ORDFORKLARING
Styrbord
Bagbord
Kvartermester
Søvejsregler
Riggen
Rigarbejde/
rigningsarbejde
Om læ
Om bord
Bjærgemærs
Skibsjournal
Mønstre 1
Mønstre 2
Mønstre 3
Flåde
Jolle
Varsko
Bro, broen
Udpurring/purre
ud
Banje
Kabys
Forepeak
Baksmønstring
Rebe, slange til

Højre side af skibet, set i sejlretningen
Venstre side af skibet, set i sejlretningen
Oprindelig hed styrbord og bagbordsvagt: Kongens- og
Dronningens Kvarter, vagtlederen kaldtes derfor Kvartermester
Havets færdselsregler (internationale)
Den stående: vant, barduner, stagl
Den løbende: alt det tovværk, som bruges til at hejse sejl op og
ned og stille det i rigtig vinkel i forhold til vinden
Arbejde i riggen/
vedligeholdelse
Under dæk eller inden døre (i læ)
Indenfor lønningen
Redningsbælte, forsynet med flag og lysbøje
Skibsdagbog, hvori alt vedrørende sejladsen, vejret og dagligt
arbejde indføres
Optælle, tage i øjesyn
At underskrive kontrakt med skibet
At møde på en given plads i skibet i henhold til en speciel rulle
Her: selvoppustelig, overdækket redningsflåde. Rummer medicin,
mad og vand til 24 personer i mindst 8 dage
Mindre robåd, her ophængt agter
Give besked eller melde
Her: det agterste, løftede del af dækket, hvorfra skibet sejles
(halvdækket)
At vække – kalde på
Opholds- og soverum for besætningen
Køkken
Forreste rum i skibet, her beboelse for dæksdrenge
Rulle, hvor alle møder på dæk i skibsnummerorden, det tildelte
nummer
Sørge for, at slangeføreren har slange nok, samt at slangen ikke
kinker
Lukke lugerne vandtæt

Skalke
Skonnert-, mesan,Se vedlagte bilag
og forsejl
Bådbesætning
De, som bemander/ror jollen

Affiring, fire
Jolleløber
Handymand
Redningskrans
Læk, lækage
Lænsepumpe
Trosse og spring
Fender

Sænke, her sætte jollen i vandet
Den tovende, hvormed man af firer jollen
Kvik hjælper, klar til at hjælpe overalt
Redningsbælte
Større eller mindre utæthed i skibet
Pumpe for udpumpning af indtrængt søvand
Se vedlagte bilag
Bildæk eller tovværkspude til afbødning af stød mellem skibsside
og kaj

Bredfok, topsejl og
Se vedlagte bilag
skøde
Bakstørn
Opvask, gøre rent om læ
Skaffe
Spise
Ligge an
Den kurs, skibet styrer i øjeblikket
Luv og læ
Lu er vindsiden og læ er læsiden af skibet
Bakken
Den forreste del af dækket
Teit
Stram, det samme som tot
Skrandse
Skride over en tromle. Her: ankerspillet
Skaffegrej
Spisebestik, inkl. kopper og tallerkner
Opklaring
Rydde op. Her: det samme som at kvejle op
Stores
Forbrugsgods til skibets vedligeholdelse
Aptering
Indretning om læ, møbelering
Udstikke
Fordele
Bunker
Brændstof – her: dieselolie
Vrikning
Fremdrivning af jolle med én åre, der stikkes ud agter i jollen og
”vrikkes” fra side til side

