 
Kølvand kommer ud af udstødning agter bagbord. Ingen vand ud, stop motor straks. Kølvandsindtag kan være tilstoppet af 
pose/tang mm.   

 

E 
Hvis motor anvendes. Oliestand ved oliepind, saltvandskølefilter (gennemsigtigt) og orange kølevand på motor én gang i 
løbet af 4 timers vagt.  

 

F Sammenlign GPS-kurs og kompaskurs. Der er deviation og misvisning. De skal kendes.   
G Sammenlign GPS-hastighed (fart over grunden) med log (fart gennem vandet). Forskellen er strømmen.  
H Sump for vand/olie. Der lænses fra styrerplads. Unormal meget vand/olie tilkaldes skipper. Olie må ikke lænses ud i søen.  
I Skamfering af sejl/skøder/tovværk på prædikestol, søgelænder, salingshorn, stag etc. Løs problemet.   
J Tovværk i vand/slæbes efter fartøj. Alt tovværk kvejlet op.   
K Skrue kører ikke med rundt, når der sejles for sejl. Motor skal stå i gear.   

L 
Sejlføring/tæthed på vind passende. Sejl må ikke blafre/slå/larme. Om nødvendigt ændres kurs, det logges i dagbog. Varsko 
skipper ved større ændringer. Reb i tide ved uvejr/blæser op. Undgå stor krængning. Spygatter ikke stå under vand!     

 

M Sø- og skibsur. Der føres ur-log over søurets stand og daglige gang.  
N Nationalitet- og gæsteflag er sat.  

O 
Hvis motor går ud under sejlads i havn, ved bro eller tæt på kyst smides anker for at undgå, at båd driver på land, ind i 
mole, kaj, bro eller andre både. Tjek dybde. Dybde> 40 m smides ikke anker. Det findes i stævn og agter. 

 

P   
Q   
R   
S   
T   
U   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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E Afgang og start af motor  

1 Klargøring af skib inden afgang. Tjek:    

A Nødvendig proviant og andre fornødenheder.  
B Tank og dunke fyldt med (nyt) drikkevand og tilsat middel for langtidsopbevaring.   
C Brændstof tank og dunke fyldt og tilsat middel mod dieselpest.   
D Sprit til blus.  
E Reservedele mm. til motor og rig.  
F Sikkerhedspiktogram herunder førstehjælpsudstyr mm.   
G ”Sikkerhed om bord” liste.   
H  ”Teknisk fejl- og mangelliste”. Alvorlige skader/problemer udbedret.   
I   
J   
K   

2 Papirer og formaliteter  

A Se listen ”Skibets og besætningens papirer”.  
B Udklarering, told/pasmyndigheder.  
C El/havnepenge afregnet. Havnemyndigheder evt. orienteret om afgang.   
D   
E   
F   

3 Start af motor  

A Åben ned til motor ved at fjerne låg der trædes på ved nedgang til kahyt. Fjern afdækning.  
B Åben for søvand (kølevand) til motor. Søventil ved styrbordsside i skroget. Stilles lodret. Lukkes når motor ikke anvendes.  
C Tilstrækkelig lyserød kølervæske i plastikbeholder styrbord. Søfilter (gennemsigtigt) ikke er tilstoppet.   
D Olie på motor ved oliepind.    

E 
Ved akkumulatorboks i bagbordsside er der 2 røde nøgler. De sættes ind ved kontakter i hundekøjen styrbordsside. 
Kontakter tændes ved at dreje med uret. De må ikke afbrydes, når motor kører.  

F 
Tænd strøm på drejekontakt, lille skab ved trappe, bagbordsside. Skabet skal ikke åbnes. Kontakt tændt, når vandret. Det er 
strøm til de mange kontakter på el-tavle. De skal ydereligere aktiveres for at tænde lanterne, lys i kahyt, dækslys osv.   

G 
I cockpit findes gashåndtag. Sættes i lodret position. Tryk rød knap ind, så motor er i frigear. Giv lidt gas ved at sætte 
håndtag i 20° fremad. At motor er i frigear betyder, at propel ikke drejer rundt, og båd ikke bevæger sig. Start aldrig motor i 
gear! 

 

H Start ikke motor, hvis skib ligger i vand fyldt med affald som plastikposer, handsker, garn, tovværk etc.   

I 
Instrumentbræt tændes på nederst knap. Derefter trykkes på øverst knap, og motor starter. Slip knap, når motor er startet. 
Prøv kun at starte få gange for at undgå at dræne startbatteri for strøm. Se ”Motormanual” i blå ringbind. Startbatteri kan 
være fladt.    

 

J 
Giv ikke for meget gas, når motor kold. Tomgang i 5 min. Derefter mere gas. Ikke over 3000 rpm. Mere 
brændstoføkonomisk ved lavere omdrejninger, og så kan den køre i mange timer uden at blive for varm.  

K 

Tjek kølevand ud af udstødningsrør agter i bagbordsside. Motor får vand til køling. Hvis ikke, kan indtag væres tilstoppet 
med søgræs, tang, plastik. Temperatur vil stige, alarm gå i gang. Motor slukkes øjeblikkeligt. Rens søfilter styrbordsside, 
fjern luge til motor. Gennemsigtigt låg skrues af. Filter renses. Der pustes evt. luft med luftpumpe til gummibåd ned gennem 
to kanaler. Der skal komme luftbobler langs fartøjets ydreside. Det kan også være impeller (plastik skovlhjul i søpumpe), der 
er gået i stykker. Ekstra findes om bord samt værktøj og motormanual i blå mappe. Sejl aldrig ind i tang, søgræs eller 
plastikposer!  

 

L 
Motor vil ikke starte eller går ud. Problem kan være brændstoftilførsel. Der findes ekstra brændstoffilter om bord, da det kan 
tilstoppes ved snavs i tank ved høj søgang. Start med at skifte vandudskiller-filter under dørk (svært). Ekstra findes om bord. 
Motor skal udluftes, Se motormanual.    

 

M 

Sæt gashåndtag i lodret position. Rød knap springer ud. Motor er stadig i frigear i lodret position. Båden sejler frem, når 
gashåndtag skubbes frem, og rød knap er ude. Sejl aldrig over 3000 rpm. Båd bakker ved skub af gashåndtag mod agter. 
Håndtaget skal bevæges roligt. Når motor er slukket, sættes håndtag i vandret position, så det ikke knækker ved stød og 
slag.  

 

N   
O   
P   
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4 Forberedelse til afgang   

A Se vejrudsigt. Ikke over 8-9 m/s. Se udvikling for vindstyrke 24 timer frem. Sejl aldrig uden vejrudsigt/vejrkort.  
B Sæt ikke flagstang på ror før ude af havn. Den er i vejen for fortøjninger mm. Findes i hylde ved hundekøje styrbordsside.  
C Briefing af besætning om rute-, vagtplan, aktuel vagtordre samt kommende havnemanøvre.   

D 

Åben lille låge i kahyttens dørk tæt ved opgang til cockpit. Er der vand i sump? Normalt en smule. Tør det op eller anvend 
pumpe som forefindes der. Ved meget vand anvendes lænsepumpe i styrbordsside under hundekøje. Sæt metalstang i 
pumpe. Den findes i rummet. Anden lænsepumpe findes i agterrum ved cockpit. Åbn træ-overbygning bagerst i cockpit. 
Pump ikke ud, hvis der er dieselolie i vandet. Hvis der er meget vand/olie, bliv i havn og tjek for utætheder. Ofte er det bare 
regnvand. Smag på det! I lænserum under hundekøje findes elektriske lænsepumper, der kan kobles til batteri. Vælg ikke 
startbatteri i styrbordsside, men forbrugsbatteri i bagbordsside ved motor. I rummet findes koniske træpropper, der kan 
stoppe huller i skroget. De bankes fast med en hammer fra værktøjskasse, der findes under siddeplads ved skot mod toilet.  

 

E 
Tænd log/ekkolod og tankmåler på små kontakter bagbordssides el-tavle. I cockpit nederst styrbordsside kan log og ekkolod 
aflæses, dvs. skibets fart gennem vand og dybde under køl. I mørke muligt at tænde lys i instrument og kompas. Se 
manual. 

 

F 
Aflæsning af tankmåler ved skab overfor toilet. Motor anvender ca. 2.5 l diesel i timen og bevæger sig ca. 5 sømil i timen 
ved 3000 rpm. Tank har 60 l. Der er 60 l ekstra brændstof om bord. Det giver en aktionsradius på ca. 240 sømil. Efter ca. 
100 sømil skal der tankes. Sker på dækket, styrbordsside ved prædikestol. 

 

G Tænd i lille nøgleskab styrbordside, Navtex, AIS og strøm til radar.  
H Start radar og tjek at den virker.   

I 
Tænd VHF på kanal 16. Indstilles. Høj volumen, find grænse for squelch, der, hvor man akkurat ikke hører radiostøj. Foretag 
evt. radiotjek. Skibets kaldenr. XPE2307 (Ditter) står på label. Håndholdt GPS og VHF har strøm, fuldt opladede og virker.   

J 
Lanterner tændes i mørke på el-tavle bagbordsside. Ved ankring anvendes kun lille toplys (360°). For motor tændes 
motorlys. På tavle er der knap til dækslys, kompaslys, horn, lys om læ mm.   

K Toilet står på ”luk” og søventiler er lukkede til toilet. Hvis ikke, bliver båd fyldt med vand!!!  

L 

Forluge, 2 koøjer i forkahyt, luftventiler i toilet, forkahyt og midtergang lukkes, hvis der forventes sø. Luk forluge og 
agterrum (trædæksel) med ekstra hængsler, hvis der sejles havsejlads. I cockpit åbnes lille lem med nøgle fra skab i 
bagbordsside tættes mod cockpit. Det store trædæksel spændes hårdt til, for at undgå bølger slår ind agter fra og åbner 
dæksel. Samme procedure for forluge.  

 

M 

Tænd computer. Gå ind i programmer. Vælg OpenCPN. GPS er tændt automatisk. Båd vises som rødt skib. Andre skibe (AIS) 
viser sig på skærmen. Fra Windows startes Navtex. Vejmeldinger og advarsler hentes ind i computer og læses. Tjek at 
systemerne virker. Hvis der er lidt strøm på computer, tændes for 220 V konverter styrbordsside ved hundekøje. Gøres kun, 
hvis motor er i gang og lader batterierne. Når motor slukkes, skal konverter afbrydes for ellers tømmer den batterierne! 

 

N Koge vand, hælde i termokande og finde mad, der skal nydes under sejladsen.   

O 
Havnens toiletter anvendes inden afsejling. Anvend aldrig søtoilet til store sager. Kør ikke papir gennem systemet. Fartøjet 
må ikke udlede toiletaffald, hvis der ikke mindst er 2 sømil fra land! Tjek lovgivning i det aktuelle område. Se fartøjets 
affaldsplan. På lange rejser anvendes toilet ikke, men pøs.  

 

P 
Redningsveste og livliner er i centralt klædeskab. Sejllads foregår kun, hvis alle er iført redningsvest. Livliner ved havsejlads. 
Redningsflåde er forrest på skibet. Bank på container. Lyden må ikke være tom. Der er kniv på styrbordsside ved flåde til at 
skære den fri. Er forbundet med reb til skib og kastes ud i havet. Læs manual. Der er kniv ved cockpit i hvide lommer.  

 

Q Kikkert er klar i skab bagbordsside.   
R Hovedmagnetkompas og kompaslys virker.  
S Horn er tændt og virker. Knap ved rorpind, ligner eludtag i bagbordsside.  
T Lanterne virker.   
U Ror frigjort fra snor og virker. Selvstyrer fundet frem.  
V Signal-, gæste-, bro- og nationalitetsflag klar.   
W Søkort og nautiske publikationer, der skal anvendes på sejladsen er klar.   

X 
Mobiltelefoner og tablets fuldt opladede. Relevante publikationer, instruktioner og tjeklister fundet frem på mobil eller tablet. 
De skal være vandtætte!  

Y Vagthavende navigatør indskriver klarmelding i den elektroniske skibsdagbog og på papir.   
Z Skibet er gjort søklar.  
Æ Påklædning er afpasset til forventet temperatur, nedbør og røgvand. Ekstra tøj klar. Alle iført ordentligt fodtøj.   
Ø   
Å   
   

5 Afgang   

A Alle er om bord.  
B Alle har redningsveste på.   
C Sidste briefing til besætning af procedure for afgang. Hvem gør hvad.   
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D Spritblus er slukket.   
E Ingen reb, snore og poser mm. i vandet, da det kan vrikles om propel eller suges ind i søfilter.  
F Tjek om andre skibe er ved at sejle ud, komme ind eller ligger i vejen.  
G Umiddelbart efter afgang skal tovværk kvejles op og fender tages ind.   
H   
I   
J   

Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

 

 

F Sæt og nedtag sejl  

A 

Sejl skib op mod vind med evt. motor. Normalt sejl mod bølger. På top af mast er en Windex. Den viser, hvor vind kommer 
fra. Sejl langsomt. Hvis alene, anvend selvstyrer der sættes på ror. Findes i styrbordssides hundekøje og kobles til stik i 
cockpit agter styrbordsside. Lad selvstyrer finde retning i et par minutter. Derefter trykkes på automatisk. Selvstyrer svært 
ved at virke, når båd kun sejler for sejl. Ekstra selvstyrer om bord under lang sofa i kahyt.  

