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Ankaret släpper man ner på sjöbotten nåir man vill ligga stilla
utan att ftn«lja vid land.

Avhåll kallas det nåir man lägger ett tåg under en knap eller nagel
ftir att kunna bromsa det.

Barlast är en fyngd i botten som ger fartyget ökad stabilitet.

Beslå segel - Binda ihop seglet när man har tagit ner det, så att

det inte fla>rar i vinden.

Bidevind - När man seglar så n?ira intill vinden som möjligt utan

att seglen fladdrar.

Block - Anordning av trä med en trissa ftir repet mitt i. Med två
block gör man en talia, se s. 14.



Bogspröt - Den långa spiran som sticker ut i foren.

Bom - Spiran i nederkanten av ett segel.

Bord - Plankorna som bildar fartygets utsida'

Brand - Se Säkerhet.

Bärga - 1) Ta ner segel. 2)Taupp något ur havet.

Bäring - Vinkeln mellan norr och t.ex. en ffr eller en udde.



Dirk - tåg som stiiller in bommen i höjdled.

Distansminut - L.852meter. Kallas också sjömil.

Durk - Så heter golvet i en båt.

Däckstjänst - Förtöjning, segelsättning, skotring,
däckrengöring m.m.

Fall kallas de tåg som man hissar seglen med.

Fira - Släppa efter på ett tåg. Dra upp kallas hissa.

Fånglina - Repet i ftiren på en triten båt.

Försegel - De små seglen i ftiren.

Förtöjning kallas det niir man gör fast vid land. Tågen kallas
1. För?inda, 2. Förspfug, 3. Akterspring och 4. Al'deriinda.



Gaffel - spiran i,övre kanten av ett gaffelsegel. se segel.

Gippa - Att våinda undan vinden.

Hala - Dra i ett tåg. Släppa efter kallas fira.
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Ilksa - Dra upp med etttäg- Släppa ner kallas fira'

Iljälpmotor - På 1920-tå1et installerades hjälpmotor i segelfartygen'

N" .fupp man dra eller ro fartyget i stiltje, men farten blir silmre niir

** s.gtur, eftersom propellern bromsar farten'

Kabyss kallas köket i ett fartYg.

Klo - den del av gaffeln som iir mot masten' Se Segel'

Knap - T-format trä- eller metallstycke att fiista rep vid.
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Knopar
Bra att kunna:
a) f;ista ett tåg - Dubbelt halvslag
b) skarva två tåg - Skotstek
c) göra ett fast öga - Pålstek
d) binda om något, t.ex. ett segel - Råbandsknop
e) hindra en lina att rappa ur - Stoppåtta

Koffernagel - Grov pinne av trii eller metall.

Kransa upp, kvejla upp - Att lägga ihop eller samla upp tågen i
jåimna ringar.

Kurs - Vinkeln mellan norr och fartygets f;irdriktning.

Kvejl - Se Kransa upp.

Lanternor - Fartygsljus som visas i mörker.

Lejdare - Stege eller trappa.

Mantåg - Rep att hålla sig fast i.



Ndgel - Se Koffernagel.

Navigera - Bestämma var man ?ir och ta reda på vilken kurs man

ska styra for att komma dit man vill.

Pik - Yttre iindan av gaffeln. Se Segel.

Reling - Plankan ovanpå brädgangen ("staketet").

Peke - Samma som bogspröt.
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Reva - Minska ytan på ett segel.

Riggen består av rundhult och tackling. skeppen kan vara riggade
som t.ex. jakt, galeas, brigg, eller fullriggat skepp.
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Roder - Sitter l?ingst akteröver. Fartyget styrs av rorsman med
hjälp av rodfet, rorkulten och ratten.

Rundhult kallas alla spirorna i riggen - master, stänger,rär,
bommar, gafflar m.fl.

Schackel - Bygel av metall som hålls ihop med en skruv.



Segel finns av många slag. Råsegel sitter tvärs över masterna
medan gaffelsegel och stagsegel sitter med sin kant liings master
och stag. Seglen b?irgas när man tar ned dem. När man knyer ihop
dem så att de fär mindre yta kallas det att reva. Man hissar seglen
med fallen och stiiller in dem med skoten.
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Ship-shape - Sjömansmässig ordning ombord i skepp och båtar.

Sjögång - Fa§get gungar nåir det kommer ut på öppna havet. Det
stampar, rullar eller slingrar.

Sjömil - Samma som distansminut, 1.852 meter.

Skot kallas de tag som man ställer in seglen med.

Skrov kallas fartygets huvuddel, båtens "kropp".Under
vattenlinjen är botten. Sidorna kallas friborden. Skrovets

"revben" kallas spant och plankorna utanpå dem kallas bord.
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S§light - Takfiinster, ofta skyddat av metallstiinger.

Slacka - Släppa efter eller fira på ett rep.

Spring - Se Förtöjring.

stag - vajrar som håller upp master och stiinger langskepps.

Stagvända - Viinda genom vinden, gå över sbg, göra slag. Man
säger ffirst: Klart att viinda! och sedan: Ror i lä!

svaj - Båtar och skepp ligger på svaj niir de bara iir fiirtöjda eller
uppankrade i ena iinden.

säkerhet - För säkerhetens skull ska det finnas en måingd
ukustring ombord, t.ex. brandsläckare, livbojar, låinspumpar,
livflottar, nödraketer och nödradio. Besättningen måJte vara
utbildad.



Tagla - Säkra en tågiinda med gam, värme eller tejp fiir att hindra
det att slås upp till en kosvans.
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Talja - Två block och ett äg som löper genom dem.
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