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Formanden har ordet
Af andre arrangementer har SHS allerede
afholdt den første klubaften sammen med
HBK med optræden af Peter Kragh over
emnet: hvordan sparer vi penge som bådejere. Der var rigtig fint fremmøde og tak
for det. Se omtale inde i bladet. Hold også
øje med kalenderen på hjemmesiden, hvor
der vil blive annonceret yderligere klubaftener.
Klubstanderen stryges lørdag den 18. november kl. 14 med det sædvanlige arrangement. Mød frem og vær med til en hyggelig afslutning på sæsonen. Husk også, at
der er klubaften i sommersæsonen hver
tirsdag kl. 19 i skolestuen, hvor alle er
velkommne.

Endnu en sejlsæson er ved at være forbi.
Mange både er i skrivende stund kommet
på land, og snakken går om den noget forsømte sommer. Mange jeg har talt med,
har slet ikke fået sejlet det, de har haft lyst
til i år. Det kan skyldes mange ting, men
det er altid nemt at give vejret skylden.
Ifølge DMI havde vi i august færre solskinstimer, mere regn og langt højere middelvind end DMIs normal (gennemsnit fra
1961-1990).

Til slut vil jeg gerne bringe en nyhed. Bestyrelserne i SHS og HBK holder halvårlige fællesmøder, og på det seneste møde
blev det aftalt at prøve noget nyt. I 2018
vil klubberne holde fælles stander op og
stander ned.
En ting jeg glæder mig til. Støt op om arrangementerne.
Finn

Endnu en gang havde vi i år et arrangement under konceptet Vild med Vand med
mange forskellige aktiviteter og godt besøg. Der var mange gæster, der kom ud og
fik en sejltur, enten rundt i havnen eller en
tur udenfor havnehullet. Der skal igen lyde
en stor tak til dem, der arrangerede og
stillede op på selve dagen.

Deadline for stof til næste blad
6. februar 2018
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Nyt fra Ø-udvalget
Over sommeren er der blevet afholdt to
oprydnings/sociale hyggedage, hvor mange er mødt op til et par timers arbejde og
hyggeligt samvær. Disse dage er gode
både for øens udseende, men så sandelig
også for det sociale samvær. Disse dage er
altid hyggelige!! Tak til de, der møder op!

Vi har i årets løb fået en del nye medlemmer på havnen. Tag godt imod dem, når I
møder dem på broen, i klubhuset, på havnen, så de føler sig velkomne.
Husk, at Mågen nu også er på Facebook.
Husk også, at der er kransekage og boblevand klokken 12.00 i klubhuset den
31.12.2017, så vi kan ønske hinanden rigtig godt nytår. Håber også i år at se mange
sejlere på denne årets sidste dag.

På oprydningsdagen den 20. august fik vi
ordnet og gjort klar til øens dag, samt forbedret slæbestedet til kajakkerne. Der er
blevet talt en del om tvangsarbejde på
havnen, da der sjældent er nye ansigter,
når vi indkalder. Dette tager vi op på vores orienteringsmøde den 6.marts 2018.

Tak for denne sæson, god vinter og god
jul ønskes alle havnens brugere.

Husk, når I lægger master i mastehusene,
så skal masterne være afriggede, ellers
bliver de båret ud igen. Der er simpelthen
ikke plads til diverse sallinghorn m.m. på
masterne, når mange andre også gerne vil
have deres mast på hylde.

Bedste sejlerhilsner fra
Ø-udvalget

Havneøens dag på Mågen, d. 27. August
Dagen startede med regn og torden, men
solen kom frem, der var morgenbrød
sponsoreret af Bilka, og det gav os til at
starte med en god dag.
Gennem hele dagen
kom en jævn strøm af
besøgende til de mange
kræmmerboder, der
havde opstilling langs bro 10.

også nogle, der lavede fangstredskaber og
fangede krabber.

