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Arhus, december 2003

Forord

Søværnet er i disse år midt i en transformationsproces, hvor vi
bevæger os fra "den kolde krig til den nye verdensorden". Netop i
en sådan proces er det vigtigt at huske traditionerne og bevare sin
kultur.

Vanggard leverer med denne samling af "orlogsudtryk fra Marinen"
et væsentligt bidrav til bevarelse af søværnets kulturarv, nemlig
den del der omhandler søværnets sprogbrug og talemåder. Der
venter læseren mange oplevelser og megen underholdning.

Jeg ønsker læserne god læselyst.

Kurt Birger Jensen
Kontreadmiral

Chef for Søværnets Operative Kommando



KGL. MARINE - SLANG - SØVÆRNET.

Indledning

Hermed en samling orlogsudtryk fra Marinen. Nogle af dem er
gamle og ikke længere i anvendelse, andre er fuldt
levedygtige. Ethvert sprog udvikler sig, og man kan aldrig
stoppe op og sige: "dette er sproget".

Jeg overvejede, om jeg skulle slette udtryk som "fra gamle
dage", men det ville være synd. Historien, sproget og
traditionerne har altid været en del af Marinens hverdag - på
godt og ondt.

Nogle udtryk er barske og ikke helt til brug hjemme i stuerne,
men kun om bord, hvor livet er direkte og hvor tingene kaldes
ved navn. Bag langt de fleste ligger dog den humor, der var
en vigtig del i beskyttelsen mod de afsavn, sømanden altid
har måttet lide.

Men der mangler stadig meget, og meget kan rettes. Den
sidste udgave blev udvidet med KK Robert Steen Steensens
samling af (nu ældre) marine udtryk (i teksten anført i kursiv).
Det har glædet mange.

Jeg håber læseren vil:
1. more sig,
2. komme med flere marineudtryk (gamle som nye),
3. rette misforståelser og
4. udbygge og forbedre ordforklaringer.
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Alle er velkomne til at anvende listen som de synes, men helst
sammen med en opfordring til at forbedre den. Behovet kan
ses af, at jeg har modtaget mange også modstridende
korrektioner - frem og tilbage.

Jeg takker de mange der gennem årene har bidraget, men
især KO Aksel Fiedier, der inspirerede mig til at fortsætte
indsamlingen og som tilskyndede mig til at søge den udgivet i
søværnets regi.

Forsvarets Trykkeri i Korsør skal også takkes for et fint
samarbejde om en lidt "kaulslået (se dette) publikation.

I dette 2. oplag er foretaget en del rettelser, og flere udtryk er
føjet til.
Jeg takker alle, der har bidraget.

Leif Vanggaard
stabslæge

Min adresse er: Jomsborgvej 29, 3 tv, 2900 Hellerup.
Eller: e-mail: arctic@dpc.dk
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Leif Vanggaard
stabslæge i søværnet

KGL MARINE slang-udtryk

2. revideret oplag
NaV 2003.

samlet gennem 30 år i Marinen, udarbejdet under CH SOK
inspektioner i SVN enheder, samt ikke mindst i tjeneste som
skibslæge i THETIS (under KANUMAS projektet) på
inspektionstogter med: BESKYTTEREN, HVIDBJØRNEN,
TRITON, med OLFERT FISCHER i Den Persiske Golf og i
Adriaterhavet, på tjeneste ved Grønlands Kommando i Grønnedal,
ved Slædepatruljen SIRlUS og senest VÆDDEREN 1996 frem til
min pensionering NaV 1996.

Det er de mange muntre, alvorlige, tjenstlige og uformelle
samtaler i messe , cafeteria og under arbejdet om bord, der har
været drivkraften. Jeg ønsker at takke alle, der har bidraget 
bevidst og ikke mindst ubevidst.

Leif Vanggaard.

Af KK Robert Steen Steensen's søn har jeg modtaget
optegnelser til en aldrig udgivet slangordbog, som faderen
skrev under sin lange tjeneste i Marinen.