 

B 

Sæt først storsejl, dvs. sejl på bom nærmest cockpit. Tag blå bompresenning af (kan gøres i havn). Sæt fald fra mast fast i 
storsejl (kan gøres i havn). Dvs. én person bevæger sig ud til mast iført livline og fastgjort til stålwirer. Der er en sjækkel, 
der sættes i hul i storsejl tættest på mast. Sjækkel er sat fast til øje i mast bagbordsside. Den løsnes. Fjern sejsinger rundt 
om storsejl, så det kan rulles ud. Hiv i faldet og sejlet sættes. Brug evt. spil på mast til at hive det op. Husk stadig, at sejle 
mod vind, sådan at sejlet ikke fyldes med vind. Hvis der er meget vind hives sejlet ikke helt op, men rebes, dvs. der sættes 
reb i huller i sejlet og de bindes om bom. 

 

C 

Derefter sættes forsejl. Dette gøres fra cockpit. I bagbordsside løsnes en line til rullefog/forsejl. Det er ikke det tykke skøde 
omkring spillene. Sejlet rulles ud ved at hive i et eller begge skøder, der er kvejlet om de store spil. Der sejles stadig op mod 
vinden. Vær ikke bekymret for at det blafre og larmer. Undgå at forsejlet tager skøderne med ud, når forsejlet fyldes med 
vind. De tykke skøder skal ikke forlade cockpit. De skal fæstnes rundt om spil og i klamper.   

 

D 
Ved vind fra agter kan bom frigøres fra lille wire og sættes ud. Pas på ikke at få bom i hovedet ved vindændring eller 
drejning på ror. Alle i cockpit er nu udsat for fare. Vind fra agter kræver erfaren rorgænger. Måske bedre kun at sejle med 
forsejl, dvs kun ét sejl. 

 

E 
Når sejl nedtages, sker det også op mod vinden. Her nedtages først forseglet ved at hive i linen frem til rullefog/forsejl på 
bagbordsside. Det er ikke de tykke skøder. Det er vigtigt, at begge skøder er slækkede, for ellers kan storsejlet ikke rulles 
ind! Skøderne må dog ikke forlade cockpit. Anvend evt. selvstyrer til at sejle op mod vind.  

 

F 
Om bord er der 2 spilere og 1 spilerbom ved prædikestol styrbordsside. Der sejles kun med spiler, når skipper er med og ved 
let vind < 5,4 m/s.   

G 
Når sejl tages ned, kontrolleres de for skader, skamferinger og syninger, der er gået op. Det indskrives i skibsdagbog og i 

”Teknisk fejl- og mangelliste”.  

H   
I   
J   
K   
L   
M   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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G Havneanløb og i havn   

1 Havneanløb   

A 
Tjek havneplaner og relevant litteratur om anløb til havn. Besejlingsforhold, strøm, priser, læ, dønning, mulighed for 
proviant, diesel og el.    

B Tjek evt. tidevandstabeller og hvornår havn har åben/lukket, hvis der er porte/sluser.   
C Kontakt evt. havn over VHF for anløb og plads. Det er f.eks. et krav ved anløb af Hanstholm havn. Særlig Q plads?    
D Besætning orienteres om anløb og procedurer/opgaver. Hvem gør hvad og hvornår?  
E Motor startes. Se ”Start af motor”.   
F Sejl tages ned i god tid før anløb og ikke midt i sejlløb eller foran moler i pålandsvind! Se ”Sæt og nedtag sejl”.  
G Ror og frem/bak kontrolleres. (Manøvre tjek).   
H Flagstang med flag agter fjernes inden havn anløbes, da det er i vejen.   
I Anker gøres klar i forhold til motor/manøvre svigt i havn.   
J Fortøjninger og fender gøres klar.   
K Bådshage gøres klar.  
L Besætningsmedlemmer tager ordentligt fodtøj på. Ikke sandaler!   
M Signalflag Q (gult) hejses evt. Dvs. ”Jeg anmoder om frit samkvem med land. Mit skib er smittefrit”.  
N Personer på dæk skal se hele vejen rundt om fartøjet. Både for og agter.  
O Ekkolod (alarm) slukkes evt. Den kan give stress.  

P 
Vagthavende danner sig et overblik over skibes bevægelser i havnen. Er nogle på vej ud eller ind? Ligger skibe i vejen? 
Hvordan er reglerne for ind- og udgående trafik? Søvejsreglerne anvendes.   

Q Et besætningsmedlem får evt. til opgave at finde ledige pladser. Se efter grønne skilte.   

R 
I havn sejles der meget langsomt. Båden vejer over 5. tons. Selv om fartøjet glider langsomt frem i vandet, er der en stor 
ophobet kraft i skibet. Tænk på et mægtigt godstog, der er sat i bevægelse. Det er ikke lige til at stoppe!  

S 
Sæt ikke et ben/en fod ned mellem båd og havnekaj/stolpe. En bådshage eller person kan ikke holde fartøjet, hvis det er i 
bevægelse!  

T 
Råb højt, tydeligt og i retning mod rorgænger, hvis denne er ved at sejle ind i noget, da motor larmer. Sæt fra, hvis skibet er 
ved at støde ind i noget og det nærmest ikke bevæger sig.   

U Indklarering, told, pasmyndigheder.  
V   
W   
X   
Y   
Z   
Æ   

2 I havn   

A Afbryd 220 volt konverter til computer inden motor stoppes.  
B Fra tomgang køres motor 3 gange op i 3000 rpm for at blive afsodet. Naturligvis i frigear!  

C 
Motor standses på stop knap i instrumentpanel. Hold knap inde, til motor stopper. Derefter trykkes på nederst knap. Der skal 
trykkes hårdt før instrumentpanel slukker. Brug ikke spidse negle på plastikknapperne.   

D 
Afbryd strøm til navigation og motor i styrbordssides hundekøje ved at dreje røde plastiknøgler mod uret. De fjernes som en 
form for tyverisikring. Læg dem der, hvor de blev fundet.   

E 
Afbryd log/ekkolod og tankmåler. Afbryd evt. strøm til forbrug ved at dreje knap i bagbordsside ved lille skab. Nøgle kan 
fjernes som tyverisikring. Afbryd AIS, men ikke Navtex, hvis der skal hentes vejrudsigter og advarsler.   

F Luk for kølevand til motor. Se ”Afgang og start af motor”.  
G Tjek om der er kommet vand i båden. Åben lille låg i dørken. Se ”Afgang og start af motor”.   

H 
Tjek at toilet er lukket, både på toilet og søventiler. Dette skal gøres, hver gang toilet er anvendt. Det er kun tilladt, at 
urinere i toilet, men ikke i havn! Papir lægges i plastikpose og skylles ikke ud! Anvend havnens toiletter. Se skibets 
affaldsplan.  Se ”Afgang og start af motor”. 

 

I 
Læg ikke brandtæppe og plastik over motor, når den er varm. Det gøres når den er kold. Ved kraftig dagregn kan der 
trænge vand ned på motor, derfor skal den beskyttes. Slå cockpit telt op i regnvejr.   

J Dannebro på flagstang tages ned ved solnedgang. Det samme for evt. gøs. Dette skal gøres hver aften!  

K 
Sæt landstrøm til og batterier oplades automatisk. Sæt hunstik i handstik agter i cockpit. Aldrig sæt stik i havnens eludtag og 
så gå om bord med ledning, der har strøm! Når landstrøm fjernes, startes der med at tage stik ud ved havnens udtag. Der er  
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mulighed for at bruge 220 volt om bord ved flere stikudtag. Ingen grund til at spare på 12 volts strøm i lamper, dækslys osv.    

L 
Oplad computer ved at sætte den i stik med 220 volt i styrbordsside tæt på hundekøje. Her kan der også sættes andre 220 
volts apparater til. F.eks. støvsuger, boremaskine eller elkoger. Sidstnævnte er hurtigere end spritapparat. Der er flere udtag 
rundt om i båden.   

 

M 
Er der fenderet ordentligt til natten? Sæt våde klude mellem fendere og tovværk i klyds, hvis der er gnidelyde. Tjek 
fortøjninger. Tjek udvikling i tidevand. Måske kan båd ikke efterlades alene i havn, hvis der ikke er flydebroer.   

N 
Brugte tændstikker til petroleums lamper mm. smides i vask og skylles med vand inden de kommer i affaldspose under bord. 
Der må ikke ryges om bord på fartøjet.    

O 
Hæld aldrig direkte sprit ned på de runde spritbeholdere. Apparatet åbnes, og de runde tanke afmonteres. I cockpittet kan 
der fyldes sprit på. Der kan være ca. 1 l i hver.  

P 
Hvis der ikke er landstrøm, skal der spares meget på strøm. Aldrig tænd 220 volts konverter, hvis motor ikke er i gang. Brug 
ikke radio og TV til underholdning. På fast GPS oplyses det, hvor mange volt, der er i systemet. Der skal være 14.4, hvis 
motor lader. Under 12 volt er det kritisk. Alt der bruger strøm afbrydes. 

 

Q 

Computer har indbygget fjernsyn. Find lille antenne i computertaske. Der findes Cd-rom drev, ekstra batterier og 
navigationscomputer. På computer findes der en mappe, som hedder ”Sagitta”. Her er alle manualer til bådens udstyr og 
motor. Samme materialer findes på USB-stik i boks. Der findes også ”Pilot books” og ”Sailing Directions” for hele verden 
samt relevante håndbøger.   

 

R 

Brug ikke saltvandshane til at drikke af, men kun til afskyl. Båden har normalt 60 l ferskvand og 20 l ekstra vand i dunk ved 
toilet. Hvis der fyldes nyt vand på i bagbordsside, gøres det ved hjælp af dunk fra toilet. Under vask forefindes tragt og et 
antibakterie middel. Sørg for at vandet ikke løber over. Det sker ofte, hvis vandslange anvendes. I bagbordsside i skab findes 
særlig nøgle, der anvendes til at åbne dæksel til vand (bagbordsside) og diesel ved boven. Pas på nøgle, da båden kun har 
én! Der findes en tragt agter til diesel. Hæld ikke diesel på i regnvejr. Skyl efter, da dieselolie gør dækket meget glat.  

 

S 
Hvis der kommer mange mennesker om bord ved besøg i havn lukkes de 2 søventiler til det selvlænsende cockpit, da der 
ellers kan komme vand ind i cockpit!     

T Gennemgang af ”Teknisk fejl- og mangelliste” og beslutning om, hvad der skal gøres.  
U Evt. inspektion af stående og løbende rig. En mand i masten.  
V   
W   
X   
Y   
Z   
Æ   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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H Stævnankring  

A Bundforhold i søkort. Egnet og tilladt? Læ og dønning?  
B Vind- og strømretning nu og de næste 24 timer.   
C Plads til fuld omsvajning i forhold til andre skibe, forhindringer og vanddybder.   
D Andre fartøjers ankerbøjer og kæder/tov.   
E Besætning orienteres om procedurer.   
F Ankerlanterne afprøvet og sort kugle klar.  
G Sejl nedtages og motor startes evt. Der sejles meget langsomt.   
H Følg vanddybde på ekkolod og udkig fra bov.   

I 
Anker klar til udkastning. Tjek kæde/tov kan løbe frit og er fastgjort i ende. Pas på fødder og ben! Ankertype skal passe til 
bundforhold.   

J Anker kastes ud/udløses, når båd ligger stille.   
K Se malingsmærker på kæde. Der rulles ud til 5 x vanddybde.   
L Alene om bord, agter anker kastes over siden. Ror og gashåndtag kan stadig kontrolleres.   
M Kæde fastgøres til pullert/klampe med tov. Det er ikke nok at stramme ankerspil.     
N Kugle hejses og/eller ankerlanterne tændes.  
O Motor startes, og der sejles forsigtigt baglæns for at få anker til at tage fat i bund.   
P Position markeres i kort og på kortplotter.   
Q Ankeralarm tændes på GPS og/eller mobil. Et par pejlinger tages.   
R Evt. hejses Q signalflag ved ankomst til nyt land.   
S Dyk evt. ned for at se om anker har fat i bund.   
T Der etables ankervagt om bord.   
U Position tjekkes mindst en gang i timen. Oftere, hvis vind og strøm ændrer sig.   
V   
W   
X   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

  

I Hårdt vejr  
A Søventiler til vask og toilet lukket. Søventiler til selvlænsende cockpit åbnet.   