Inden de nåede så langt, havde børn og
voksne moret sig ved Danmarks Naturfredningsforenings stand, hvor vi havde
opsat et bassin, som fiskerne havde fyldt
med forskellige fisk fra bugten. Der var
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Sigurd sørgede for, at mange fik bevist, de
kunne lave et anvendeligt knob, og undervejs fortalte han rigtige skipperhistorier
fra det blå element.

Det var en rigtig fin dag, og vi vil gerne
takke alle, der på den ene eller anden måden medvirkede til, at dagen blev hyggelig
og givtig. Tusind tak!!
Vi
gentager
succesen næste
år lørdag den
9. juni, hvor
hele
Greve
Marina
vil
holde
Vild
med Vand dag.
Vi håber, mange allerede nu vil sætte
kryds i kalenderen den 9.6. så vi kan få
fyldt vores ø op med både sejlere og besøgende.

Fiskerhusets nyrøgede sild blev igen i år
hurtigt udsolgt, for duften kaldte folk til,
og rygtet løb hurtigt om den fantastiske
smag af sildene.

Skulle I ligge inde med gode idé’er til
aktiviteter på havnens dag, hører vi gerne
fra jer. Skriv en mail med overskriften
Vild med vand til Maagen@grevemarina.dk, så hører I fra os. Sidst på vinteren indkalder vi til et orienterings– og
brainstormingsmøde.

Vinden var ret god på dagen, og alligevel
var der mange gæster, der ønskede at
komme ud at sejle på bugten, og dette
sørgede flere klubmedlemmer for. Det
blev en d ejlig oplevelse for
”landkrabberne”.
Greve roklub
fik også folk
med ud at sejle,
hvilket var en
oplevelse noget
tættere på vandoverfladen.
Der blev også filtet og fortalt om Tupper
Wares fortræffeligheder.

De bedste hilsner med tak for hjælpen i
2017 og håbet om fortsat godt samarbejde
i 2018.

Indendørs kunne man nyde synet af Miamayas smukke malerier, der stadig kan
købes, CT-bandets dejlige koncert og ikke
mindst café’ens pragtfulde anretninger og
grillmad.

Peter, Thomas og Marianne
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Nyt fra kassereren
Ved salg af båd og bådplads
Står du overfor at skulle afhænde din båd og bådplads, så vær opmærksom på, at medlemskabet af SHS ikke følger rådigheden over
bådpladsen. Ved opsigelse af bådplads på Havneøen Mågen slettes eller ændres medlemskabet af SHS derfor ikke automatisk.
Hvis du afhænder din bådplads, kan du vælge følgende muligheder:




Overgå til Passivt medlemskab
Fortsætte som Aktivt medlem
Udmelding af SHS

Giv venligst SHS’s kassereren besked om dit valg.
Hans/kasserer

Dansk Sejlunion - Login
Som medlem i SHS bliver du også oprettet som medlem i
Dansk Sejlunion. Hvis du ønsker at logge ind på deres hjemmeside kan du bruge dettte link:
http://mit.sejlsport.dk/Adgang/GlemtAdgangskode
Her kan du bede om at få tilsendt et sejler login ved enten at indtaste medlemsnummer
eller mailadresse.

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder følgende nye
medlemmer velkommen i
SHS:
Christian Thøger Thøgersen,
Henrik Lundorff,
Jakob Jakobsen, Jens Ole
Nielsen, Hans Christian
Bertelsen, Claus Jønsson
og Ingolf Angel

Vi glæder os til at se jer på
havnen og til vores forskellige arrangementer og
håber, at I må få glæde af
at være med i SHS.
Vel mødt
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SHS’s standernedtagning
Lørdag, den 18. november 2017
Kl. 14:00

Formanden tager standeren ned.

Kl. 14.10

serveres ”en lille en”. Indtil frokosten serveres, kan der købes lodder til lotteri samt betaling for den bestilte mad direkte til cafeen.

Kl. 14.30

Caféen serverer frokost. Den består af rødt oksekød og glaseret
skinke med flødekartofler/ristede kartofler, sovs og salat.