R.S.S. var marinehistoriker og arbejdede meget omhyggeligt
med sine optegnelser. Selv var han kadet 1915 - 19.

Hele hans samling er indføjet i teksten og er videregivet
ordret og i kursiv. Jeg havde oprindeligt tænkt mig at redigere
denne tekst og indpasse den i min egen, men fandt dette
forkert, idet udtryk kan have skiftet betydning og derved også
afslører lidt af historiens gang. Der er således mindst 80-90
års spand mellem de ældste og de seneste ord.

LV.
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AF R.S.S. 'skladde:

ORDBOG OVER MARINESLANG.

NB: Af Hensyn til den særlige Udtale er - for at undgå alt for
mange Noter og Udtalebetegnelser - ikke altid den gængse
Retskrivning anvendt.

Tallene anført i parentes angiver årstal, (K), at udtrykket
stammer fra Kadetskolen.

Jeg har "oversat" til moderne retskrivning, d.v.s. skrevet
substantiver med lille begyndelsesbogstav samt anvendt det
moderne "å" i stedet for aa. (LV kommentar).

DIVERSE:
Admiralens sidste råd til sin søn: - To slags mennesker skal du
vogte dig for her i verden, min søn, på det at det må gå dig godt 
den ene slags er de landmilitaire - og den anden: de civile!

Aldrig gå foran om en damper og bag om en hest.

Når jeg kommanderer "ret!", skal I stå urokkeligt stille - akkurat
som når I arbejder. "

Hold kæft! - det er det I bliver betalt for.

Er der nogen af jer, der kan tale engelsk, køre på cykel, o.s.v.
Cand. mag. - nå (vaske galionen!)

Aftenscene (?) teologisk kandidat - Herren sagde tif Moses : Drag
dine sko af, thi det sted du står på er - Fanden galeme mig
hvidskuret - og se så at skruppe forefter, bondelømme/!.

Tror f, at I er blevet sofdater for at slås? (Underofficer til 2 soldater,
der klør hinanden).

Et skib har ingen for- eller agterende - men en stævn og en hæk.
Flaget hejses om morgenen og nedhales om aftenen, det stryges
aldrig, derimod stryges vimplen efter et togt - d.v.s. den nedhales
for godt og det er tegn på. at besætningen er gået fra borde og at
der ingen kommando er om bord.
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Skal man føre flag udenfor flagtiden, da sættes flaget- og bjærges
eller nedhales igen.

Et fartøj (ikke en båd) sættes ud, sættes i vandet ved at blive
firet af (det hejses ikke, som navnlig damer ynder at udtrykke sig) 
og skal det om bord igen, bliver det hejst.

Bemærkninger m. v.
Adskillige ord som findes hos Karl Larsen: "Dansk Soldatersprog til
Lands og til Vands" er ikke medtaget her.
I øvrigt henvises i flere tilfælde til andre værker. Kr. Nyrop:
Sprogets vilde skud";

P.Schærff: Den danske Jens og hans Sprog" (Danske studier
1918); "Wie der Feldgraue spricht" o.s.v.
(KL) betyder at ordet findes hos Karl Larsen 1895).
K - efterfulgt af et tal betyder, at ordet er optegnet på kadetskolen i
det angivne år.
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ALFA

abemad

abes not

abort

afbrænding(K39)

en afbrænder

"afmagnetisere"

afmarcheret
være galt a.,

frisk frugt / grøn salat på bordet.
Kostvanerne har ændret sig, og i dag er
salatfadet en vigtig del af frokosten - i det
mindste blandt de yngre.

betegnelse for speciel pasta, der anvendes
til fastgøren af mindre genstande
(askebægre m.m .), der ellers ville flyttes
under slingerage.
Abesnot har konsistens som tyggegummi
og fås i strimler indpakket i cellofan.

kadet, der afgår fra søofficersskolen og
fortsætter som sergent (officersabort).

begået fejl- især forglemmelser. Tillige at
komme for sent, heraf: afbrændingsgast,
-goj (K39)

(når man bliver brændt af) " Det var vel nok
en afbrænder! Heri ligger moment af
skuffelse - uden egen skyld.

