
a-öAngöra - konsten att angöra en brygga 
har vi sett om på film. Men det betyder 
egentligen att gå så pass nära land att 
man kan bestämma sin position. 

Akter - På båtar heter det inte fram och 
bak, höger och vänster som det gör på 
land. Båtens fram heter för, dess bak akter. 
Höger sida på båten är styrbord och 
vänster sida babord. Och nåde den som 
säger fel, bland båtfolk är det värre än att 
svära. Andra ord som bör undvikas är tex 
snöre, knut, säng eller kök. 
 

Bidevind - seglar man när man styr så nära 
vindögat som möjligt utan att tappa fart. 

Burka - är inget ett heltäckande klädes-
plagg utan när man hänger utanför relin-
gen och med hela sin kroppstyngd 
försöker trycka ner båten när man lovar. 

Centrum gravitatis - kallas båtens tungd-
punkt. 

Dikt - inte något man läser - utan när man 
lägger rodret hårt åt babord eller styrbord. 

Dragga - ankaret, eller draggen, har inte 
fått fäste i botten utan släpar utmed sjö-
botten och båten driver. *^

Durk - heter båtens golv. 

Ensmärke - ett väl synligt föremål eller 
sjömärke. Två ensmärken på linje bildar en 
enslinje som kan användas för navigering.
 

Fender - Är de där stora korvarna som 
hänger på sidan av båten. En fender är 
ett föremål av trä, tågvirke eller plast som 
förhindrar att båten skrapar mot en kaj, 
brygga eller annan båt. Fendrarna ska 
genast plockas in när man går från kaj, 
det är mycket dålig båtetikett att låta 
fendrarna hänga ute eller släpa i vattnet. 

Glas - På fartyg är varje vakt indelad i 
åtta glas om trettio minuter. Dygnet är 
indelat i sex vakter om fyra timmar. 

Grynna eller grund - finns det gott om i 
den svenska skärgården. De bör undvi-
kas. Lättast görs detta genom att läsa 
sjäkortet noga och hålla sig i farleder. 

Gös - Är inte en fisk utan en liten flagga i 
flaggspelet, gösstaket, som förs i 
förstäven av örlogsfartyg i hamn. 

Hålla undan - är att väja, motsatatsen är 
att kära. 

Jolle - en liten båt som används för att ta 
sig iland om den större båten inte kan gå 
nära land. 

Knopar - livsviktiga saker på sjön. De har 
alla sina egna namn och de mest ele-
mentära som bör behärskas om man ska 
ut på sjön är en råbansknop, en pålstek 
och ett dubbelt halvslag. 

Koj - är det du sover i. På moderna båtar 
kan det vara förvillande likt en vanlig 
säng, men heter aldrig så. 

Kära - att hålla sig tätt intill, tex en udde. 

Kölhalning - en gammal grym bestraff-
ningsmetod. Man spände ett rep tvärs 
under fartyget och drog den kölhalade 
under båten från ena sidan till den andra. 
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BÅTSPRÅK!