Efterfølgende er der underholdning og lotteri samt kaffe og kage på klubbens
regning.
Pris 150,- kroner per person.
Tilmelding senest 15. november 2017 direkte til caféen (Tlf. 30 96 30 70)
Håber vi ses!
Aktivitetsudvalget

Café Mågen
Café Mågen holder åbent fra kl. 05.30 til kl. 20.00 alle ugens dage.
Vi sørger for mad og drikke til havnens sejlere og andre gæster:
Dagens ret: mandag til fredag

75,00 kr

Stegt flæsk med persillesovs hver onsdag
Frokost buffet kl. 12.00 -16.00 hver søndag

108,00 kr

Desuden smørrebrød, små lune retter m.m.
se opslag i caféen.
Café Mågens tlf. 30 96 30 70
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UC3 Nautilus
høre Lyngby Radio kommunikere med
helikopteren.
Over Lyngby Radio hører vi nu, at ubåden
er fundet, og at Peter Madsen er i god behold. Kl. 10,39 havde han kaldt op og

Stedet er Kastrup Lystbådehavn ombord
på ”Tordenkilen”, datoen er fredag, den
11. august 2017. Vi sidder tre mand ved
09-tiden og gumler morgenmad. VHFradioen er lukket op på kanal 16.
Vi havde været på en lille smuttur nogle
dage op langs den svenske Øresundskyst,
og på vejen hjem havde vi nu gjort holdt
på danskersiden i Kastrup lystbådehavn.

forklaret, at han havde kurs mod København med tekniske problemer, men at der
ikke var nogen, der var kommet til skade.
Herefter afblæses eftersøgningen af ubåden.

Pludselig kan vi høre Lyngby Radio udsende en generel alarm til skibsfarten om
at holde udkig efter Peter ”Raket” Madsens ubåd ”Nautilus”, der tilsyneladende
var forsvundet i området syd for Drogden
Fyr.

Et vidne, der befinder sig i en båd tæt på,
fortæller, at Peter Madsen stod i tårnet,
men kort efter forsvandt under dæk, og at
han derefter kom til syne i tårnet igen.
Herefter begyndte ubåden pludselig at
synke, og Peter Madsen sprang i havet,
hvorefter han blev samlet op af en båd og
blev sejlet ind til Dragør Havn.

Vi sætter sejl for at begive os hjemad til
Hundige. På vejen sydover kan vi godt
registrere en usædvanlig trafik, blandt
andet et redningsfartøj fra Lufthavnen
samt flere hurtiggående gummibåde udrustet med kæmpemotorer. De drøner sydpå.
Lidt længere sydpå observerer vi en af
Flyvevåbnets redningshelikoptere lande
og starte igen ved Dragør Fort, og vi kan

Vi er imidlertid kommet frem til en position små to sømil syd for Aflandshage ved
sydspidsen af Amager. Her kan vi se en
række fartøjer syd for os. Et halvstort marinefartøj kommer sejlende østfra og ligger så stille tæt på os. Lidt længere ude
mod syd er et stort rødmalet bjergningsfartøj i gang med et eller andet, og der
ligger også halvstort miljøfartøj og et skib
fra Marinehjemmeværnet. Et par gummibåde sejler rundt, og vi får besøg af en af
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disse med to mand ombord. De råber til
os, at der ligger vrag forude, og at vi skal

afvige fra vores kurs. Vi tøffer længere
mod land og følger fire meter dybdekurven på vej hjemad.
Senere, da vi er kommet hjem, erfarer vi
så, hvad der er sket, at en kvindelig journalist, der havde været medpassager ombord på Nautilus, er omkommet under
forfærdelige omstændigheder.
Svend.

Hvordan sparer du penge som bådejer
Ovenstående overskrift lyder tillokkende!
Der var da også stor tilslutning af medlemmer fra HBK og SHS til Peter Kraghs
foredrag ”spar penge .”