Når eksamen var forbi ofte i kadetskibet og
alle karaktererne var givet og indført i
protokolleme, var der "fri afbrænding" 
selvfølgelig indenfor visse grænser.

gå i land og "slå et ordentligt hul i jorden",
"nulstille manometret". Udtryk for at more
sig efter en længere sejlads .

være forkert på den - også i seksuel
betydning.
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agerdyrker, agrar

agterhånden, være i,
komme ia.

albinobamsen

aldo moro

være på alerten

en søndag på
Amager

Ambrosius

amoralen

Amorssmå /'
vingeløse ../

;/

sommeFfugle.:

bondsk person.

være for sent på den.(K15,39)

kælenavn for inspektionsskibet
HVIDBJØRNEN.

italiensk salat (opkaldt efter den brutalt
myrdede politiker Aldo Moro). Italiensk salat
også: Maria Callas (italiensk
operasangerinde).

være klar, beredt.

En straf var at skulle "spadsere" på Holmen
(Orlogsværftet) i st. f. i byen. Drejede det
sig om en søndag kaldtes det som ovenfor
nævnt (se også "nægtelse af
marmelademad" under not).

O-divisionen mødes i O-rummet til AP (se
dette). Af andre udtryk, der har en skjult
betydning er prajningen: "DOC møde i
Messe - A", der oversat betyder: Baren i
officersmessen er åben (skibslægen er
normalt messens bartender) ..

Prajningen KlO og DOC møde i A
messe" I samt "Chef og DOC møde i
Messe-A" betyder Officersmøde i 0
messen. "Chef, Doc og Lera (leder af
radiostationen) møde i Messe-A" : Officer
og sergent møde i O-Messen.

admiralen

fladbukke (Iat. morpioner)
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amperetimer

an

"Andedammen"

Anders Raptøj

angreb, gå i

Op med Anna , hejs
Anna

"Kender du Anthos?"
(K15)

A.P.

epree

i sammensætningen: "køre amperetimer
ind" for at sove.

anvendes i sammensætninger som: "an til",
gøre klar til, gå i gang.

"HekIa" og ubådsdivisionen. Hekla var
moderskib for u-bådene. Under 2.
verdenskrig, hvor flåden indtil den 29
august 43 var indespærret ilsefjorden,
kaldtes dette farvand "Kravlegården".

meniguniform, "matrostøjet", (fra Walt
Disney's Anders And)

gå i gang med, - maden leverpostejen, en
pige o.s.v. jvnf. Gå om Bord i.

ukendt betydning, men henviser
sandsynligvis til signalflag a = anna (i dag
ALFA).

en i sin tid meget anvendt reklame for en
sæbe el. lign. Da de ældre kadetter i deres
tale ikke turde nævne tampen (eller en
sabelskede) ved dens rette navn, kaldtes
den "Korpsånden ". En tid forsøgtes ordet
"Anthos" indført, men det slog ikke rigtigt
igennem (I hvert fald ikke så godt som
tampen!)

ankomstpilsner.

have epres på noget, epres efter dig (SmIg.
kaffe med avec) "Apres på osten (dvs: må
jeg få osten efter dig?). Ligesom "avec" blev
''Apres anvendt som substantiv!"
må jeg få epree på osten, jeg har epres
på "
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arrogant(e rør, det) Flyvevåbnets Gulfstream, der ofte
anvendes til VIP transport.

artillerigeneralen artilleriofficeren

aspiranten (K15,39) (Aspiruten) er det laveste af alt lavt - ja en
frivillig lærling er som en konge i smlgn.
med A.

