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               Precisionsur & Navigation 

 

                        
      Greenwich (x)                                      John Harrison H4 (x) 

                                        
Vad betyder begrepp som Meridian, Latitude och Longitude?  

 

Hur går man till väga för att fastställa sin position och varför är "exakt tid" en avgörande faktor? 

 

Detta är frågor som kommer att belysas av vår medlem Rikard Hermansson som har seglat två gånger 

runt jorden i sin ketchriggade segelbåt och är utbildad på Sjöbefälsskolan i Malmö. 

 

Rikard kommer att berätta om hur man gick till väga förr och hur det går till nu när det gäller att 

fastställa en position. Vi får veta mer om hur instrument som logg, oktant, sextant nyttjades och vilka 

tidmätare nyttjades för att få reda på "exakt tid" av sjöfarare och astronomer. (x) foto Peter Borgelin 

 

Praktiska upplysningar: 

Föredraget kommer att presenteras via: "Zoom Webinar". Teknikansvarig är vår medlem Adam 

Johnson, som företrädesvis kan nås via sin mejladress: adamjofsweden@gmail.com   
 

Medlemmar uppmanas att snarast anmäla sitt intresse för att lyssna på föredraget den  

25 maj genom att mejla till föreningens sekreterare Rikard Hermansson:  

 

rikardhermansson@icloud.com 

 

Frågor från åhörarna kan ställas via "chatten" under föredraget. Frågorna framförs till Rikard  efter 

avslutat föredrag. En länk kommer att skickas från Adam till alla som anmält sig med vidare 

instruktioner någon timme innan föredraget börjar den 25/5.  
 

Vi kommer även att översända denna inbjudan till våra systerföreningar i Stockholm och Göteborg 

samt även till Dansk Horologisk Selskab. Det maximala antalet deltagare är 100 och medlemmar i 

DGUV Malmö har företräde. För övriga gäller ”först till kvarn”. 

 

  Styrelsen för De Gamla Urens Vänner i Malmö 

Ps.  

1. Kommande föredrag via zoom äger preliminärt rum tisdag den 22 juni.  

Kallelser skickas tillsvidare såväl per mejl som post. 

2. Medlemmar som har frågor eller förslag uppmanas att kontakta Peter Borgelin via   

peter@affmak.se  
3. Medlemmar som ej erhåller mejlutskick uppmanas att kontakta Zdenek Tancibudek. 

Zdeneks mejladress är; dannyblue_813@hotmail.com 

4. Hemsidan för De Gamla Urens Vänner i Malmö finns under domänen: www.dguv.se 

 Förbättringar och kompletteringar av hemsidan pågår...   

Ds. 

 

Föreningens adress: DGUV, c/o Borgelins Fastighetsbyrå, Kullagatan 6, 3 tr, 252 20 Helsingborg. 

Bankgironummer: 5462-3921 Mejladress: peter@affmak.se  Hemsida www.dguv.se    

mailto:adamjofsweden@gmail.com