- DIY - do it yourself. Undersøg om andre
har lavet det samme, få ideer på Youtube, brug godt værktøj, lav test undervejs.
- Genbrug. Tænk utraditionelt, kan ikke
bådting bruges til noget fornuftigt på din
båd. Bruge gamle sejl i haven.

Peter Kragh er indkøber for et firma og
selv sejler og bådejer. Han har erkendt, at
det koster at eje og vedligeholde et skib og
har listet en række sparemuligheder fordelt på 8 hovedemner. Han har oprettet en
hjemmeside: www.boatonabudget.com,
hvor disse emner er beskrevet og uddybet
med mange eksempler.

- Sejlerferie, brug frihavnsordning, spar
havnepenge, brug DS's udlagte bøjer,
tag mad med hjemmefra.

- Mentalt: Har man lyst til at gøre ting
selv, eller er det bare nemmere at lade
"professionelle" gøre det.

- Tjen penge. Leje båden eller værktøj ud,
sælge brugt udstyr.

- Det kan være billigere ikke at benytte
bådudstyrsforretninger, men alternativer
som IKEA, Bauhaus, Biltema, Thansen
og lign. Man skal dog passe på kvaliteten
i visse tilfælde, f.eks. tovværk.

Peter sluttede aftenen med en tak for mange konstruktive forslag og ideer og opfordrede til at benytte hans gratis hjemmeside
og evt. selv at sende tips til
mail@boatonabudget.com

- Søge forskellige bådudstyrsforretninger
for at finde laveste priser.

Det blev en spændende aften, som bød på
mange ideer, som de fremmødte så kunne
bruge efter behov.
Jørgen og Ib

- Strategi for at finde lave priser. Undersøge markedet, loppemarkeder, kan man
lave det selv, låne/leje værktøj.
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Hven - Fisketur for rigtige drenge
Hermed en hilsen og tak for en hyggelig
drengetur 2017.

dag aften. I Lynetten blev flere skippere
og besætningsmedlemmer dog ramt af en
uforklarlig søsyge virus, som påvirkede
balancenerverne meget af lørdagen, muligvis forårsaget af de mange af hjemlandets vemodige sange, som blev sunget om
bord på Yachthunden om aftenen.

Turen blev igen en dejlig tur med perfekt
fiske og sejl vejr, og søndag morgen (ved
solopgang), for dem som trængte til det,
en dukkert i Øresund.

Vi var 6 både, som nåede frem til Hven
lørdag, hvor der igen i det lille klubhus på
havnen var grill hygge, og løgnehistorier
tilsat hyggeligt guitarspil af kapelmaster
Troels fra Dee-Dee.
Flere af bådene havde i år vanskeligt ved
at finde fiskene, om det skyldes den ufor-

Skipper Ib fra Finken har givet en tilbagemelding om, at første fisketur i Tumleren
fandt sted i efterårsferien 1985, dvs. det
må være 32 års jubilæum i år.
Der var 4 både, som anløb Lynetten fre-
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klarlige søsyge virus, blev ikke rigtigt
afklaret, men det resulterede i, at det blev
pessimisten Ronald fra Tumult, som løb
med lørdagens svip på 877 fisk. Der blev
fanget 417 fisk. (Torsk, Hvilling, Makrel
og Sild.)

(Se foto, glad mand 4 Viborgdæk) tæt
forfulgt af skipper Per fra Tumult med en
Torsk på 3,1 kg. (Der blev fanget en del
Torsk på omkring 3 kg.)
Året pokal for fangst af den mest velduftende sild, gik til turens yngste gast, Noah,
(Letmatros og 1 Styrmand) på Dee-Dee.

Tumult blev årets fiskekutter, de landede
279 fisk.

