Ord till kaptenstavlor

ORD TILL SVEA



















Rederi = Företag som äger flera båtar.
Hjulångfartyg = Fartyget har två hjul på sidorna som gör att det kan ta sig fram.
Passagerarfartyg = Ett fartyg som tar med sig passagerare.
Passagerare = Människor som reser med båten.
Varv = Plats där båtar byggs.
Havererade = Fartyget gick sönder.
För dyrt = Kostade för mycket pengar.
Repareras = Lagas.
Grosshandlarfirman = Företag som arbetar med handel.
Rutten = Resväg mellan två eller flera platser som ett fartyg kör.
Döptes om = Få ett nytt namn.
Fartygsdäck = Golv på en båt.
Överbyggnad = Rum och våningar ovan fartygsdäcket.
Inredning = Bord stolar sängar inuti.
Kostnad = Hur mycket det kostar
Gick på grund = Fartyget kör på en sten i vattnet.
Dimma = Mycket vattenånga i luften som för att det är svårt att se.
Flagga i aktern = Flagga längst bak på fartygets baksidan.
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ORD TILL BULL












Rederi = Företag som äger flera båtar.
Varv = Plats där båtar byggs.
Hemmahamn = Där fartyget har sitt hem.
Seglat jorden runt = Reste jorden runt på havet.
Bomull = Växt som vi gör tyg av.
Risgryn = Ris.
Orkan = Mycket stark storm. Mer än 118 kilometer/ timme.
Gå under = Sjunka.
Står på däck och spanar = Står och tittar med kikare.
Fartygsdäck = Golv på en båt.
Gaffelnock = längst ut och längst bak på det fyrkantiga seglet (längst bak).
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ORD TILL GUSTAV II ADOLF




















Rederi = Företag som äger flera båtar.
Ångfartyg = Fartygets motor är en ångmaskin (steam engine).
Varv & Verkstad = Ställe där fartygs byggs och repareras.
Ångskonert = Ett Ångfartyg.
Passagerarfartyg = Ett fartyg som tar med sig passagerare.
Passagerare = Människor som reser med båten.
Unionsflagga = Sverige och Norges gemensamma flagga.
Gaffelnock = Längst ut och längst bar på det fyrkantiga seglet (längst bak).
Havererade = Fartyget gick sönder.
Nybildat bolag = Nytt företag.
Byggas om = Ändras, göras om.
Ångmaskin = En motor (steam engine).
Kantrade = Välte ner i vattnet.
Bärgades = Lyfter upp fartyget igen.
Slutreparerades = Lagades färdigt.
Fartyget säljs = Säljer det många gånger.
Döptes = Fick namnet.
Skrotades fartyget = Fartyget är för gammalt att repareras därför huggs det sönder i små bitar.
Hugga = Dela i mindre bitar
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ORD TILL EMELIE





















Målning = Tavla eller bild
Rederi = Företag som äger flera båtar.
Handelshus = Företag som sysslar med handel.
Strandade = Fartyget gick på grund.
Grund = Sten eller strand där fartyget inte kan köra.
Auktion = Tävling där den som ger mest pengar för en sak vinner.
Reparera = Laga.
Svår storm = Starka och hårda vindar.
Övergiven = Lämnad
Gick förlorad = Sjönk i havet
Ankom = Komma fram till rätt hamn.
Avgå = Resa iväg från hamnen.
Barlast = En last som finns i skeppet så att det inte välter.
I barlast = Fartyget är tomt.
Passerade = Reste förbi.
Standards bräder =Vanliga brädor.
Bräda = Lång skiva av trä.
Tjära = Svart kletig vätska som gör att träbåtar tål vatten.
Beck = Tjära som kokats till svarta klumpar.
Järnstänger = Långa bitar av järn.
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ORD TILL GAUTHIOD






Rederi = Företag som äger flera båtar.
Systerfartyg = Ett liknande fartyg byggt efter samma ritning.
Ritning = Teckning hur fartyget skall byggas
Hjulångfartyg = Fartyget har två hjul på sidorna som gör att det kan ta sig fram.
Propellerångare = En propeller längst bak på fartyget gör så det kommer framåt.