BRAVO

B-52'ere

babian

babianen

babyløjtnant

bagbordsindianer

bagdækket

bajer

stegt kylling. Serveres gerne med
"konstabelbjælker" (pommes frites) B-52 er
et amerikansk bombefly.

vagt i fartøj. Ordet vistnok hollandsk =
bavian. Kommer af, at bavianerne altid
udstiller vagtposter for at alarmere, såfremt
der er fare på færde medens de plyndrer
plantager, æder, sover o.s.v.

fartøjsgasten, der holder et (mindre) fartøj
klar af skibsside og andre fartøjer.

løjtnant af 2.grad,

homoseksuel

uofficielt for agterdækket.
Under manøvrerulle meldes der:
"fordækket mødt", "agterdækket mødt ",
hvorefter sidedækket af og til melder:
"reservedækket mødt".

øl, bajersk øl, "bajer med slips" er en
flaskebajer som den sælges i Danmark. I
Grønland, hvor øl tidligere solgtes på dåse
eller i engangsflasker var der særlig
efterspørgsel efter almindelige danske
flaskebajere "med slips" (det vil sige øl med
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den lille etikette om flaskehalsen). "Bajer
med guldtørklæde" om guldøl.

bakke ud bakke sig ud af noget d.v.s. trække sig
tilbage - hvis det sker med anstand, er det i
''god orden", d.v.s. uden at tabe ansigt.

baks større og mindre isskruninger, der
forhindrer glat kørsel med hundeslæde
(Sirius).

bakstørn, bakke op servering

bakstørnen er den gast, som bringer maden fra
kabyssen til bakken, d.v.s. det bord,
hvorved der skaffes. Det varIer også
bakstørnen, som sørgede for afrydning og
opvask

bakteriet cafeteriet om bord.

Balbut balber, barber (Udtrykket balber anvendt
allerede på Tordenskjolds tid (Bergersen,
V.A.: Tordenskjold I, pag 270).

balle gå i ballen d.v.s. falde over bord, falde i
baljen, men også i betydningen skideballe.

bananer det udbetalte søtillæg.

bananskræl den gamle sejldugskøje, der blev stuvet
væk om morgenen. I ældre tid anvendtes
under "klart skib" de sammenrullede
sejldugskøjer, anbragt i net (kaldet finkenet)
langs skibssiden som beskyttelse mod
mindre projektiler. Endvidere kunne køjerne
anvendes som personligt redningsmiddel,
hvis skibet sank.

Anvendes også om en "moses-jolle"
(se dette).
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banje(r)

banjermester

banje(r) mor / far

Barbersalonen

Barrenstrut

basse

bedetæppet

Klar til-, op til
Begejstring

opholds- og underbringelsesrum for
besætningen. Nudansk ordbog har: Subs .
Kun i flertal: banjer. Fra fransk bagnes:
straffeanstalt for galejslaver. Fra italiensk:
bagno, bad.

befalingsmand, der har ansvaret for
personeladministrationen om bord.

Banjermester. En kvindelig banjermester vil
naturligt blive: banjermor (også banjerinde
er hørt).

nedsættende udtryk for Marinestation
Grønnedal (nu: Grønlands Kommando),
hvor man sagde, at alle levede af at
barbere hinanden, underforstået: den
samlede produktion udadtil var lav, de
kunne beskæftige sig selv.

afstandsmåler fra det engelske firma Barr &
Stroud.

værnepligtig orlogsgast, menig,
"marinesoldat" (Udtrykket marinesoldat
betragtes som nedsættende og anvendes
aldrig i Marinen. Ordet menes at stamme
fra tysk)

at møde hos chefen for irettesættelse, "at
komme på bedetæppet". Udtrykket kendes
især fra Søværnets Officersskole (SOS).
Også : "at krølle gulvtæppet", Chefen for
Søværnets Officersskole omtales til tider af
kadetterne som "GUD".

op til paradering, hvor der skal råbes hurra
(for kgl. personer), begejstringsrulle.
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Bejs, bedstebejs,
stabejs.

beredskabsgrader

"Beskøjteren"

Bestikmager

BETTY

bigbrænder

skiderik, dårlig kammerat, Mand med dårligt
ry.