Husk.
at sætte X i kalenderen til vores
traditionsrige fiskefrokost i SHS´s
klubhus på Mågen i Hundige
Havn. søndag den 14. januar 2017,
kl. 14.00

Pokalen for største fisk blev overdraget til
Peter fra Dee-Dee med en Torsk på 3,3 kg

Peter
PS. Peter vil gerne have en tilbagemelding
om deltagelse af hensyn til opstilling af
borde og stole. peter.christensen@mail.dk

Juletid
I dette nummer har redaktionen placeret søde julenisser,
for at sætte jer i julehumør. Da dette er årets sidste blad.
er det også et julenummer.

Hyggekap
Årets Hyggekap har igen været en succes
med i alt 42 deltagende både. Der blev
gennemført 19 sejladser, 3 måtte desværre
aflyses på grund af manglende vind.

De deltagende både kommer både fra Hejren og Mågen. En liste med resultaterne
fra de enkelte sejladser findes på vores
hjemmeside:

Sommerens sejladser har i øvrigt været
præget af mange dage med hård vind,
men det er jo en del af sejlfornøjelsen!

www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2017.
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Kjeld Pico in memoriam
Kjeld Pico Larsen er gået bort den 1.
oktober 2017.

sten og styrede bl.a. kontrakter. Ligeledes blev han valgt som klubbens repræsentant i Hundige Havns bestyrelse.

Kjeld blev født på Lolland og kom i
lære ved postvæsenet, hvor han i årenes løb fik en stor embedsmands stilling. Hans gode hukommelse betød, at
han var god til at huske vedtægter og
paragraffer.

I ferietiden afløste han havnefogeden
på havnekontoret. Havnen nød således
godt af Kjelds store frivillige arbejdsindsat i mange år .

Således kunne han efter en længere
debat, når deltagerne endelig var nået
til enighed, lakonisk fortælle, at det
bare ikke var muligt i henhold til vedtægterne.

Kjeld deltog aktivt i klubbens aktiviteter som for eksempel søndags vandringer og onsdags møder. På vores IT
kursus var han med sin viden en stor
hjælp.

Kjeld var i mange år bestyrelsesmedlem i Sejlklubben Hundige Strand
hvor han blev valgt som kasserer. Som
medlem af Ø-udvalget for Havneø
Mågen påtog han sig også kassererpo-

Kjeld blev bisat i Kildebrønde kirke,
hvor flere medlemmer fra SHS deltog.
Æret være hans minde.
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Globus med gradinddeling
Det næste, der skal være til stede, er
et eller andet referencesystem, der
kan beskrive, hvor du er i forhold til
et eller andet. Til søs har man for
mange hundrede år siden inddelt
Moder Jord i en række breddegrader
og længdegrader. Her ud fra kan man
sikkert og entydigt definere sin position.
Breddegrader
Ækvator er den storcirkel, hvorpå
alle punkter har samme afstand til
jordens to poler. Ækvatorplanet går
gennem jordens centrum og står vinkelret på jordens akse. Ækvator benævnes breddegrad 0. Breddeparalleller eller breddegrader er lillecirkler, der alle er parallelle med ækvator.
Afstanden fra ækvator til hver af de to
poler er inddelt i 90 breddegrader, hver på
60 minutter. Afstanden på jordens overflade fra ækvator og til hver af de to poler er
således lig med 90 x 60 = 5400 distanceminutter. En sømil er lig med et distanceminut - eller en sømil. Vi har samtidigt
defineret afstanden fra ækvator og til hver
af polerne til at være 10.000 kilometer.
Ved at dividere 10.000 med 5.400 finder
vi, at en sømil svarer til 1,852 kilometer.

Forestil dig, at du sidder alene i din båd
ude på det store hav. Der er ikke land i
sigte hele horisonten rundt. Du vil naturligvis, på et eller andet tidspunkt, gerne
kende din position. Hvad gør du så? Du
kigger vel sagtens på din Navigator, som
står åben, og på et øjeblik har du din position givet ved bredde- og længdegrad. Så
nemt er det, når det virker, vel at mærke.
Der er to ting, der gør øvelsen så let.
Det første er navigationssystemet. I dag er
det et satellitbaseret, globalt system, eller
rettere flere systemer, hvor mange satellitter svæver rundt om jordkloden mange
tusind kilometer ude i verdensrummet.
Det første satellit baserede navigationssystem blev taget i brug af det amerikanske
militær i 1960’erne, men hvad gjorde man
inden da? Navigatøren foretog en række
observationer af forskellige himmellegemers placering i verdensrummet, og beregnede der ud fra skibets position. Det
man benævner astronomisk navigation.

