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FAKTABLAD –  I KUSTBANDET

sjötermer

Trots att det i dag inte finns så många synliga lämningar efter den en gång 
så livliga sjöfarten längs Västerbottenskusten lever många ord och uttryck 
kvar som har sitt ursprung i denna verksamhet, ofta med ursprung i andra 
språk, till exempel engelska.

Här följer ett antal ord och talesätt som använts inom sjöfarten samt en 
förklaring till dessa. Fundera över hur uttrycken används i dag.

vara på fallrepet 
Fallrepstrappan var trappan på fartygets sida som användes vid ombord-
stigning.

kör i vind 
Sjöterm om svängning av fartyget så att fören kommer rakt emot vinden.

lik i lasten  
Kommer av sjömännens fruktan att fartyget skulle gå under om ett lik 
fanns ombord.

för fulla muggar 
Segla så fort att muggarna det vill säga latrinkärlen utanpå fartyget blir 
fyllda av vågorna.

lägga rabarber på något 
Förvanskning av att lägga embargo på något. Embargo var ett förbud för 
ett fartyg att avgå från hamnen.

att ha något i släptåg  
Att ha något i bogserlinan.

stick i stäv 
Att gå rakt emot vinden.

länsa  
Att med pump eller genom ösning ta bort vattnet ur en båt, eller att segla 
med vinden rakt akterifrån.

gå och loda 
Gå långsamt med ett fartyg på grunt vatten och med lod kontrollera djupet.
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ligga lågt  
Segla lågt i vind det vill säga långsamt.

brassa på  
Att brassa, var att ställa seglen efter vinden. När man ville sätta fart bras-
sades fullt.

krypa till kojs 
En koj är en sängplats ombord.

på lösa boliner      
Att ha så mycket medvind att bolinerna (linor som gav stadga åt seglen) 
inte behövde halas ut. För seglaren en lättjefull segling.

svabba 
Torka upp däcket med en med mopp med långa garnändar.

slagsida  
Ett fartyg har slagsida när det till exempel på grund av lastens förskjutning 
kränger över åt ena sidan.

preja 
Uppmana ett fartyg att stoppa.

vinddriven 
Ett fartyg som skadats i hårt väder så att det driver vind för våg.

törna in 
Att gå till kojs efter avslutad tjänst eller vakt.

sjåare 
Kommer ursprungligen från ett ord för fraktbåt nederländska schow. Sjå-
are var tidigare benämning på hamnarbetare.

på galejan 
Ge sig ut på ett vågstycke. Galeja är en äldre benämning på galär, som är 
ett krigsfartyg för rodd och segling.