B 
Skalkning. Forluge, 2 koøjer, luftventiler i toilet, forkahyt og midtergang er lukket. Luk også forluge og agterrum med ekstra 
hængsler, hvis der sejles havsejlads. Store bølger har kæmpe kraft, og kan hive lugerne af, hvis de ikke er godt spændt til.  

C 
Bær livline. På båden løber der en hvid line og stålwirer, man hægter sig på, når man går på dækket. Brug ikke søgelænder. 
Der er 4 livlinesæt om bord. Livline hægtes også fast, når man opholder sig i cockpit.  

D Gør klar til rebning af storsejl. Find rebstykker der skal anvendes.   
E Alle surringer af brændstof- og vanddunke, gummibåd, redningsflåde, spilerbom osv. strammes efter.  
F Mad og vandtæt beklædning gøres klart.   
G Luger i dør ned til kahyt skal sidde permanent i. De må ikke fjernes eller blive væk! Dør holdes så vidt muligt lukket.   
H Ankerne og udenbordsmotor surres ekstra fast.   
I Navigationscomputer fastgøres. Tjek batterier er fastgjort.   
J Skabe og luger i kahyt lukkes. Der må ikke være løse dele, som kan flyve rundt.   
K Vand og brændstoftanke er fyldte, så det ikke skvulper rundt og skaber ustabilitet.   

L 
Ved forventning om ekstremt dårlig vejr gøres der klar til, at fartøjet kan vende sig på hovedet. Alle luger surres. Dørkplader 
skrues fast.    

M   
N   
O   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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J Sikkerhed om bord   

A 
4 brandslukkere. 1 i kahyt, 1 i forkahyt, 1 (6 kg) i større rum under den mindre siddeplads ved dør. 1 i agter rum ved 
rorgænger i en plasticpose. Se sikkerhedspiktogram.   

B Brandtæppe i rum ved 6 kg pulverslukker. Brandtæppe lægges over brand. Tæppe til motor er også et brandtæppe.    
C Førstehjælp + medicin ved hylde, hundekøje styrbord.  
D Nødraketter ved hylde, hundekøje bagbordsside. Tjek dato. Her findes skarp fiskekniv.  
E Redningsflåde forrest på fartøj, container ikke tom, banke på den, kniv til hurtig løsgørelse. Tjek synsdato.  
F Det nødvendige antal redningsveste. CO2 patroner vejet og tjekket en gang om året. Tjek strobe light for batterier.   
G Relevante og opdaterede søkort i skab mod bov i forkahyt.  

H 
VHF-radio. I tilfælde af nød, kaldes Lyngby radio på kanal 16. Send ud med høj effekt. Livsfare trykkes rød knap ind på VHFs 
frontpanel. Automatisk sendes et nødsignal med skibets position. VHF-landstationer nås kun i kystnære omgivelser (30 
sømil). Skibets kaldesignal er XPE2307, navn Ditter. Manualer findes ombord. Se ”Afgang og start af motor”. 

 

I 
Hvis ikke VHF virker anvendes ældre sort VHF. Den har nødantenne på agterpulpit. VHF tændes på blank vippe kontakt på 
sort boks. Der forefindes også håndholdt VHF. Tjek, at den er opladet.  

J Hvis livsfare siges: ”May Day, May Day, May Day”. Skibet hedder XPE2307 og Ditter. Der er label på VHF.    

K 
EPIRB findes i første skab bagbordsside. Det er en lille gul ting. Læs Manual. Tjek dato. Den selvtestes hvert år. Slå antenne 
ud, hold den mod himlen og tryk på knap. Ikke testknap T! Se piktogram på EPIRB.   

L Håndholdt GPS i første skab bagbordsside. Tjek batterier og ekstra batterier.  
M Satellittelefon og batterier i første skab bagbordsside. Skal være opladet.   

N 
Bankboks i styrbordsside inderst i hundekøje. Nøgle findes i første skab bagbordsside. Den skal sidde i boks under sejlads. I 
tilfælde af risiko for lynnedslag lægges håndholdt VHF, GPS og lille radio i boks. Udstyr kan klare lynnedslag.  

O 
Startkabler i rum, bagbordsside under sæde, tæt på motor. I tilfælde af risiko for lynnedslag sættes startkabler fra stag, dvs. 
wirerne op til masten, og ned i vandet. Ingen må røre ved mast eller stag. Sluk evt. alt elektrisk udstyr.  

P 
Tjek lygte i rum med brandslukker og lygte under hundekøje bagbordside. Tjek at de er opladet. Der forefindes også lys 
under sofa, der kan kobles til 12 volt.  

Q 2 redningskranse, orangelygte, kasteline og vager i cockpit. Se procedure for ”Mand over bord”.  
R Gul taske på ruf. Her findes dykkerbriller og våddragt, hvis tovværk/fiskenet skal frigøres fra propel.     
S Tjek Sikkerhedspiktogram – tegning over bådens sikkerhedsudstyr.    
T   
U   
V   
W   
X   
Y   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

  

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

K Mand over bord  

A Der råbes højt og tydeligt: ”Mand over bord”.  
B Redningskrans og lys kastes ud i retning mod person, der er faldet over bord.   
C Vager med lys kastes ud. I mangel af bedre, kan puder og liggeunderlag kastes ud for at markere sted.  
D Alle mand kaldes ud i cockpit.   
E Skibsfører overtager vagten.  
F Én person sættes til at holde visuelt kontakt med person over bord.   
G MOB knap aktiveres i ECS og på håndholdt GPS.  
H Motor startes og sejl bjærges.   
I Mand over bord manøvre udføres.   
J Rebstige hænges ud og der etableres hejseværk afhængig af personens tilstand.   
K Person samles op, når båd ligger stille.  
L   
M   
N   
O   
P   
Q   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

 

L Brand  

A Der råbes højt og tydeligt: ”Brand” og alle kaldes sammen.  
B Brand lokaliseres, og brandtrekant huskes.    
C Skibsfører er slukningsleder.  
D Brandbekæmpelse påbegyndes med pulverslukker, brandtæppe eller andet anvendeligt brandbekæmpelsesmiddel.  
E Sejl bjærges evt.  
F Skib styres i en sådan retning, at brand får mindst mulig ilt, og at røgudvikling vender bort fra besætning.  
G Ved brand i motor lukkes for brændstofstilførsel under dørk, hvis det er muligt.  
H Ved motorbrand fjernes lugerne ikke, men der sprøjtes ind gennem huller for ikke at tilføre mere ilt.  
I Der efterkøles med vand, og lænsepumper anvendes.    
J Hvis branden ikke kan bekæmpes, anvendes tjekliste ”Forlade skib”.  
K Hvis brand foregår i havn, skal der øjeblikkelig tages foranstaltninger i forhold til at begrænse brand til egen båd.    
L   
M   
N   
O   
P   
Q   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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M Læk  

A Der råbes højt og tydeligt: ”Læk” og alle kaldes sammen.  
B Skibsfører overtager ledelsen.  
C Lænsepumper bemandes.  
D Sejl bjærges.  
E Lækage identificeres. Over eller under vandlinje?  
F Kan fartøjet styres/krænges, så lækage stopper?  
G Lækage stoppes midlertidigt med medbragte propper, klude, hynder, presenning, gummistykker, kollisionsmåtter.  
H Hvis lækage ikke kan stoppes, og lænsepumper ikke kan følge med, anvendes tjekliste: ”Forlad skib”.  
I   
J   
K   

Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

N Forlad skib  

A Alle kaldes sammen. Se også ”Sikkerhed om bord”.  
B Skibsfører overtager ledelsen.  

C 
Der kaldes ”May Day, May Day, May Day” og/eller trykkes rød knap ind på VHFs frontpanel. Se ”Sikkerhed om bord”. 
 Skibets EPIRB aktiveres.   

D Der affyres nødsignaler.   

E 

Et besætningsmedlem kaster redningsflåde (container) i vandet. Tjek først, at den er bundet fast til skib. Den åbner og 
puster sig selv op automatisk, når der hales hjem i line. Se manual for redningsflåde eller piktogram på flådens container. 
Skær evt. container fri fra stativ med kniv, hvis det skal gå hurtigt. I tilfælde af brand, kast ikke flåde ud i røgside. Forlad 
kun skib, hvis båd er ved at synke, og det ikke er muligt at holde den flydende ved hjælp af lænsepumper. Det er meget 
koldt/vådt i redningsflåde! Folk går ofte for tidligt i flåde! Bemærk, at flåde også kan anvendes til at samle person op fra 
helikopter.  

 

F Besætning ifører sig tørdragter og medtager varmt tøj.    

G 
Den personlige gule EPIRB puttes i lomme på tørdragt og bindes fast i øje på dragt. Den aktiveres i flåden. Lille håndantenne 
slås ud, og der trykkes på tænd knap. Ikke (T) testknap. Se piktogram. Forsøg at holde den højt og mod fri himmel.   

H Strobelight sættes fast til tørdragt eller redningsvest. Aktiveres, hvis der er mørkt.    
I Grabbag medtages, vand og proviant. Evt. bindes dunke med vand til redningsflåde. Dunke er ikke fyldte og kan flyde.   
J Håndholdt GPS og VHF, batterier, kompas, lygte og pandelygter.    

K 
Liggeunderlag, alutæpper og evt. tæpper medbringes. Bund i redningsflåde kan være kold (havtemperatur). Kravl i flåde 
uden først at have været i vand. Undgå vand i flåde.    

L Skibs- og personlige papirer, USB-stik og smartphones medbringes i vandtætte poser.  
M Hvis muligt medbringes gummibåd. Brug dog ikke for meget tid på projektet.  
L I tilfælde af brand, spring ud i den side, hvor der ikke er giftig røg.  

M 

I tilfælde af, at det er nær kyst (under 2000 m) smides anker, og der svømmes i land iført våddragt, svømmebriller og 
vandskyende vat i ører. Der svømmes i samlet flok, og der holdes jævnligt visuel kontakt med hinanden. Hvis 
vandtemperatur<13° er det ikke en mulighed. Tjek strøm og tidevand inden der sættes i gang. Blot 1 knobs modstrøm vil 
føre svømmer 1,852 m tilbage på en time. Mange svømmere kan måske svømme 2500 meter på en time! Strøm>1 knob 
svøm ikke.   

 

N   
O   
P   
Q   
R   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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O Teknisk vedligehold  

A 
I lille lem i dørk ved trappe findes hane, hvor der kan lukkes for tilførsel af dieselolie til motor. Hvis motor skal stå stille i 
længere tid, skal hane lukkes.  

B Ved motor i styrbordsside findes søventil. Ved længere tid i havn, skal hane lukkes, så der ikke kommer vand til motor.  
C Kontroller jævnligt oliestand ved oliepind på motor og gearkasse.    
D Kølevæske på motor, så den ikke frostspringes.  

E 
I frostvejr aftappes og pustes motor fri for kølevand, eller der anvendes varmelegemer der placeres ved motorblok og 
slanger.   

F Skift zinkanoder. Bemærk, at kølevand vil løbe ud. Tilfør ny væske, der kan holde til lave temperaturer.  
G Vinter/overligning skal diselstank fyldes op, så der ikke står luft i tank, der kan danne dieselpest.  

H 
Skift olie. Gammel olie suges op med pumpe fra hul til målepind. Husk at sætte nyt oliefilter på, når olie er tømt. Husk ny 
pakning, som smøres ind i fedt. Nyt olie kommer i. Husk lille tragt. Filter håndspændes kun. Samme procedure for gearolie.  

I 
Skift impeller i søpumpe. Husk at lukke for kølevand. Der skal også ny pakning. Den smøres ind i fedt. Der skal altid være 
ekstra impeller ombord.  

J 
Skift filter i brændstoffilter under dørk ved lille lem. Luk hane for brændstoftilførsel. Det er en vanskelig operation i rum sø. 
Måske skal hele dørken løftes af, for at samle filter igen! Der skal altid være et ekstra brændstofilter om bord. Husk 
udluftning. Se motor manual. Husk nye pakninger som smøres ind i fedt.  

 

K 
Skift brændstoffilter i brændstofhus på motor. Luk hane til brændstof. Der skal altid være et ekstra brændstofilter om bord. 
Husk udluftning. Se motor manual. Husk ny pakning som smøres ind i fedt.   

L Påfyld batterier med destilleret vand.  

M 
Den stationære GPS skal afmonteres, og det gamle 3 volts batteri udskiftes. Det samme, hvis GPS`en anvender lang tid på 
at finde satellitter/ikke finder dem. Det giver et rødt lys. Batterier er CR2032. Ekstra skal findes om bord.  