Længdegrader
Alle længdegrader er storcirkler, der går
igennem jordklodens to poler, nordpolen
og sydpolen. Længdegraderne benævnes
også meridianer. Man har valgt at inddele
jordkloden i 360 længdegrader. Man har
endvidere valgt, at 0-meridianen skal gå
igennem Greenwich i London. Herfra er
der så 180 længdegrader i henholdsvis
vestlig eller østlig retning. 180 graders
vestlig retning er lig med 180 graders øst13

lig retning. Det man benævner som datolinjen svarer stort set til 180 graders østlig
eller vestlig længde.

12 grader 34 minutter 37 sekunder østlig
længde
Sekunderne skrives normalt som tiendedele minutter, (6 sekunder = 0,1 minut):
55 grader 40,9 minutter Nord
12 grader 34,6 minutter Øst

På alle søkort kan du ude i margin finde
såvel længde– som breddeangivelser, som
du kan føre ud på kortet til det punkt, hvis
position du ønsker at angive.
Et eksempel på positionsangivelse
Positionen på Rundetårn i København er:
55 grader 40 minutter 55 sekunder nordlig
bredde

Eksemplet er hentet fra Duelighedsbogen,
udgivet af Weilbach & Co.
Svend.

Bestemmelse af breddegraden

Billedet ovenfor viser en navigatør ombord i et skib til havs om natten. Vi er
nogle hundrede år tilbage i tiden Han bestemmer vinklen mellem Nordstjernen og
horisonten med et gammelt instrument, en
Jakobsstav. Denne vinkel angiver samtidig, hvilken breddegrad skibet befinder
sig på. Hvis vinklen for eksempel er 56
grader, befinder han sig på breddegraden
56 grader Nord (Den røde lillecirkel).

Nordstjernen (næsten). Nordstjernen befinder sig i nærheden af stjernebilledet
Karlsvognen, som figuren viser. Nordstjernen kan ses overalt på den nordlige
halvkugle.
Om dagen kunne man finde breddegraden
ved at skyde solhøjden, når solen var på
det højeste punkt på sin daglige bane. Man
skal indregne deklination i regnestykket.
Denne har man tabelværdier for som en
funktion af datoen. Deklination er hældningen til solen, og det er den breddegrad,
hvori solen står i Zenit den pågældende
dag. Ved jævndøgn er deklinationen 0

Forlænger man Jordens akse, der går igennem polerne langt, langt ud i himmelrummet, vil denne forlængede akse støde på
14

gader, og ved Sankt Hans er den tæt på
23,5 grader.
Som fritidssejler, der vil krydse det store
hav, kan man forsikre sig om, at man hele
tiden følger den samme breddegrad ved at
kontrollere solhøjden hver dag, når den er
højest på himlen
Svend.

John Harrison og længdegraden
John Harrison (1693- 1776)
John Harrison blev født 1693 i
Yorkshire i England. Han blev født
på et gods, hvor faderen var ansat
som tømrer og godsinspektør. Nogen videre skoleuddannelse modtog
John Harrison aldrig, men han var
godt begavet og meget videbegærlig.
Af faderen lærte han snedker- og
tømrerfaget. Som ganske ung mand
lånte han hos den lokale præst en
håndskreven udgave af forelæsninger, der havde været afholdt på Universitetet i Cambridge omhandlende
matematik og naturvidenskab. Han
studerede dette skrift mange gange
og meget grundigt. Det handlede om
bevægelsens natur, og han funderede
over, om denne viden kunne gøre
ham i stand til at bygge et pålideligt
ur. Han skulle ende med at bygge en
række ure, hvoraf de første urværker
var bygget af træ!
Man havde i mange år ledt efter en sikker metode til at bestemme længdegraden, altså
positionen vest-øst. Historien opviste mange tragiske hændelser, hvor menneskeliv og
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materiel var gået tabt, simpelt hen fordi
man ret og slet ikke vidste, hvor skibet
befandt sig. Der indtraf i 1707 en katastrofe, der for alvor satte gang i bestræbelserne for at finde en sikker og hurtig metode
til at bestemme længdegraden.