Propeller =
Passagerarlinje = Fartyg med passagerare som reser mellan två städer.
Passagerare = Människor som reser med båten.
Befälhavare = Kapten
Hedersmedborgarskap = Ett pris till en omtyckt person och låter honom eller henne bo i staden eller i
landet.
Knop = Hastighet för fartyg. 1 knop = 1852 meter/ timme. 12 Knop = 22 kilometer/timme.
Sänktes = Göra så att något sjunker i havet med flit.
Skjutövning = Skjuta prick med kanon.
Gaffelnock = Längst ut och längst bar på det fyrkantiga seglet (längst bak).
1:a Världskriget började - 1914.
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Hemmahamn = Där fartyget har sitt hem.
Rederi = Företag som äger flera båtar.
Tillhörde rederiet = Det ägdes av rederiet.
Socken = Kommun.
Kommunicera = Prata med varandra.
Meddelande = En hel mening. Någonting som berättas.
Signalkod = Bestämmelser vilken flagga som skall vara tillsammans med en annan för att bli ett
meddelande.
Bestämmelse = När något är bestämt.
Namnsignal = De flaggor som bildar ett fartygs namn efter bestämmelser i signalkoden.
Aktersta masten = Masten längst bak.
Gaffelnock = Längst ut och längst bak på det fyrkantiga seglet (längst bak).
Unionsflagga = Sverige och Norges gemensamma flagga.
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ORD TILL ERNST MERCK



Rederi = Företag som äger flera båtar.
Propellerångare = En propeller längst bak på fartyget gör så det kommer framåt.














Propeller =
Passagerare = Människor som reser med fartyg.
Varv = Plats där båtar byggs.
Vattentäta skott = Väggar som sitter på tvären i fartyget och gör att det flyter bra.
Dubbel botten = Dubbla plåtar i botten på fartyget.
Botten = Fartygets undersida.
Sjösattes = När ett fartyg kommer i vattnet för första gången.
Döptes = Fick namnet.
Österrikisk = Från Österrike.
Bankir = En person som äger en banken.
Järnvägsvagn = Tågvagn.
Korsat = Resa över något. Korsa ekvatorn = resa över ekvatorn från Norr till Söder eller
Söder till Norr.
Ekvatorn = Jordens mittlinje och som delar jorden i en nordlig och en sydlig del.
Lastning och lossning = Lasta på och av last.
Fartygsdäcket = Golv på en båt.
Läcka = Det kommer in vatten i fartyget.
Emigranttrafik = Fartyg som körde mellan Europa och Nordamerika med emigranter.
Emigrant = Utvandrare.
Förliste = Sjönk i havet.
Gaffelnock = Längst Ut Och Längst Bar På Det Fyrkantiga Seglet (Längst Bak).
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Rederi = Företag som äger flera båtar.
Ångfartyg = Fartygets motor är en ångmaskin (steam engine)
Varv & Verkstad = ställe där fartygs byggs och repareras.
Reparera = Laga.
Ägare = Företag som ägde skeppet var rederiet.
Serie = Någonting av samma sak som kommer efter varandra.
Hemmahamn = Där fartyget har sitt hem.
Systerfartyg = Ett fartyg byggt efter samma ritning.
Passagerare = Människor som reser med fartyg.
Ritning = Teckning hur fartyget skall byggas.
Öresundstullen = tullstation (customs) i Öresund.
Råg = Brödsäd.
Tjära = Svart kletig vätska som gör att träbåtar tål vatten.
Sill = Fiskart.
Sjöofficer = Befäl i svenska flottan (Swedish Royal Navy).
Svenska Flottan = Svenska krigsfartyg.
Propellerångare – en båt som har propeller längst bak. Den gör så fartyget kommer framåt.









Propeller =
Göta kanal = Grävd vattenväg genom Sverige.
Anställning- Att jobba för ett företag.
Sysslade med - Var upptagen med.
Vara grundare av (SEB) – En person som skapat banken.
Donator = En person som ger bort något.
Medel = Pengar.

