
Ordlista till Förarintyg med Get The Horizon

ORD KAPITEL BESKRIVNING

Båt 1.1 Fartyg som är upp till 24 m långa.

Besättning 1.1 Personer med arbetsuppgifter ombord ett fartyg.

Gott sjömanskap 1.1 Ur ordbok: “God förmåga att vårda, hantera och framföra ett fartyg samt att handla med 
omdöme till sjöss.”

Kapten 1.1 Kapten och “skeppare” används i dagligt tal för att berätta vem som har ansvaret 
ombord. Det juridiska ordet som Transportstyrelsen använder är “Befälhavare”.

Redare 1.1 Ägare av andel i fartyg.

Sjövärdighet 1.1 Där det finns ett betryggande skydd mot sjöolyckor. 

Styrbord 1.1 Höger sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Babord 1.1 Vänster sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Ankare 1.2 Tungt föremål som kan sänkas ner till botten och hålla fartyget på plats.

Durk 1.2 Golvet ombord ett fartyg. 

Fartområde 1.2 Geografisk indelning av farvatten, detta har ingenting med hastighet att göra. 

Förpik 1.2 Längst fram i fartyget under däck. 

Förtöjningsgods 1.2 Rep som håller fartyget vid kaj.

Häck/Akter 1.2 Bakre delen ett fartyget. 

Kalv 1.2 Innanmätet på ett rep

Kätting 1.2 Grov kedja. 

Länspump 1.2 En pump som pumpar vatten inifrån båten och ut över bord. 

Sjöstuva 1.2 Se till att inga lösa föremål ligger framme. 

Skrov 1.2 Skalet på ett fartyg. 

Svall 1.2 Fartvågor från fartyg. 

Tidvatten 1.2 Skillnad i vattennivå orsakad av månen och solen. 

AIS 1.3 “Automatic Identification System”, sändare-mottagare skickar ut ditt namn och position 
och samtidigt tar emot samma information från andra i närheten

Båtshake 1.3 En stång av trä eller aluminium, med spets och hake i ena änden.
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Bogsera 1.3 Dra någonting efter sig. 

Dinge 1.3 Liten roddbåt.

Drivankare 1.3 Ökar stabiliteten och sänker hastigheten när ett fartyg driver med vind och ström.  

EPIRB 1.3 “Emergency Position Indicating Radio Beacon" skickar ut ett nödanrop med ditt fartygs 
namn och position via satellit.

Fender 1.3 Något som sätts emellan fartyg och annat föremål för att skydda båda dessa vid 
sammanstötning.

Flytoverall 1.3 Varm och skön overall som absolut inte ska förväxlas med överlevnadsdräkt. 

Förtöja 1.3 Att göra fast fartyget vid någonting. 

Haveri 1.3 “Tillbud” är ett “OJ!”, “Haveri” är ett “AJ!” 

Lantärna 1.3 Ljus på fartyg som har krav på sig enligt de internationella sjövägsreglerna. 

Livflotte 1.3 Flotte ombord ett fartyg som används vid övergivande.

Navigera 1.3 Framförande av en farkost.

NAVTEX 1.3 “Navigational Textmessage” elektromagnetiskt mottagare som tar emot korta 
textmeddelande om väder- och navigations-inforamtion för det inställda området. 

Öskar 1.3 Spadliknande pyts som är gjord för att ösa vatten ur en båt. 

Överlevnadsdräkt 1.3 En helkroppsdräkt som är klassad och godkänd för att hålla kroppstemperaturen i en 
viss tid och temperatur i vattnet.  

Pyts 1.3 “Hink har man i ladan, Spann har man i köket, och Pyts heter det ombord.”

Radarreflektor 1.3 Reflekterar radar-vågor så att ekot från denna syns väldigt tydligt. 

SART 1.3 “Search and Rescue transponder” sänder en nödposition som syns tydligt på 
närliggande fartygs radar. 

Sköra segel 1.3 Seglet går sönder. 

VHF radio 1.3 “Very High Frequency”-radio, sändare-mottagare av radiovågor som konverteras till ljud 
och som möjliggör kommunikation på vissa avstånd. 
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Meridian 2.1 Vilken sträck som helst som går raka vägen från nord- till sydpolen. 

Pråm 2.1 Skrov (med eller utan överbyggnad) som ej har egen framdrivningsmöjlighet).