graden. Alt i alt en besværlig og tidkrævende proces.
Det andet spor bygger på den kendsgerning, at kender man længdegraden på det
affarende sted samt afrejsetidspunktet
præcist, så kan man finde længdegraden
ude til søs. Det betinger dog, at man på
præcist samme tidspunkt, hvorpå man vil
beregne skibets position øst-vest, kender
den lokale tid ombord på skibet og tidspunktet på den affarende position. Man
skal altså medbringe et meget præcist og
pålideligt ur, der kan vise klokken på det
affarende sted. Et sådant ur fandtes imidlertid endnu ikke, før Harrison kom ind i
billedet.

En engelsk flåde under kommando af admiral Claudesley Shovel var i 1707 for
hjemadgående, da katastrofen indtraf. I
nærheden af Scilly-øerne ud for Lands
End ved Englands sydkyst gik fire store
linjeskibe på grund, og ikke mindre end
2000 mand omkom. Denne tragedie var
kulminationen på en lang række uheld
indenfor skibsfarten. Der rejste sig et ramaskrig, og det Engelske Parlament vedtog i 1714 ”Længdegradsloven”. Man
udlovede en belønning på 10.000 Pund
Sterling til den, der kunne finde en praktisk anvendelig metode, der bestemte
længden med en halv grads nøjagtighed. I
tidens mønt var der tale om en enorm formue. Der blev nedsat en kommission,
”The Board of Longitude”, den skulle
vurdere de enkelte løsningsforslag, der
fremkom.
John Harrison var naturligvis bekendt med
alt dette, og han kastede sig ind i kampen
for at finde en brugbar løsning.
Der udkrystalliserede sig to spor, som
man fulgte for at løse problemet.

På figuren befinder fartøjet sig i punktet
P. Navigatøren skal nu fortage sig forskellige ting. Han skal sikre sig, at solen netop
nu står højst på himlen, så er den lokale
soltid 12.00 (High Noon). Dernæst skal
han aflæse det medbragte skibsur, der
viser klokkeslettet på den affarende position, her i eksemplet Greenwich. Forskellen
mellem de to aflæsninger benævnes GHA,
det står for Greenwich Hour Angle, eller
på dansk: Timevinklen i forhold til Green-

Det første spor benævnte man Måneafstandsmetoden. Den bygger på, at man
fastsætter stjerners stilling og studerer
månens bevægelser. Man bestemmer afstanden mellem månen og solen eller andre stjerner. Det var meget besværligt og
usikkert at foretage disse målinger på et
rullende skibsdæk. Der fandtes og findes
så tabeller, der kan oversætte instrumentaflæsningerne til bestemmelse af længde16

wich. Er GHA for eksempel netop aflæst
til 2 timer, befinder fartøjet sig på 30 graders længde, idet Jorden som bekendt på
24 timer roterer 360 grader.

uret og få udbetalt den udlovede præmie,
der nu var forhøjet til 20.000 Pund Sterling. Til sidst henvendte Harrison sig til