angivelse af et skibs kampberedskab.
FØRSTE BEREDSKABSGRAD er "KLART
SKIB". Enheden er til rigget og umiddelbart
klar til kamp. Personellet er på deres
kampstationer.
ANDEN BEREDSKABSGRAD. Skibet er
tilrigget, klar til forestående kamp.
Beredskabsgraderne inddeles i farverne:
RØD, GUL og HVID. Herved angives det
varsel (tid), hvormed skibet er klar til at
overgå til FØRSTE BEREDSKABSGRAD.
RØD: Våbensystemerne bemandet
umiddelbart klar til kamp.
GUL: Våbensystemerne bemandet og på 5
minutters varsel klar til kamp.
HVID: Våbensystemerne i daglig orden, klar
til indsats på 10 minutter.

(se endvidere lukningstilstande)

kælenavn for inspektionsskibet
Beskytteren.

rygtesmed.

det gamle danske fonetiske alfabets B (i
dag: BRAVO), oftest anvendt med
udtrykkene SARA, BETTY og MUSSE om
henholdsvis styrbords, bagbords og
midterste motor i de gamle
motortorpedobåde. Udtrykkene anvendes
stadig (hvor det er relevant) om et skibs
hovedmotorer.

stort skib, panserskib.
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bondenat, brudenat

gå ombord i noget

borgerskabet
(eller -skrabet)

knald på brillerne

brokke sig

brækket ned

brække ned
(Eng. : break down)

brænde den af

brødkassen

buddha

oprindelige udtryk er: bondehal, som
bekræftet af en sømandsdatter: "Min far
brugte det altid om en god nats søvn"

Men i nyere tid er det blevet
forvansket til "bondehyl".

nat uden vagt.

tage fat på noget, begynde på noget o.l.,
g.o.i havregrøden, biksemaden. men også
g.o.i. en pige =brænde på en pige. jvnf. gå i
angreb på.

de ikke egentlig militære tjenstemænd,
nemlig intendanter, kokke o.I.,(Lægen hører
dog til - eller er -" videnskaben", alle er de
frigængere (dvs vagtfrie).
Lægens stilling om bord er særlig, han står
midt imellem alle grupperinger, og han kan
derfor ofte komme i mæglerens rolle 
hvilet kan være en stor fordel for alle parter
i et i øvrigt autoritært militært system.

blund.

gøre vrøvl.

fra engelsk: break down, "gået i UDU" (unfit
for duty, uduelig).

havarere.

komme for sent, udeblive, gøre galt. jvnf.
afbrænding.

opslagstavle for signaler (af eng:
broadeast).

deccanavigatøren, der altid har den rette
position direkte og ikke skal beregne den
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buffe(n)

BUFEX

bufdyr(1 )

buffedyr(2)

buffedyr(3)

buksebrædder

teoretisk på grundlag af observationer og
gammeldags positionsbestemmelse (SOS).

køje(n). Heraf afledet udtryk som "gå på
buffen", gå til køjs; buffedyr, en person, der
helst opholder sig i køjen, evt. snejer (se
dette) sig en skraber lidt for ofte, en søvnig
person (en koger) , en der "ser film (video)
på indsiden af øjenlågene.

sove. Ord med endelsen -EX angiver
forskellige former for øvelse (exercise) :
NAVEX for navigational exercise, DISTEX
for disaster-, katastrofeøvelse.
Benævnelsen BUFEX kan dog også
anvendes som udtryk for anden aktivitet i
køje.

bamse eller lignende tøjdyr. Ses hyppigt i
dag, hvor der er piger ombord i skibene.
Bufdyr kan dog som maskot holdes af alle.

sæk indeholdende hovedpude, nattøj og
tæppe. Anvendes i undervandsbådene,
hvor der ikke er køjer til mere end halvdelen
af besætningen (kun chefen har fast egen
køje). Når man går fra vagt finder man sit
buffedyr og en passende ledig køje ("hot
bunking").

om en person, der altid har let ved at finde
sin køje, når lejlighed gives, en generelt
søvnig person.

bræddestykke (af krydsfiner), der anvendes
til at vide det nederste af bukserne ud, så
de får et svaj, der efterligner Royal Navy's
vide bukser.