N Om vinteren fjernes alle batterier fra elektronisk udstyr.  

O 

Hvis lanterne/elektrisk udstyr ikke virker, kan det skyldes ir eller sikringer. Ir fjernes ved at vippe kontakt frem og tilbage. 
Tag pære ud og sæt den i igen. Anvend sandpapir/fladfil på kontaktflader. Der er ekstra sikringer om bord. De findes i 
plastbeholder i forreste kahyt, bagbordside. Der skal anvendes små sikringer på el-tavle på bagbordsside. Når sikringer går, 
er det fordi, der er kortslutning, så undersøg, hvad der er galt. Aldrig lave forbindelser uden om sikringer! 

 

P 

Påhængsmotor: Til 5 l benzin 95 blyfri skal der tilsættes 1 dl olie til totaktsmotor. Der forefindes decilitermål i agterrum.  
Dunk i agterrum er blandet. Når motor startes, skal luftindtag i benzindæksel åbnes. Benzin åbnes ved drejekontakt, der skal 
stå lodret. Motor sættes på choker. Når den starter, foregår det i gear, dvs. propel drejer rundt, og jolle sejler fremad!!!  
Motor er låst fast. Nøgle findes i nøglebundt, skab i bagbordsside. 

 

Q   
R   
S   
T   
U   
V   
W   
X   
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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P Teknisk fejl- og mangelliste  
 Dato for 

fejl: 
Fejl: Ini. Dato for 

reparation: 
Ini. 
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Q Deltagelse som besætningsmedlem i længere sejladser – Kontrakt.    

A Har givet alle relevante informationer om helbred, egnethed og uddannelse i forhold til en sikker og effektiv sejlads.  
B Sætter sig ind i alle væsentlige systemers funktioner og vedligehold om bord.  
C Læser og overholder alle instrukser og tjeklister om bord. Skibsfører kan eksplicit tilkendegive, at de kan fraviges.   
D Skipper er øverste myndighed om bord. Accepterer og efterkommer dennes beslutninger.   

E 
Besætningsmedlem forpligter sig til mundtligt at tilkendegive uenighed og evt. foreslå andre løsninger i forhold til skippers 
ordrer og dispositioner, hvis der er gode begrundelser herfor. Der afholdes dagligt skibsråd, og det tilføres skibsdagbog. Det 
gælder afgivne meninger og skibsførerens beslutninger. De rådslåede underskriver indførelsen i skibsdagbog.   

 

F 
Der må ikke nydes alkohol, snus eller ryges om bord på fartøjet, hverken i rum sø eller i havn. Der må ikke være hash eller 
rusmidler om bord under nogle omstændigheder. Hash og lignende må ikke anvendes af besætning i havn.    

 

G Skibets affaldsplan og brug af toiletfaciliteter accepteres.   
H Har læst og forstået skibets mulige vagtplaner.  
I Der anvendes altid redningsvest og livline i cockpit og på dæk i rum sø, hvis ikke skipper har givet anden ordre.  
J Om natten anvendes der kun pandelamper med rødt lys.  
K Besætningsmedlemmer kan ikke forvente, at få egen køje på lange sejladser.  
L Der opretholdes en god personlig hygiejne, da pladsen er begrænset. Hænder afsprittes jævnligt.   

M 
Brug af strøm og vand begrænses. Der anvendes ikke strøm til underholdning i rum sø. Der anvendes ikke ferskvand til 
kropsvask eller opvask i rum sø. Ferskvand anvendes kun til madlavning og drikke i rum sø.  

 

N Mobiltelefon og tablets skal holdes med strøm (opladet). Anvendes ikke til spil og underholdning på lange sejladser.   
O Personlig bagage maks. 10 kg på lange sejladser. Afvigelse kræver skippers godkendelse.  
P Der spises og drikkes i overensstemmelse med daglig ration. Afvigelser kræver skippers godkendelse.   
Q Aftaler i forhold til tidsplaner overholdes f.eks. ved afgang fra havn.   
R Deltagelse i sejlads er på eget ansvar.  

S 
Besætningsmedlem afslår mulighed for senere at drage skipper til ansvar for skader og sygdomme, der er, eller kan være 
opstået i forbindelse med sejladser.   

 

T Er indforstået med, at rejse med et mindre skib, er forbundet med risiko, der kræver særlige forsikringer.      

U 
Er forpligtet på at tilvejebringe de nødvendige rejse- og sygeforsikringer. De skal dækker ansvar, sygdom og hjemtransport. 
Hvis et medlem f.eks. glemmer at fortøje gummibåd, er det personens ansvar og forsikring, der skal betale.  

 

V Besætningsmedlem betaler flyrejser og hotelophold i forbindelse med på- og afmønstring.   
X Forpligter sig til at deltage i fælles træning i havn.  

Y 
Fartøjet er privat, og alle er med til at dele udgifterne. Turene er ikke kommercielle. Ugentligt indbetales til skibskasse. 
Beløb: 167 kr. om dagen = 1169 kr. om ugen, 4676 kr. om måneden. (2017)  

 

Z Der indbetales følgende depositum: 2338 kr.     

Æ 
Besætningsmedlemmet må forvente, at planer kan ændres, og man kan ikke være sikker på, at planlagte destinationer nås 
eller tidspunkter overholdes. Medlemmet kan ikke kræve penge tilbage.  

 

Ø Besætningsmedlemmers pligter og vagtplan ændres nødvendigvis ikke, fordi man er blevet søsyg.  

Å 
Det står et besætningsmedlem frit for altid at afmønstre i havn uden at give begrundelse. Dog vil skipper gerne adviseres i 
god tid.  
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Jeg har læst og forstået overstående kontrakt. 

Dato: Sted: Skib: Skibsfører 
(elektronisk underskrift) 

Besætningsmedlem 
(elektronisk underskrift) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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4.3.2. Skibsdagbog 

Som tidligere omtalt, er man ifølge dansk lov forpligtet til at føre skibsdagbog. Denne føres 

elektronisk og på papir i bog godkendt af Søfartsstyrelsen430. Formatet ses i figur 4.3.2.1. og figur 

4.3.2.2. Det er et eksempel på elektronisk skibsdagbog skrevet på mobil i pdf med automatisk 

signatur. De elektroniske folieblade sendes via Wi-Fi-USB-stik og/eller beames ved bluetooth, når 

mobiler rører hinanden ved vagtskifte. Folieblade og skibsdagbøger arkiveres. I tilfælde af, at 

skibet må forlades, medbringes de elektroniske filer og papirbogen. I instrukser ovenfor står der, 

hvor ofte de skal føres og hvordan.  Besætningen lærer at skrive i dagbogen ifølge koden i 

Navigation 4431.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
430

 Wittrup (2011) op.cit., p.36. 
431

 Ibid.,pp. 45-47. 
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Figur 4.3.2.1. Elektronisk skibsdagbog folie 1, venstre, på mobil 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Figur 4.3.2.2. Elektronisk skibsdagbog folie 1, højre, på mobil 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017.  
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4.4. Proviantering og bunkering 

Afsnittet tager udgangspunkt i rejsen fra Las Palmas på Gran Canaria til Saint Lucia i Caribien. Der 

indledes med et afsnit om rejsens længde (4.4.1.). Dernæst er der et afsnit om vand, brændstof 

og mad (4.4.2.), medicinkiste (4.4.3.) og skibets samlede dødvægt (4.4.4.).  

4.4.1. Rejsens længde 

Rejsen over Atlanterhavet er beregnet til ca. 2731 sømil jf. tabel 3.4.7.2.1. som viser 

waypointskema for 11. ben. Erfaringsmæssigt kan fartøjet for sejl holde en gennemsnitsfart over 

grunden på 5 knob. Rejsens længde er således 23 dage. Fartøjet kan på turen opleve perioder, 

hvor der er vindstille eller andre uforudsete hændelser i form af dårligt vejr, udstyr der går i 

stykker osv. Af sikkerhedsmæssige grunde planlægges der med en 30 % forlængelse af rejsen. 

Det betyder, at rejsen kan tage 30 dage.  

Overstående scenarie er ikke urealistisk. Det danske lystfartøj Gwendoline startede ud fra Las 

Palmas i ARC rally den 20. november 2016. De valgte ”Martiniruten”, hvor de sejlede mere mod 

syd for at undgå dårligt vejr432. De kom til at mangle vind og sejlede for motor til én af Kap Verde 

øerne for at bunke brændstof og mere proviant433. I figur 4.4.1.1. ses fartøjets position den 4. 

december 2016. De var i St. Lucia den 17. december, dvs. en sejlads på 27 dage.  

Figur 4.4.1.1. ARC 2016 den 4. december 2016  

 
Kilde: ARC 2016, Fleetviewer: http://yb.tl/arc2016# 

 

                                                           
432

 Gwendoline ARC-log: https://www.worldcruising.com/ARC/Boat.aspx?B=15977&BookingID=5575 
433

 Ibid.  

http://yb.tl/arc2016
https://www.worldcruising.com/ARC/Boat.aspx?B=15977&BookingID=5575
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Kap Verde øerne vil også være en mulig nødhavn for Ditter af Thisted. Kendere af ARC løbet 

skriver:  

 “…typical times are 16-18 days for a 45ft yacht. The majority of family 
cruisers on most years arrive between 18 and 21 days after starting434. 

 

 

ARC skriver, at:  

 “For the ARC, the typical passage time for a 12m (40’) cruising boat is 18 
to 21 days, depending upon the weather conditions and your style of 
sailing”435 

 

 

4.4.2. Vand, brændstof og mad 

Der er stor forskel på, hvor meget vand de forskellige skippere mener, de skal have med om bord. 

I forskellige Y1-opgaver kalkuleres der med alt fra mellem 5 til 15 l om dagen til en person436. Det 

er tidligere beregnet, at Ditter må have en dødvægt på ca. 1000 kg. Med en besætning på 3 

personer betyder det, at der er begrænsede muligheder for at medbringe vand, brændstof, mad 

og udstyr. Fartøjet har ikke elektriske pumper til vand i haner eller brusebad, så det vil være 

muligt at begrænse brugen af ferskvand. Båden er traditionel. Udgangspunktet for forbrug af vand 

vælges her at være Sir Francis Chichester`s vurderinger. Han skriver:  

 “It is normally reckoned that a man can live well enough on half a 
gallon (four pints) of water a day; that is, of course, for drinking 
and preparing food – it allows nothing for washing oneself or one´s 
clothes. Half a gallon a day was the old sailing ship allowance”437 

 

 

En UK gallon svarer til 4,55 liter. En ½ gallon svarer til 2.3 l. Én, blandt flere kilder på nettet 

fortæller, at én mand har brug for 3 l væske om dagen, og ca. 1 l kommer fra kosten438. 

Udgangspunktet er her et tempereret klima.  

I forbindelse med ARC giver forskellige eksperter forskellige råd:  

 ”How much water should I carry? A. A good guide for a basic minimum is 5 
litres per person per day”439 

 

 

Et andet sted gives der følgende råd til sejladsen over Atlanterhavet: 

                                                           
434

 “How long does it take?”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 
435

 ”ARC FAQs”: https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx 
436

 Y1-opgaver på nettet. Se: http://smor.dk/Y1/opgaver/ 
437

 Chichester (1967) op.cit., p.64. 
438

 ”Hvor meget vand skal man drikke om dagen?”: http://www.fitnessliv.dk/kost-ernaering/drikkevarer/hvor-meget-vand-om-dagen/ 
439

 “How much water”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 

http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646
https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx
http://smor.dk/Y1/opgaver/
http://www.fitnessliv.dk/kost-ernaering/drikkevarer/hvor-meget-vand-om-dagen/
http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646
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 ”Water is very important. Have a 2lt water bottle for each crew with their 
name on it, so all the crew can look after each other, and make sure they’ve 
drunk enough. Big bottles mean less plastic. If you have a really big bottle, 
get a plastic pump (2.5 euros) so you don’t have to move it on a rolling boat. 
Water budget: At a minimum you’re looking at 3.5lt per person per day – 
0.5lt for brushing teeth, 2lt for drinking, teas, coffees etc, 0.5lt for cooking 
and washing-up, and 0.5lt for everything else”440. 

 

 

I den sammenhæng er det værd at huske, at Alain Bombard sejlede i en gummibåd over Atlanten 

uden nogen form for vand og proviant!441 

Det vil sandsynligvis være muligt at opsamle regnvand på turen over Atlanterhavet. Det vælges 

her, at medtage 3 l vand/væske per person (3) til turen på 30 dage. Det giver 270 l vand/væske 

(270 kg). Midtskibs i bunden, ligger en smal 60 l tank. Under hundekøjerne ligger der 3 Plastimo 

50 l dynamiske tanke. Det giver i alt 210 l vand. De er placeret i stuverum med låg der låses. 