Kort fortalt: Tid er længde og længde
er tid.
Problemet var, at datidens ure var alt
for upålidelige. Her var det John Harrison kom ind i billedet. Det første ur
han byggede i 1713, var et pendulur. I
et pendulur er det pendulets længde,
der bestemmer rytmen og svingningstiden. Nu er alle materialer underkastet den lov, at de udvider og
trækker sig sammen under indflydelse af
temperaturen. For at sikre, at pendullængden altid var konstant, byggede han som
den første et såkaldt ristpendul sammensat
af forskellige materialer og dermed med
forskellig udvidelseskoefficient. I 1715 og
1717 konstruerede han endnu to ure fortrinsvis af træ.

den engelske konge Georg 3., og så kom
der skub i sagerne. Harrison fik udbetalt et
beløb. Det var Parlamentet, der anviste
pengene. Det skete i 1773, kun tre år før
Harrison døde.
Du kan læse hele historien om Harrisons
ure i bogen: ”Manden der fandt længdegraden”, af Dava Sobel.

De første modeller var for store og for
følsomme overfor skibenes bevægelser.
Harrison indså, at uret, eller som man også kaldte det, kronometeret, skulle være på
størrelse med et stort lommeur. Sådan et
ur kunne den nu 68-årige opfinder præstere i 1761. Hans søn William tog uret med
på en rejse over Atlanterhavet til Jamaica,
og uret kunne vitterligt bestemme, hvor
skibet befandt sig meget nøjagtigt.

Svend.

Set i mågeperspektiv

Uret H-4, eller ”The Watch”, som det
snart blev benævnt, er bygget af messing
og har en diameter på 15 centimeter. Det
er forsynet med lejer af diamanter og en
sølvkapsel, hvorpå der er indgraveret:
”John Harrison & Son A.D. 1759”.

Vi måger bruger også
højdegrader

Så fulgte en lang opslidende kamp med
The Board of Longitude for at få godkendt
17

Vinterens aktiviteter
Nytårskur
HBK og SHS vil gerne ønske alle vore
sejlervenner på Mågen et rigtigt Godt Nytår.

Vel mødt i klubhuset lørdag d. 31-12 kl.
12.00.

Derfor inviterer vi alle til et glas champagne og et stykke kransekage på Nytårsaftens dag.

Fiskefrokost
Som omtalt på side 10 afholdes igen den
fælles fiskefrokost d. 14. januar. Har du
selv fanget en fisk, du synes, vi skal smage, eller har supermarkedet et eller andet,
du vil dele med andre, så er chancen her
nu.

Mød derfor op i klubhuset med en ret, fisk
eller andet til to til den
fælles buffet.

Hjemmesiden - IT kursus
Hjemmesidens kalender resumerer på en
overskuelig måde arrangementer, møder,
bådoptagninger og lignende. Som standard bliver den vist som ”Posterboard”,
men det er også muligt at se den som
f.eks. ”Måned”.

Hvis du er interesseret i at lære dette og
meget andet om hjemmesiden og andre IT
emner, er der mulighed for at deltage i en
interessegruppe, hvor vi mødes for at
udveksle erfaringer og hjælpe hinanden
med IT og PC problemer.

IT kursus
Første møde i denne sæson er fastlagt til
fredag d. 12. januar kl. 10 i skolestuen,
derefter ca. hver 14. dag.
Interesserede må meget gerne give besked
til Jørgen. (Tlf.: 46 15 15 97 eller mail:
webmaster@sejlklubbenhundigestrand.dk)
Er du klar over, at det også er muligt at
integrere oplysningerne i SHS’s kalender i
din egen kalender på PC eller smartphone.

Jørgen
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Aktivitetskalender
2017
18. november

Stander ned og afriggerfest, kl. 14.00,
se side 6

31. december

Klokken 12 ønsker vi hinanden
Godt Nytår med et glas i klubhuset.
se side 18

2018
12. januar

IT kursus i skolestuen kl. 10, se side 18

14. januar

Fiskefrokost, se side 18

16. marts

SHS generalforsamling

7. april

Standerhejsning

9. juni

Vild med Vand

3. november

Stander ned
Vi ønsker vore læsere og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Redaktionen

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand
Mail: redaktion@sejlklubbenhundigestrand.dk
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.
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