Sjökort 2.1 Karta över sjö- och havsområden där man ser undervattensbeskaffenheten. 

Sjömil 2.1 Distansminut = Latitudsminut = Nautisk mil ≈1852 m

Projektion 2.2 Tvådimensionell avbildning på en ritning av ett tredimensionellt föremål. 

UFS 2.2 Underrättelser för sjöfarande (gratis tjänst av sjöfartsverket). 

GNSS 2.4 “Global Navigation Satellite Systems”, ett samlingsnamn för satellitbaserade 
positionsbestämmingssystem. 

Död räkning 2.6 Att beräkna fram sin position genom att lägga ihop hur lång tid, i vilken hastighet och i 
vilken riktning man har färdats från en redan känd position.  

Knop (fartangivelse) 2.6 1 knop = 1 sjömil / timmen 

Kurs 2.6 Vinkeln från meridianen/norr till stäven.

Bäring 2.7 Vinkeln från Nord (0°) till ditt siktade objekt. 

Bog 2.7 Riktning från fartygets främre del. 

Låring 2.7 Riktning från fartygets bakre del. 

Latitutsparallell 2.7 Alla linjer som “ligger” ner på sjökortet. De är parallella med latituderna. 

Orstlinje 2.7 Linje där du befinner sig.   

Pejla 2.7 Synonym till att mäta. I detta sammanhanget mäta bäringen till ett föremål.  

Pejlkompass 2.7 Kikare med inbyggd kompass som avslöjar bäringen till det som siktas i kikaren. 

Stäven/Fören 2.7 Främre delen av fartyget. 
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Grund 3.1 Naturliga hinder för fartyg under vattenytan, ett grundare område än dens omgivning. 

Kummel 3.1 Gjort i sten. Sjömärke på land som är till för att kunna orientera sig. 

Båk 3.1 Gjord i trä. Sjömärke på land som är till för att kunna orientera sig. 

Enslinje 3.1 Linje som är urskiljbar i naturen genom två utmärkta punkter. 

Vrak 3.1 Sjunket fartyg.

Djupgående 3.2 Den längden fartyget “sticker ner” i vattnet. Alltså från vattenlinjen till båtens köl. 

Köl 3.2 Kölen har två funktioner, den minskar fartygets avdrift och den ökar fartygets balans.  

Bojar & Prickar 3.2 Flytande sjömärken.

Styrbord 3.4 Höger sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Babord 3.4 Vänster sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Kardinalstreck 3.4 De fyra huvudstrecken på kompassen. 

Missvisning 3.4 En felkälla för kompassen som beror på jordens magnetfält. 

Deviation. 3.4 En felkälla för kompassen som beror på fartygets egna magnetfält. 

Kurs 3.5 Vinkeln från meridianen/norr till stäven.
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Väja 4.1 När man aktivt håller sig undan genom att svänga. 

Lantärnor 4.1 Fartygsljus. 

Kollidera 4.1 När ett fartyg krockar med något.  

Gira 4.1 Att svänga. Att ändra kursen märkbart. 

“Babords halsar” 4.1 När segelfartyg seglar med vinden in från babord. 

“Styrbords halsar” 4.1 När segelfartyg seglar med vinden in från styrbord. 

Lovart 4.1 En riktning. Hållet varifrån det vinden blåser.

Lä 4.1 Som riktning: håller det blåser mot. Som läge: en plats skyddad från vind.  

Väjningsskyldig 4.2 Du som ska väja enligt reglerna. 

“Ge väg” 4.2 Att du väjer eller håller dig undan.

“Ha rätt till väg” 4.2 Den båten som inte ska väja.

Oförändrad bäring 4.2 När ett föremål ligger kvar i samma bäring från din båt. 

Kurs 4.2 Vinkeln från meridianen/norr till stäven.

Styrbord 4.2 Höger sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Babord 4.2 Vänster sida av ett föremål oavsett från vilket håll det betraktas.

Gångljus 4.3 De ljusen som ska vara tända när man är “på väg”.

Lots 4.4 Lotsar kliver ombord vissa fartyg för att hjälpa dem navigera på ett säkert sätt in och ut 
ur hamnar. 

Trål 4.4 Att ta upp fisk med ett redskap som släpas efter fartyget.

Rorsman 4.5 Den som för tillfället styr fartyget. Den som “står till rors”.
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