Kraftig krængning vil ikke få vandtankene til at forskyde sig. Det er hovedtanken midtskibs på 60 l, 

der er koblet til haner og anvendes dagligt. Skipper er opmærksom på risikoen ved frie 

overflader442 i forhold til stabilitet i søgang. Derfor tømmes kun én tank af gangen så 

udgangspunktet er, at tankene kan betragtes som faste vægte. Der medtages yderligere 40 l 

appelsin- og æblejuice i kartoner samt 20 l energidrik. Der skal spares på strøm, så fartøjet har 

ikke en elektrisk watermaker om bord, der kan omdanne saltvand til ferskvand. Der findes dog en 

lille manuel nød watermaker med navnet ”Katadyn Survivor 06”443. Dens storebror blev anvendt 

under Volvo Ocean Race i 2015444.  

Forrest i skibet findes der 1 brændstof tank med 60 l diesel. Fartøjet har yderligere 3 dunke af 20 l 

diesel. Det giver i alt 120 l brændstof. Densiteten, og dermed vægten af dieselolie, kan svinge 

med sæson og kvalitet. Miljøstyrelsen skriver, at diesels massefylde ved 15° celsius er 0,820-0,860 

g/cm3445. 1000 cm3 svarer til 1 l normal vand, alt andet lige. Det antages, at 1 l diesel vejer 0,85 

kg. Brændstoffet vejer således 102 kg. Fartøjet anvender 2,5 l i timen ved 3000 rpm ved en fart 

på ca. 5 knob. Det er et konservativt skøn. Det giver 48 timers sejlads og en distance på 240 

sømil. I forhold til turens distance på 2731 sømil kan sejlads med motor kun være meget 

begrænset. Ved lave omdrejninger anvender fartøjet mindre brændstof. Det må forventes, at 

motor skal anvendes 1 time i døgnet til at lade batterier. Det er 30 timer. Så er der 18 timer 

tilbage til at komme ind og ud af havn.   

Mængden af kg proviant svinger fra 2 til 3 kg per person om dagen, når man læser andre Y1-

opgaver446. På turen anvendes frysetørret mad med optimal energi i forhold til vægt. Det antages, 

                                                           
440

 “Water is very important”:  http://www.pbo.co.uk/cruising/planning-and-undertaking-an-atlantic-crossing-27048#pjUuKZyufC84Ueeg.99 
441

 Bombard, Alain (1953): Frivillig Skibbruden. Over Atlanten i gummibåd, Hasselbalch. 
442

 Rosendahl (2012), op.cit., p. 55. 
443

 “Katadyn Survivor 06”: https://www.katadyn.com/en/ch/149-8013418-katadyn-survivor-06 
444

 ”An emergency watermaker”: Ocean Navigator, July-August 2015: http://www.oceannavigator.com/July-August-2015/An-

emergency-watermaker 
445

 ”Olieprodukters egenskaber”, Miljøstyrelsen: 
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-403-5/html/kap02.htm 
446

 Y1-opgaver på nettet op.cit. 

http://www.pbo.co.uk/cruising/planning-and-undertaking-an-atlantic-crossing-27048#pjUuKZyufC84Ueeg.99
https://www.katadyn.com/en/ch/149-8013418-katadyn-survivor-06
http://www.oceannavigator.com/July-August-2015/An-emergency-watermaker
http://www.oceannavigator.com/July-August-2015/An-emergency-watermaker
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at hver person skal have 3000-4000 kalorier om dagen, da det kan være hårdt fysisk arbejde at 

sejle for sejl. Da der er varmt på turen, kræver kroppen mindre energi, men mere væske, end hvis 

der var koldt. 

Vandrere med rygsæk skriver, at:  

 “1 kg of food per person per day ~ containing 3000~4000 calories”447.  
 

I en grundbog for friluftsliv er der et eksempel på madplan og proviantering. Her regnes der med 

0,6 kg om dagen per person448. 

I en artikel om turmad skrives at: 

 ”…jeg har selv en hovedregel der siger, at jeg må have omkring et ½ kg. 
mad pr. dag. Det betyder, at jeg skal være meget opmærksom på 
energimængden i det enkelte måltid og det kan godt betale sig at bruge 
lidt tid på disse overvejelser, da det kan være afgørende for om en tur 
bliver god eller mindre god”.449 

 

 

På turen over Atlanterhavet kalkuleres der med 1,5 kg om dagen til hver person. Det giver 4,5 kg 

x 30 dage = 135 kg. Et firma, der har sammensat en særlige Volvo Ocean Race menu450, viser, at 

der er mange kalorier per 100 gram. Det er bestemt muligt at holde vægten nede på mad.  

Der medbringes også multivitaminpiller, appelsiner, havregryn, chokolade, energibarer, 

pulverkaffe, te, Loganbrød451, løg, gulerødder, ris, salt og peber samt andre krydderier svarende til 

ca. 15 kg. Alt i alt udgør fødevarer ca. 150 kg. Der vil også være mulighed for at fange fisk på 

turen. Bemærk, at mad også kan have en social- og psykisk funktion, hvorfor frysetørret mad 

måske ikke er optimal i 30 dage452. Det tilstræbes, at fordelingen af kulhydrater er 60-70 %, 20-30 

% fedt og 10-15 % protein453.       

Pakkerne med frysetørret mad åbnes, og der tilsættes kogende vand, hvorefter pakken zippes 

sammen igen og står nogle minutter. Hver person har deres egen pakke. Det er en effektiv måde 

at spare på spritten, da vandet opvarmes i en lukket kedel. Det er vanskeligt at beregne, hvor 

meget sprit, der skal anvendes på turen. Ved normal sommertemperatur tager det 8-10 minutter 

at koge 1 l vand454. På vandreture anvendes ofte 1 l sprit per person om ugen455. Der er 3 

personer om bord, og turen planlægges til ca. 4 uger. Som minimum medbringes 12 l sprit. 

                                                           
447

 ”Ekspeditionsplanlægning”: http://www.wildcountryconsultants.co.uk/cmsAdmin/uploads/May-2013Preparing-for-a-Successful-DofE-

Expedition-email.pdf  
448

 Bursell, Jens (2003): Friluftsliv. Under åben himmel året rundt, Politikens Håndbøger, p.31. 
449

 ”Gode ideer til turmad”: https://www.opdagverden.dk/images/useruploads/files/MMO/Gode_ideer_til_turmad.pdf 
450

 Volvo Ocean Race Menu: http://lyofood.com/collections/volvo-ocean-race-menu 
451

 Se ”Kostplanlægning på tur”. Opdag verden: https://www.opdagverden.dk/temaer/mad/kostplanlaegning-pa-

tur?utm_source=newsletter_665&utm_medium=email&utm_campaign=opdagverden-klub-community  
452

 Ibid.  
453

 Bursell (2003), op.cit., p. 29.  
454

 Brusell (2003) op.cit., pp. 80. 
455

 Ibid., p.34. 
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Sandsynligvis kan det være vanskeligt at få husholdningssprit i Caribien, så der tages 20 l med456. 

Sprittens brændværdi per vægtenhed er en del dårligere end gas og benzin457, men skipper 

foretrækker sprit af sikkerhedsmæssige årsager.       

Vandre i øde fjeldstrøg kalkulerer med nødrationer, der svarer til ca. 17 % af deres planlagte 

tur458. Her i opgaven kalkuleres der med 30 %. Det vil sige 30 % af 23 dage, ca. 7 dage ekstra, 

som adderes til 23 dage = 30 dage. Det må siges, at være tilstrækkeligt.   

Det vil være nødvendigt med nøje planlægning af forbruget af mad og væske. Derfor udarbejdes 

der en overordnet mad- og væskeplan459 for hele turen. Besætningsmedlemmer udfylder en 

elektronisk mad- og væskelogbog med udgangspunkt i tabel 4.4.2.1. og 4.2.2.2. nedenfor. Skipper 

har udarbejdet en samlet mad- og væskeplan for 30 dage. Den er konstrueret i Excel, og kan 

anvendes på computer, tablet og mobil. Under turen giver Excel arket også overblik over, hvad der 

bliver brugt, og hvor meget mad og væske der er tilbage. Endvidere kan alle personer se, hvordan 

fartøjets vægt mindskes, og om de får for mange eller for få kalorier. I tabel 4.4.2.1. og 4.2.2.2. er 

der givet et tænkt eksempel.   

Excel arket over skibets dødvægt (se senere tabel 4.4.4.2.) og indtag af føde og væske er koblet til 

en kode over, hvor ting befinder sig om bord på fartøjet. Skippers plan er inspireret af Sir Francis 

Chichester´s ”Stores and Stowage”460, Norbert Sedlacek´s ”Anhang”461, Wilfried Erdmann´s ”Das 

Schiff”462, Rollo Gebhard´s ”Meine Ausrüstung”463 og Clare Francis´s ”Proviant liste”464.        
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 Ibid.  
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 Ibid., p. 80.  
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 Ibid., p.30.  
459

 Ibid., pp. 26-34. 
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 Chichester op.cit., pp. 268-297.  
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Tabel: 4.4.2.1. Mad- og væskelog de første 4 vagter 
 

 
 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Tabel: 4.4.2.2. Mad- og væskelog de sidste 3 vagter 
 

 
 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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4.4.3. Førstehjælp og medicinkiste 

Skibet er forsynet med medicinkiste og førstehjælpsudstyr. Skipper har orienteret sig i 

Søfartsstyrelsens forslag til medicin og medicinsk udstyr465. Se figur 4.4.3.1. og 4.4.3.2. Bogen er 

af ældre dato, og der er kommet nye midler til. Skipper har orienteret sig på internettet i forhold til 

køb af ”medical kit”. På markedet er bl.a. ”Fieldtex Trans-Ocean Medical Sea Pak”466 og ”Trans-

Ocean Pak First Aid Kit” 467. Pris ca. 5,500 kr. (2017). Skipper har valgt sidstnævnte pakke, som 

ses i figur 4.4.3.3. Besætningsmedlemmer har desuden egen medicin i forhold til f.eks. astma og 

migræne. Skipper har konfereret med Ringkøbing Løve Apotek, som har specialiseret sig i 

skibsmedicin468. Pakken har en vægt på ca. 9 kg. Norbert Sedlacek, der er enesejler, skriver om sit 

skibsapotek:  

 ”Gemeinsam erstellten wir den immerhin über acht kilogramm schweren 
Inhalt der Schiffspotheke.”469 

 

 

Figur 4.4.3.1. Forslag til medicin og medicinsk udstyr 1  

 
Kilde: Kirk, Ulrik (1998), Førstehjælp for sejlere, Weilbach. 

 
                                                           
465

 Kirk (1998) op.cit., pp. 81-82.  
466

 “Fieldtex Trans-Ocean Medical Sea Pak” : http://www.oceanmedix.com/products/fieldtex-trans-ocean-medical-sea-pak-soft-

case.html 
467

 ”Trans-Ocean Pak First Aid Kit”: https://www.e-firstaidsupplies.com/912-TOP999-p-medical-sea-pak-marine-first-aid-kits.html     
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Figur 4.4.3.2. Forslag til medicin og medicinsk udstyr 2 

 
Kilde: Kirk, Ulrik (1998), Førstehjælp for sejlere, Weilbach. 
 

I bogen ”Med Drum Genom eld og vatten”470 er der et helt kapitel om medicinske erfaringer og 

udrustningen om bord. Forfatteren er læge, og har sejlet rundt om jorden adskillige gange.  

Figur 4.4.3.3. Trans-Ocean Pak First Aid Kit 

 
Description 
Designed for voyages where medical help may be weeks away. 13 
different modules covering everything from common problems to 
major lacerations and resuscitation. Even includes an emergency dental 
kit. 
 
