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Fyr, båker, kimingsafstand og horisont 
(Resumé) 

 

Fyr 
Med "fyr" menes der ofte et fyrtårn med lys, men kan også blot være en anden form for 
farvandsafmærkning med lys. De største fyr er placeret i fyrtårne på meget strategiske steder, som 
Skagens gren, Læsø, Anholt osv. Lysets farve fra disse kan være forskellige alt efter i hvilken 
vinkel man er i forhold til fyret, men fyrkarakteren (mønsteret) er det samme for hele fyret. En 
vinkel der har samme farve kaldes en sektor. Nærmer man sig et fyr vil den hvide sektor markere 
en sejlrute, og denne er omkranset af en hhv. grøn og en rød sektor, der dermed angiver hvilken 

retning man evt. skal dreje. 

Fyrlinjerne eller sektorlinjerne 
er ekstrem præcise og er 

fantastiske at benytte i.fb.m. natsejlads. 
På søkortet og i "Den danske Fyrliste" finder man mere information om fyrene. Se fig. 
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Båker 
En båke er en markering, der består af en mast med en malet plade på toppen. De placeres 
parvis, således at den mindste placeres nærmest (forbåken) og den højeste placeres bagerst 
(bagbåken). Tilsammen danner de en båkelinje når forbåken og bagbåken ses over et med 
hinanden.  Disse linjer er indtegnet i søkortet, og alt efter båkermakeringen kan afmærke 
forskellige linjer. Se fig.  
Sejladsbåkerne kan med fordel benyttes til at sejle efter i snævre løb. Er båkerne overet er man 
præcis på båkelinjen. For at komme ret ind på båkelinjen skal man blot dreje til den side forbåken 
står i forhold til bagbåken. Se fig.  
Båkerne kan være forsynet med lys, hvis fyrkarakter fremgår af søkortet. 
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Kiming og horisont 
Kiming og horisont er to beslægtede begreber, der ofte 
forveksles.  
 
Horisonten er et tænkt plan, som er vinkelret på 
aksen der går gennem observatøren og jordens 
centrum. Dennes akses ender benævnes Zenith ret 
over vores hoved og Nadir for retningen under os.  
 
Når vi med en vis højde kigger rundt mod 
afgrænsningen af jordkuglen er det kimingen vi ser. 
Denne vil danne en cirkel rundt om os. Jo højere man 
er placeret jo mere må man kigge nedad for at se 
kimingen. 
 
Kimingsafstanden er den afstand fra vores øjne til der hvor vi ser kanten af jorden. Hvad der ligger 
bag ved kimingen, kan vi kun se hvis det er højt nok til at rage op over denne. Se fig.  
Det har stor betydning for hvor langt vi kan se fyr og andre bådes lanterner. Kimingsafstanden har 
også betydning for rækkevidden af en VHF radio.  
 
 

 
 
 
Kimingsafstand kan findes ved at benytte en tabel, eller den kan 
også beregnes som  
 
Kiming (sm) = 2,08 x   √ øjenhøjde (m)  