Supply Assortment 
Module #1: Common Problems 
12 Antacid Tablets 2/pk 
1 Aspirin- 100 at 325 mg 
50 Bandage 1" x 3" 
15 Diotame Tablets - (antacid 2/pk) 
15 Povidone Iodine Preps 
4 Thermometer - Unbreakable 
 
Module #2: Minor Trauma 

Module #4b: Sprains, Fractures & Dislocations 
2 Adhesive Tape 1" 
2 Elastic Bandage - 2" 
2 Elastic Bandage - 4" 
2 Elastic Bandage - 6" 
1 Full Leg Air Splint 
1 Redi-Splint 36"x4" 
 
Module #5: Burns 
4 Burn Dressings 
6 Burn Jel 1/8 oz. Packettes 
2 Roll Gauze 4" Sterile 
Burn Spray Pump Bottle 4oz 
 
Module #5b: Burns 
6 Oil Emulsion Dressings 
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 Nilson, Roger (2011): Med Drum genom eld och vatten, Klassiska Seglingsberättelser, Nordstedts.  
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1 Adhesive Tape 1" 
10 Bandage 1" x 3" 
10 Bandage Fingertip 
10 Bandage Knuckle 
12 BZK Antiseptic Wipes 
25 Gauze Pads 2" x 2" 2/pk 
10 Gauze Pads 4" x 4" 2pk 
1 Hydrogen Peroxide - Bottle 
1 Ice Bags 
1 Paramedic Shears 
12 Povidone Iodine Preps 
20 Triple Antibiotic Ointment Packettes 
1 Tweezers With Magnifier 
4 Cold Packs 
 
Module #3: Major Lacerations 
1 Adhesive Tape 1/2" 
4 Benzoin Swabs 
30 Bandages - Butterfly 
5 Dressing Pads 5" x 9" 
20 Gauze Pads 4" x 4" 2/pk 
1 Ice Bags 
1 Povidone Iodine - 4 oz. 
1 Razor - Disposable 
2 Roll Gauze 4" 
4 Roll Gauze 2" 
1 Skin Stapler - Disposable 15 
1 Skin Staple Remover 
2 Synthetic Gloves 
2 Transparent Wound Covers 
 
Module #3b: Major Lacerations 
12 Dressing Pads 5" x 9" 
12 Gauze Pads 4" x 4" 2/pack 
3 Skin Staple - Disposable 25 
2 Surgical Sutures 
1 Trauma Dressing 12" x 30" 
1 Wound Closure Tray 
1 Sterile Exam Gloves - (pr) 
 
Module #4: Sprains & Fractures 
1 Adhesive Tape - 1" 
1 Elastic Bandage 2" 
1 Elastic Bandage 4" 
2 Elastic Bandage 6" 
5 Finger Splint 1" x 6" 
2 Ice Bags 
2 Instant Cold Packs 
5 Safety Pins 
1 Redi-Splint 36"x4" 
1 Triangle Sling 

1 Povidone Iodine - 4oz. 
12 Roll Gauze - Sterile 4" 
2 Scrub Sponges With Antiseptic 
 
Module #6: System Problems 
6 Alcohol Prep Pads 
1 Calamine Lotion - Bottle 
1 Cotton Swabs - 100/bag 
1 Elastic Bandage 2" 
1 Elastic Bandage 4" 
4 Eye Pads 
2 Eye Wash 
1 Scalpel 
1 Sting Aid Wand 
 
Module #6b: System Problems 
1 Catheter 
1 Dental Kit 
1 Heat Reflective Foil Blanket 
1 Digital Thermometer 
4 Lubricating Jelly 
2 Hand Warmers 
1 Sterile Exam Gloves - (pr) 
1 Synthetic Rescue Blanket 
1 Actidose 
Rescue Space Blanket 52 x 82 
 
Module #7: CPR 
1 CPR Mask With Valve - Green 
1 Oral Airways - Large 
1 Oral Airways - Medium 
1 Oral Airways - Small 
2 Synthetic Gloves 
 
Module #7b: Resuscitation 
1 Blood Pressure Cuff 
1 Stethescope 
 
Module #8: Medications Module 
Module with space to add personal medications and prescription drugs. 
 
Other: 
1 Color coded, waterproof manual with the patented "First-Aid-By-The-
Numbers®" design. 
1 White Splint 15" 

 
Kilde: Trans-Ocean Pak First Aid Kit:  https://www.e-firstaidsupplies.com/912-TOP999-p-medical-sea-pak-marine-first-aid-kits.html 
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4.4.4. Skibets samlede dødvægt ved start fra Las Palmas  

 

Som det tidligere er redegjort for i afsnit 2.1. om skibet, skønnes det, at fartøjet højst kan have en 

dødvægt på omkring 1000 kg. Det er et konservativt skøn. Det giver en nedtrykningsvægt på ca. 

150 kg per centimeter. Skibet vil fuld lastet ligge ca. 7 cm dybere i vandet. Se tabel 4.4.4.2. som 

er et Excel ark, med en række underark. Arket er kun et eksempel. Det forudsætter dog, at 

dybgangen er lige stor for og agter, uden trim og styrlastighed471. Fartøjet har ingen 

amningsmærker, og det er derfor ikke muligt at aflæse fartøjets middeldybgang. Der findes ikke 

en ladeskala for lystfartøjet. Trimmomentet472 kendes ikke, men skipper er klar over, at hvis 

trimmet skal ændres så fartøjet sejler mere på hælen, kan han vælge enten at flytte en tung ting 

(ankerkæde) et kort stykke vej eller en lettere ting (dunk med diesel) en lang vej væk fra 

midtskibet mod agter (agtermomentet)473.   

Skønnet på 1000 kg dødvægt er meget konservativt for Rollo Gebhard fortæller at, ”Zwei Tonnen 

Ausrüstung lagen mehr oder weniger geordnet in der Kajüte und Stauräumen”474. Fartøjet har en 

længde på 7,3o m, bredde 2,30 m og egen vægt på 2 tons. På den baggrund burde Sagitta 30 

med en længde på 9,15 m, bredde 2,70 m og egenvægt på 4,9 tons sagtens kunne laste de 1000 

kg.    

I fartøjets beregnede dødvægt indgår brændstof, vand, anden væske, fødevarer, reservedele, 

værktøj, personer, bagage og ekstra udstyr, der er sat på båden ud over standard udstyr. Bådens 

standard sejlgarderobe og udrustning inkluderes ikke i fartøjets dødvægt. Fartøjet er født med en 

standard udrustning af køkkentøj og toiletudstyr, men ikke med redningsflåde og radar. Båden har 

fået en lettere motor, som betyder, at båden kan laste noget mere.   

Som omtalt i afsnit 2.1, antages fartøjets metacenterhøjde, at blive 61 cm ved en dødvægt på 

1000 kg. Søfartsstyrelsens krav til GMt er mindst 15 cm for skibe under 100 m i længde. En 

dødvægt på omkring 1000 kg, og et fribord der er 7 cm lavere uden trim og styrlastighed, synes 

ikke at udgøre en risiko for sejladsen over Atlanterhavet i den nævnte periode, og på den 

foreslåede rute.   

I forbindelse med proviantering og bunkering, er det væsentligt, at der placeres tunge ting så lavt 

og centralt i skibet som muligt. Det får fartøjets tyngdepunkt G til at ligge lavere og dermed en 

større stabilitetsarm. Stabilitetsmomentet bliver større, og båden vil krænge mindre475. Hvis båden 

bliver for ”stiv”476, kan den være ubehagelig at være i. Skipper vælger, at olie- og vanddunke ikke 

skal placeres på dækket, men længere nede i båden. Et tungt anker ligger også centralt i skibet. I 

                                                           
471

 Rosendahl op.cit., p.35.  
472

 Ibid., p.37. 
473

 Ibid. 
474

 Gebhard (1989) op.cit., p.40.  
475

 Ibid. ,p 46. 
476

 Ibid.  



219 
 

perioder, hvor skibet krænger meget, sover frivagten i hundekøjen mod luvside. Det er også i 

denne side, rorgænger og standby-vagt opholder sig.  

Som det fremgår af tabel 4.4.4.2. har skipper forsøgt at nedbringe vægten, så den ikke overstiger 

1000 kg. Toilet er demonteret og anvendes bl.a. til vådt tøj og affald. En del hynder erstattes med 

liggeunderlag, der ikke suger vand. Oversigten er ikke endelig, men blot et eksempel.  

Oversigten indeholder også en udviklet nomenklatur for på den måde at kunne finde tingene om 

bord på skibet. Nomenklaturen ses nedenfor tabel 4.4.4.1. og figur 4.4.4.1.   

Tabel 4.4.4.1. Nomenklatur til at identificere udstyr, proviant mm. 

 Bagbord Center Styrbord 

Stævn  bs cs ss 

Midtskib bm cm sm 

Agter ba ca sa 

 

 Bagbord Center Styrbord 

Stævn dæk bsd csd ssd 

Midtskib dæk bmd cmd smd 

Agter dæk bad cad sad 

 

 Skot 1 Skot 2 Skot 3 Skot 4 

Styrbord stævn sss1 sss2   

Bagbord stævn bss1 bss2   

Styrbord midtskib sms1 sms2 sms3 sms4 

Bagbord midtskib bms1 bms2m bms3 sms4 

Styrbord agter sas1 sas2 sas3  

Bagbord agter bas1 bas2 bas3  

  

Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Figur 4.4.4.1. Piktogram med nomenklatur  
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Tabel 4.4.4.2. Fartøjets dødvægt og nedtrykning i cm  
 

Fartøjets dødvægt ved afgang fra Las Palmas med målet St. Lucia  
 

 
 

  
 

 

  
 

 
Anker og fortøjninger mm. 148,90  

 
Besætning og komfort 269,55  

 
Brændstof mm.  107,90  

 
Fødevarer og væske 420,20  

 
Køkken mm.  26,66  

 
Mekanik og reservedele mm. 53,35  

 
Navigation og kommunikation  42,05  

 
Sejl og rig 0,00  

 
Sikkerhed 128,73  

 

  
 

 
Samlet vægt 

 

1197,4 Kg 

  
 

 
Vægt der fjernes fra båd -202,00  

 

  
 

 
Samlet dødvægt 995,34 Kg 

 

  
 

 
Nedtrykning i cm 6,64  

 

  
 

 
 

Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Sikkerhed Kg Plads 

  
 

Blybælter (medbringes ikke) 0  

Brandtæppe 1 1 sa6 

Brandtæppe 2 1 cm7 

EPIRB med hydrostatisk udløser 1  

Flad pøs 2 stk.  0,4  

Førstehjælpskasse med medicinsk udstyr og basismedikamenter  9 ba5 

Gummibåd 3 pers., 3 årer, åregafler, pøs, luftpumpe, reb, lappegrej (24,5 kg) ikke med. 0 cmd 

Hjelm (skater) 4.stk.  4  

Kajak oppustelig, 2 pers. løfteevne 200 kg.  16  

Klatreudstyr dvs, 2 seler, 1 ottetal, 6 karabiner, 4 slynger, 2 ascender, 1 klatrereb   5 ss4 

Kniv 1 0,2 cm3 

Kniv 2 0,2 bsm2 

Kniv 3 0,2  

Kollisionsmåtter 0  

Lygte 1 (kraftig) 1 cm5 

Lygte 2 (kraftig) 1 ba1 

Lygte 3 (lille) 1 bm4 

Lygte 4 (12 volts stik) 1 bm2 

Lænsepumpe manuel 1 0,5 sa1 

Lænsepumpe manuel 2 0,5 ca3 

Lænsepumbe 3 (vand i sump) 0,2 cm1 

Lænsepumper elektriske 2 stk. 0,5 sa1 

MOB kasteline med ring 0,5 bad 

MOB lys 1 bad 

Nødsignaler 6 røde håndblus, 6 faldskærmssignaler 3 ba5 

Pandelamper med hvidt og rødt lys 4. stk.  1  

PLB (Personal Locator Beacons) 4.stk. 0,63  

Pulverslukker (ABC) 1 kg 1 bss2 

Pulverslukker (ABC) 1 kg 1 bsm2 

Pulverslukker (ABC) 2 kg 2 ac2 

Pulverslukker (ABC) 6 kg 6 cm5 

Påhængsmotor, 2 hk (ikke med) 12,5 kg. 0 bad 

Redningsflåde offshore med dobbelt bund + grab bag  32,8 csd 

Redningskrans 1  3  

Redningskrans 2 
 

 

Redningsveste 5 stk. + 2 ekstra patroner 5 ba1 

Sikkerhedsliner 1,5 sm7 

Spand 1 0,5  

spand 2 
 

 

Startkabler til lynvejr 1,4 bm3 

Strobelight 4. stk. 0,4 bm4 

Trækegler (koniske) 0,2 sa1 
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Tørdragter, åndbare 4 stk. Neopren huer, sko, handsker 8 sm7 

Vager med lys og flag 1 bad 

Våddragter 4.stk. dykkermasker 3 stk. svømmebriller 3 stk. og dykkerknive 3.stk. 12 cmd 

walkie talkie 4 stk. 2 ss1 

Watermaker (KATADYN SURVIVOR 06), manuel 1,1 sa1 

Sikkerhed samlet vægt 128,73 Kg 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
 

Navigation og kommunikation  Kg Plads 

   
AIS boks + antenne 0,2 sms4 

Barometer 1 0,3 bms3 

Barometer 2 0,2 bss2 

Batterier 30 stk. 15 AA , 15 AAA 1,5 v 0,2 bm5 

Bærbar computer 1 4 sm12 

Bærbar computer 2 + ekstra batterier 4,5 ss2 

Dagsignaler 0,1 cm2 

Ekkolod og log 0,5 sas1 

GPS fast 0,2 sms4 

GPS håndholdt 1 0,1 bm5 

GPS håndholdt 2 0,1 sa4 

Gæsteflag 0,1 sa5 

Horn automatisk 0,2 cmd 

Horn manuel 0,1 bms4 

Hygrometer 0,1 sss2 

Håndlod 0,2 cs0 

Kikkert 1 0,1 bm4 

Kikkert 2 0,1 bm4 

Kompas (hoved) 0,3 cmd 

Kompas pejle 1 0,1 bm5 

Kompas pejle 2 0,1 bm5 

Navigationsbord (tages ikke med) 4,1 kg 0 sa1 

Navigationsbøger 0,3 cm6 

Navtex + antenne 0,4 sms4 

Passer, linealer, viskelæder, transportør, stiftblyanter, kortlup med lys etc. 0,5 cs4 

Power Banks 3 stk. pr. stk. 0,25 kg 0,75 bm5 

Radar, Furuno MODEL1623, radar Antenne 4,6 kg, display 1,3 kg.  6 sm12 

Radio (bilradio) 0,3 sm12 

Radio (verdensradio) til at modtage tidssignaler 0,3 cm2 

Satellittelefon 0,3 bm5 

Sekstant i trækasse 0,1 cm5 

Sekstant plastickasse 0,1 cs1 

Selvstyrer 1  1,5 sa1 

Selvstyrer 2 1,5 cm2 

Signalflag 0,5 bss2 
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Skibets papirer og bøger 1 cm6 

Smartphones 4 stk + opladere 1,2 bm5 

Solceller til smartphones og tablets 4 stk  0,5 bm8 

Søkort i papir 0,5 cs2 

Tablets 4 stk. 1,5 bm8 

Termometer til vand og luft 0,1 sms4 

tv monitor 1 bms3 

Ur (skibsur) 0,5 bms3 

Ur (søur) 0,3 bms4 

Ur (vækkeur) 0,1 ba4 

USB-stik 4 stk med Wi-Fi 0,1 bm5 

vejrstation 0,2 bms3 

VHF 1 fastmonteret + antenne i mast  5 sm12 

VHF 2 fastmonteret + antenne agter pulpit 5 sm12 

VHF håndholdt + ekstra batterier og oplader 0,5 bm5 

Vindmåler håndholdt  0,2 bm5 

   
Navigation og kommunikation samlet vægt 42,05 Kg 

 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
 

 

Anker og Fortøjninger mm. Kg Plads 

Ankerspil  10,8 csd 

Ankerkæde 10 mm. 2,4 kg per meter 25 60 cs0 

Ankerkæde 8 mm. 1,3 kg per meter, 25 m (ikke med på tur) 0 ca0 

Ankertov  9 cs0 

Bådsbørste 0,5 bad 

Bådshage 0,5 cad 

Drivanker 0,5 ca1 

Fendere 8 stk.  2 dæk 

Fortøjningsbræt  2 bmd 

Kiler og øjer til at fortøjer i fjeld 1 ba2 

Makeringsbøjer 3 stk. 0,6 ca1 

Paraplyanker 1 20 ca2 

Paraplyanker 2 (10 kg) ikke med 0 cm8 

Pladeanker 10 bsd 

Plovanker  12 csd 

Tovværk, trosser og fortøjninger 20 cs0, ca1 

   
Anker og fortøjninger mm. Samlet vægt: 148,9 Kg 

 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Køkken mm.  
 

Plads 

   
Affaldssække små 120 stk. 0,25 sm3 

Affaldssække store 20 stk. 0,50 sm3 

Bestik 0,20 sm10 

Børste, bakke og balje 0,10 sm3 

Fiskegrej 1,00 ss1 ba4 sad 

Gryde 2.stk 0,20 sm1 

Kedel  0,10 sm1 

Klud 20 gram 5 stk.  0,10 sm3 bm9 

Køkkenruller 8 stk.  0,50 sm8 bm9 

Køkkenudstyr diverse 1,00 
 

Lighter 3 stk. 0,10 sm8 

Opvaskemiddel 0,50 sm3 

Pande 0,10 sm2 

Service 0,50 sm 10 sm8 sm9 

Sprit 20,00 sm3 sa3 

 Tændstikker 2 pakker 0,10 sm9 

Vaskepulver 1,00 sm3 

Viskestykke 102 gram 4. stk. 0,41 sms3 bm12 

Køkken mm. Samlet vægt: 26,66 Kg 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

Mekanik og reservedele Kg Plads 

  
 

Arbejdslys 1 0,1 cm2 

Arbejdslys 2 0,1 cm2 

Bagagevogn til transport af diesel og vand (1,8 kg) (ikke med) 0 ca1 

Energistation 12 volt  3 sm7 

Inverter fra 12 v til 220 2. stk.  2 sms4 bs4 

Petroleumslampe 1 0,2 bm7 

petroleumslampe 2 0,1 ca1 

petroleumslampe 3 0,1 ca1 

Reservedele 6,55 bs4 

Skruestik 1,3 bs4 

Snor mm. 0,1 ss1 

Solceller 10 bad cad 

Teleskopspejl  0,1 cm6 

Trælægte, ekstra rorpind 1 sa5 

Træplader og små pinde 1 cs5 

Teleskop spejl 0,1 bs4 

USB-kamera til motor og under vand 0,5 ss2 

Vindror (ikke med) 35 kg. 0  

Værktøj 27,1  
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Mekanik og reservedele samlet vægt: 53,35 Kg 

   

   

   
Værktøj mm 

  
Bitsæt 

  
Bor 

  
Boremaskine  

  
Fastnøgler  

  
File 

  
Hammer  

 
Hobbykniv  

 
Loddekolbe med tin  

 
Nedstryger  

 
Oliefiltertang  

 
Oliepumpe  

 
Sakse  

 
Syl  

 
Søgemagnet  

 
Topnøgler  

 
Skruetrækkere   

 
Topnøgler  

 
Tænger   

 
Unbrakonøgler  

 
Voltmeter  

 

 
 

 

   
Samlet vægt værktøj 27,1 

 

   

   
Reservedele mm. 

  
Blokke, sjækler, wire spænder, wire 

  
Brændstofsfilter 

  
Degreaser  

  
Fedt 

  
Gaffatape 

  
Glasfibermåtter og epoxy og hærder 

  
Glasfiberspartel 

  
Gelcoat filler 

  
Handsker i kraftig gummi og arbejdshandsker  

  
Handsker i kraftig gummi og arbejdshandsker  

  
Impeller 

  
Isolerbånd 
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Ledning 
  

Lim 2 komponent epoxy 
  

Maling 
  

Membraner til lænsepumper 
  

Oliefilter 
  

Pakninger 
  

Pensler 
  

Pærer til lamper og lanterne mm.  
  

Sandpapir 
  

Samlemuffer 
  

Sikaflex 2 stk.  
  

Sikringer 
  

Skruer, møtrikker, bolte, skiver og splitter. Alt i A4 syrefast 
  

Slanger 
  

Ståluld 
  

Strips 
  

Spændbånd 
  

Toilet pakningsudstyr 
  

Tråd, snor, nåle, sejltape. Sejldug, sejlhandske,  
  

Ventilation til dæk 
  

Vantskruer  
  

Vandudskillerfilter 
  

   
Samlet vægt reservedele 

  
 

 

 

 

Fødevarer og væske mm. Kg Plads 

Fødevarer i alt 150 
 

Tilsætningsmiddel til vand antibakterier 0,1 sm3 

Tragt til vand 0,1 sm3 

Væske i alt til at drikke 270 
 

Fødevarer og væske i alt 420,2 Kg 

   

   

   

   

   

   

   
Frysetørret mad retter:  Kg Plads 
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Frysetørret mad i alt: 

  

   
Krydderier 

  

   

   

   
Andre fødevarer 

  

   

   
Andre fødevarer i alt 

  

   
Fødevarer i alt  

  

   
Væske 

  
Energidrik 

  
Juice 

  
vand 

  

   
Væske i alt  

  
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

 

Brændstof mm.  Kg Plads 

   
Antibakteriemiddel mod dieselpest 0,3 ca4 

Bådshampoo 1 ca1 

Destilleret vand 1 liter  1 ca1 

Diesel i tank 60 l 51 cs 

Diesel i dunk 1 20 l 17 ca4 

Diesel i dunk 2 20 l 17 sm7 

Diesel i dunk 3 20 l 17 bs1 

Tragt stor til diesel 0,1 ca1 

Tragt til påhængsmotor (ikke med) 0 ca1 

Tragt til motor- og gearolie 0,1 ca1 

Lampeolie 2 l 1,7 ca1 

Motorolie  og gearolie 2 l  1,7 ca1 

Mål (deciliter) (ikke med) 0 ca4 

Olieblandet benzin til påhængsmotor 5 l (ikke med) 0 ca1 

Totaktsolie 1l (ikke med) 0 ca4 

Brændstof mm. Samlet vægt 107,9 KG 
 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 
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Sejl og rig mm. Kg Plads 

   
Flagstang med flag 0 sa5 

Fok 0 ss 

Genua 0 ss 

Spiler 1 0 sb 

Spiler 2 0 sb 

Stormsejl 0 sb 

Storsejl 1 0 cmd 

Storsejl 2 0 sb 

Sejl og rig samlet vægt 0 Kg 
 

 
 

 

Besætning og Komfort Kg Plads 

   
Håndsprit til desinfektion 3. stk.  0,75 sm4 

Kleenex Balsam (Servietter) 0,25 sm4 

Liggeunderlag 4 stk. der ikke suger vand vægt per stk. 284 g  1,2 
 

Person 1 70 
 

person 2 80 
 

person 3 75 
 

Personlig bagage 10 kg per person herunder tandpasta og børste mm.  30 
 

Pude 300 g p stk. 3 stk.  0,9 
 

Sejlersko 400 g 3 par  1,2 
 

Sejlerstøver 1200 g 3 par  3,6 
 

Solcreme 0,75 
 

Soveposer 3 stk. sommer 370 g x 3  1,2 
 

Sæbe 1 sm4 

Toiletpapir 2 kg. 2 
 

Tæppe 250 g 2 stk. 0,5 
 

 
1,2 

 
Besætning og Komfort 269,55 Kg 

 

 
Kilde: Peter Gorm Larsen 2017. 

 

 

Vægt der fjernes fra båd Kg Plads 

   
Bukh DV 20 ME 210 kg udskiftet med Yanmar 3ym30 133 kg.  -77 

 
Bådtoilet, spejl, stativ, vask, bord -60 

 
Gummimåtter 15 stk. -15 

 
Hynder 14 kg, lameller i sider 20 kg  -20 
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Køkkenudstyr i båd  -35 
 

Lameller i sider ved skrog -25 
 

Sejl 30 
 

Samlet vægt der fjernes fra båd -202 Kg 
 

 

 

 

 

Peter Gorm Larsen Yachtskipper af 3. grad, januar 2017 Thisted. 
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5.2. Internet 2016 
 

”A rough crossing of Biscay”, Ocean Navigator, July/august 2016: http://www.oceannavigator.com/ 

Almanak på nettet: http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php 

Andersen, Jock Hartvig (2009): Y1 projektopgave: http://smor.dk/Y1/opgaver/SIIB%20-%20Jock.pdf 

”An emergency watermaker”, Ocean Navigator, July-August 2015: http://www.oceannavigator.com/July-August-2015/An-emergency-

watermaker 

Anvendelse af plotterkort beskrives her: http://www.efalk.org/Navigation/plot1.html#more 

Anyboat: http://www.anyboat.com/webpages/capsize.htm 

ARC 2016, Fleetviewer: http://yb.tl/arc2016# 

ARC 2016 Worldcrusing: https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx 

ARC 2016 Worldcrusing: https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx 

ARC 2016 Worldcrusing, Safety Equipment Regulations: 

https://www.worldcruising.com/CMS/CMS/Library/Safety_Regs/WCC_2016_Safety_Equipment_Regulations_ENG_Web.pdf 

ARC FAQs: https://www.worldcruising.com/arc/arcfaqs.aspx 

”ARC rally: 20 questions answered”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 

“Atlas of Pilot Charts North Atlantic Ocean”, 2002, NVPUB106, National Imagery And Mapping Agency, USA; Weilbach: 

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0003 

”Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse ”, 2. udgave, 11. juni 2013, Miljøministeriet, Geodatastyrelsen: 

http://gst.dk/media/gst/65074/Bag%20om%20S%C3%B8kortet%20version%20Jun2013.pdf 

”Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs”, LBK nr. 72 af 17/01/2014: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160774 

”Bekendtgørelse af søloven”, LBK nr. 75 af 17/01/2014: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161129 

”Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer”, BEK nr. 1689 af 15/12/2015: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176430 

”Bekendtgørelse om søvejsregler”: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128533 

”Bekendtgørelse om vagthold i skibe” (Vagtholdsbekendtgørelsen), BEK nr. 1758 af 22/12/2006 Gældende: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=27399 

”Bekendtgørelse om søfarendes hviletid”, BEK nr. 676 af 21/05/2015: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/676 

”Boatsafe”: http://www.boatsafe.com/kids/599kidsques.htm 

Chromecast: https://www.google.dk/chromecast/setup/ 

C-Map: http://www.weilbach.com/da/products/digitale-soekort/cmap-4d-maxplus/wide/ 

Danish Yacht register: http://www.danishyachtregister.dk/ 

”Den Danske Havnelods”, Geodatsstyrelsen: http://www.danskehavnelods.dk 

Dog watch: https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_watch 
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”Ekspeditionsplanlægning”: http://www.wildcountryconsultants.co.uk/cmsAdmin/uploads/May-2013Preparing-for-a-Successful-DofE-

Expedition-email.pdf 

En række generelle regler: http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/regler-og-love 

”Equinoctial gales”: http://www.weatheronline.co.uk/reports/philip-eden/Ex-hurricanes-blow-our-way.htm 

”EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer og om 

ophævelse af direktiv 94/25/EF”: http://www.ds.dk/da/standardisering/ce-

maerkning/produktgrupper/~/media/1FB930F249CE487C9774FF2BA6A04F06.pdf 

“Fieldtex Trans-Ocean Medical Sea Pak”: http://www.oceanmedix.com/products/fieldtex-trans-ocean-medical-sea-pak-soft-case.html 

”Flett Viewer”: http://www.worldcruising.com/arc/arc/eventfleetviewer.aspx 

Foreningen Til Langtursejladsens Fremme: http://www.ftlf.dk 

 ”Furuno M-1623” Brochure: http://www.furuno.dk/fileadmin/files/Brochures/3_Radar/M-1623/m1623.pdf 

”Furuno Operators`s  Manual, Marine Radar, Model 1623”: 

http://www.furuno.dk/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1467283493&hash=96611e27d6d31b69be5a89a7774d1c745fe6a6

6b&file=fileadmin/files/partnerNet/Technical_Information/Technical_Information/Navigation/Radar/M-1623/MODEL-

1623_OM_ENG_35100H1.pdf 

Gast: http://www.gwendoline.live/det-vil-jeg-gerne-opleve/ 

”Gode ideer til turmad”: https://www.opdagverden.dk/images/useruploads/files/MMO/Gode_ideer_til_turmad.pdf 

”Google drev”: https://www.google.com/intl/da_dk/drive/ 

”Google Play”: https://play.google.com/store/search?q=grib&c=apps 

Gwendoline ARC-log: https://www.worldcruising.com/ARC/Boat.aspx?B=15977&BookingID=5575 

Holm, Donald (1974): “The Circumnavigators: Small Boat Voyagers of Modern Times”: 

http://www.stexboat.com/books/circumnav/ci_a.htm 

”How long does it take?”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 

“How much water”: http://www.yachtingworld.com/blogs/elaine-bunting/arc-rally-20-questions-answered-1646 

”How Sailboats Measure Up”, 2012: http://www.cruisingworld.com/how/how-sailboats-measure 

”How to Cross an Ocean”: http://www.cruisingworld.com/how/how-cross-ocean-bringing-ranger-home 

”Hvor meget vand skal man drikke om dagen?”: http://www.fitnessliv.dk/kost-ernaering/drikkevarer/hvor-meget-vand-om-dagen/ 

Ice Spray: https://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/sport/ice-power-sport-spray-p-207876 

Interestingsailboat: http://interestingsailboats.blogspot.dk/2014/03/stability-1-misleading-information.html 

”International Medical Guide for Ships”, 3rd edition, World Health Organization 2007: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43814/1/9789240682313_eng.pdf 

”Katadyn Survivor 06”: https://www.katadyn.com/en/ch/149-8013418-katadyn-survivor-06 

”Kompas klasse A”: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=43301 

”Kostplanlægning på tur”. Opdag verden: https://www.opdagverden.dk/temaer/mad/kostplanlaegning-pa-

tur?utm_source=newsletter_665&utm_medium=email&utm_campaign=opdagverden-klub-community 

Manry, Robert (1965): ”Thinkerbelle”: http://www.clevelandmemory.org/ebooks/tinkerbelle/ 
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”Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen”, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27197 

”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, 1. oktober 2006, Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v” 

:http://www.campingraadet.dk/userfiles/aktuelt/campingraadetinformerer/fsk_meddelelser_l_2006_okt.pdf 

Misvisningen på kloden: http://www.magnetic-declination.com/ 

Morris, Bill (2016): ”AIS versus radar”, Ocean Navigator, 13. januar 2016: http://www.oceannavigator.com/Web-Exclusives-2016/AIS-

versus-radar/ 

Nordost-Hafen, Helgoland: http://www.wsc-helgoland.de/MB-Sparte.htm 

Notices to Mariners: https://www.admiralty.co.uk/maritime-safety-information/admiralty-notices-to-mariners 

”Olieprodukters egenskaber”, Miljøstyrelsen: 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-403-5/html/kap02.htm 

”Omtrentlig tidevandshøjde på tidspunkter mellem høj- og lavvande – Forklaring og tabel” i ”Tidevandstabeller for danske farvande 

2012”, Farvandsvæsnet: http://frv.dk/Maalinger/Farvandsmaalinger/Documents/tidevand/Tide12_DK.pdf 

Online beregner af Great-circle: http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 

Online beregner af rhumb line: http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 

 ”PUB. No. 9. The American Practical Navigator: Bowditch, An Epitome of Navigation”, Prepared and Published by the National Imagery 

and Mapping Agency, Bethesda, Maryland.:  http://msi.nga.mil/ 

”PUB. 147, Caribbean Sea Volume 1”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia: 

http://msi.nga.mil/ 

”PUB 191 Enroute English Channel”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia:,   

http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/SD/Pub191/Pub191bk.pdf 

Plotterkort, se f.eks.: http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266 

”Practical: What the numbers mean”: http://www.mysailing.com.au/yaf-news/ratios-for-dummies 

”PUB 192 Enroute, North Sea”, Sailing Directions, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia, http://msi.nga.mil/ 

”PUB. 143, (ENROUTE), sailing Directions, 2014 West Coast of Europe and Northwest Africa” National Geospatial-Intelligence Agency, 

Springfield, Virginia: http://msi.nga.mil/ 

”PUB. 140, North Atlantic Ocean and Adjacent Seas”, Sailing Directions, 2015, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, 

Virginia: http://msi.nga.mil/ 

 ”Radio Navigational Aids”, Publication No. 117, 2014 Edition, National Geospatial-Intelligence Agency, Springfield, Virginia: 

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0009 

SadBruce Calculator: http://www.nuomo.com/boatSadBruceCalculator.htm 

”Safeboatingcard”: http://www.safeboatingcard.com/Manual/Chapter1/Chapter1_3.jsp 

”Sailcalc”: http://www.tomdove.com/sailcalc/sailcalc.html 

”Sight Reduction Tables for Air Navigation Pub. No. 249 (HO-249)”, Epoch 2015, vol 1-3, National Imagery And Mapping Agency,USA.: 

http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.portal?_nfpb=true&_st=&_pageLabel=msi_portal_page_62&pubCode=0013 eller:  

https://www.celestaire.com/pubs/category/3-pub-249.html 

”Sikkerhedsvejledning for oceangående sørejser foretaget af fartøjer der ikke er underlagt søfartslovgivningen”, Søfartsstyrelsens 

vejledning nr. 2 af 8. december 2005: www.fritidssejler.dk/.../Vejledning%20om%20ocean%20voyages%20tryk.doc 
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Skibsregisteret: 

http://www.soefartsstyrelsen.dk/SynRegistrering/SkibsregistreringAfgifter/skibsregistretFritid/OptagelseFritidsskib/Sider/default.aspx 

”Studiehåndbog for Yachtskipperuddannelserne, version 3, oktober 2007”: 

http://www.fritidssejler.dk/sitecollectiondocuments/uddannelse/yachtskipperuddannelserne/studiehaandbog_version_3%200.pdf 

”Søfart og hviletid. Sådan gør vi det bedre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende”. 2010, Søfartens 

Arbejdsmiljøråd.:  http://www.seahealth.dk/sites/default/files/media/PDF/trivsel/stress/Hviletidsbog%20DK%20090810_small.pdf 

Ted Brewer: http://www.tedbrewer.com/yachtdesign.html 

”The ship captain's medical guide”, 22nd edition, Maritime and Coastguard Agency: https://www.gov.uk/government/publications/the-

ship-captains-medical-guide 

”Tidevand ved Helgoland”: http://www.gezeitenfisch.com/de/schleswig-holstein/helgoland-binnenhafen 

”Tidevandstabeller”, DMI, 2016: http://www.dmi.dk/hav/maalinger/tidevandstabeller/ 

”Tracking Cyclones”, Ocean Navigator, May/June 2016: http://www.oceannavigator.com/ 

”Trans-Ocean Pak First Aid Kit”: https://www.e-firstaidsupplies.com/912-TOP999-p-medical-sea-pak-marine-first-aid-kits.html 

”Tropical Meteorology, A Comprehensive Online & Print Textbook”, Version 2.0, October 2011 2nd Edition: http://www.goes-

r.gov/users/comet/tropical/textbook_2nd_edition/print_3.htm 

”Understand your boat and her statistics”, Yachting Monthly, April 28, 2015: http://www.yachtingmonthly.com/yacht-

reviews/understand-boat-statistics-30154 

Volvo Ocean Race: http://www.volvooceanrace.com/en/home.html 

Volvo Ocean Race Menu: http://lyofood.com/collections/volvo-ocean-race-menu 

”Værd at vide om kulde og beklædning til søs”, (2013) Søsportens sikkerhedsråd: 

http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/Kulde2013.pdf 

”Værd at vide om VHF og DSC, Søsportens Sikkerhedsråd”: 

http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/647494%20VHF_ink-c_low.pdf 

”Viewers for GRIB Files”: http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/Grib-File-Viewers 

”hat is a GRIB Weather File?”: http://www.globalmarinenet.com/what-is-a-grib-weather-file/ 

”Water is very important”: http://www.pbo.co.uk/cruising/planning-and-undertaking-an-atlantic-crossing-27048#pjUuKZyufC84Ueeg.99 

Wi-Fi system: https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/connect-wireless-stick 

Y1-opgaver på nettet: http://smor.dk/Y1/opgaver/ 
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https://www.sandisk.com/home/mobile-device-storage/connect-wireless-stick
http://smor.dk/Y1/opgaver/
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5.3. Software mm. 

  
Admiralty digital catalogue: https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue 

Admiralty TotalTide, version 7,6,1,0, UK Hydrographic Office: 

http://www.ukho.gov.uk/ProductsandServices/DigitalPublications/Pages/ATT.aspx 

AstroNavigation: https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software 

Excel ark fra Italien: http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html 

Excel ark fra Kroatien: http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls 

Excel ark til fartøjets dødvægt og nedtrykningsvægt af Peter Gorm Larsen. Send mail. policy@policy.dk 

Excel ark til himmellegemers azimuth og højde (Hc) af Peter Gorm Larsen. Send mail. policy@policy.dk 

Excel ark til interpolation. Send mail. policy@policy.dk 

Excel ark til mad- og væskebeholdning af Peter Gorm Larsen. Send mail. policy@policy.dk 

Millimeterpapir: https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir 

Nautical Almanac: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da til Android 

OpenCPN:  http://opencpn.org/ocpn/download 

OpenCPN Plugins: http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins 

Plotterkort, se f.eks.: http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266 

Radarplot: http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/ 

Stellarium: http://www.stellarium.org/ 

Turbowind: http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html 

ViewFax: http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax 

Zygrib: http://www.zygrib.org/ 

https://www.admiralty.co.uk/digital-services/catalogues/admiralty-digital-catalogue
http://www.ukho.gov.uk/ProductsandServices/DigitalPublications/Pages/ATT.aspx
https://sites.google.com/site/navigationalalgorithms/software
http://www.nauticalalmanac.it/en/navigation-astronomy/great-circle-sailing-calculator.html
http://dmcritchie.mvps.org/excel/workbooks/originals/great%20circle%20&%20rhumb%20line.xls
https://www.regneregler.dk/print-selv-millimeterpapir
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skrypkin.nauticalalmanac&hl=da
http://opencpn.org/ocpn/download
http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins
http://fer3.com/arc/m2.aspx/Plotting-sheets-Rudzinski-jul-2014-g28266
http://brainaid.de/people/ecd/radarplot/
http://www.stellarium.org/
http://projects.knmi.nl/turbowin/download.html
http://external.informer.com/siriuscyber.net/wxfax%2F%23viewfax
http://www.zygrib.org/