Den engelske flåde Royal Navy
betragtes og benævnes - med rette eller
urette - som The Mother Navy. Mange
traditioner i andre flåder er afledt af denne
beundring.
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buret

burmanden

busser

butleriet, bultreiet

butlersjejs

buxer

(en) bygger

bø

bøder(e)

-børge

Om sømandsbukser hedder det i øvrigt fra
gammel tid: de er som de franske byer: "too
loose and too lang" (Toulouse og Toulan).

benævnelse for det rum i maskinen, ofte
forsynet med et trådnet, hvorfra værktøj
m.m. udleveres.

den maskinmand, der har ansvaret for
"buret".

smørrebrød. førstevagts- og
hundevagtsbusser.

smørstikkernes, bødkerens hel/egat.

køn butik el/er bultersjejs ( evt. fra engelsk:
butler?)
J dag: bullersjejs.

ost (kadetskolen)

en håndmad, opbygget med pålæg, indtaget
udenfor normal skaffetid, ofte efter aften
eller nattevagt (se også mifle, en mifler).

cigaret, men også - navnlig dårlig - luft,
armbø, (kvindelugt).

samlebetegnelse for maskinfolk, de sorte,
sortfødderne, ikke altid lige velkomne på et
hvidskurede dæk. Lige siden maskinen kom
frem som fremdrivningsmiddel i skibene har
der været et traditionelt
modsætningsforhold: I dag i form af
godmodigt drilleri mellem "dækket" og
"maskinen".

fyldeord, der anvendes i mange
sammensætninger, hvor man vil
understrege noget. F.eks.: dyb blød sne
børge (Sirius). En rigtig børge. Ordets
oprindelse kendes ikke, men har været i
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børnefjernsynet

bøsse

CHARLIE

cement

chefgangen

cheminova

chopperen

cigar

cirkumpolere

CLUMSY-CLASS

congo-bajer

anvendelse siden 60'erne. Andre
tilsvarende udtryk er:. bred (fed) ymer,
knæhøj karse. I dag (1997) vil et udtryk
som "mega" udtrykke det samme.

radarskærmen på broen (Arpa'en), som
yngre vagtchefer uafbrudt kigger på.

ofte anvendt om kanon (se dette)

labskovs - tør.

"de gamles by". Udtrykket stammer
oprindelig fra den gamle VÆDDEREN, men
anvendes nu almindeligt om
officersbeboelsen om bord, 'EGV-gangen".

bakke på frokostbordet indeholdende
diverse krydderier og saucer.

helikopteren, HELO'en.

røffel- især ved karakterparole. (se
endvidere lodscigar)
I dag: karakter- og standpunktssamtale hos
Chefen for Søofficersskolen (CH SOS).

gøre en forvirret.

skibe af FALSTER-klassen, der havde
nogle meget "kraftige" linjer som følge af
deres opgaver. De var dengang verdens
største minelæggere.

cacaomælk på flaske.
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DELTA

dådyr fællesbetegnelse for islandske damer, der
ofte hed noget med -dottlr.

dagvagten personen, stedet, hvorfra der udleveres
maling, rensemidler, pudsemidler, towærk
m.m.

Dalen om Grønnedal, Marinestation Grønnedal
(GLK).

damp kL... på den såkaldte "damptavle" noteres før
afsejling det tidspunkt, hvor skibet skal
være klar til at gå fra kaj. De enkelte
nøglepersoner om bord kvitterer på tavlen
for at have modtaget ordren.

damptavle se ovenfor.

dampøl hvidtøl udleveret til maskinfolkene til frokost
på de gamle dampturbinefregatter af NIELS
EBBESEN- klassen.

danseakademiet søofficersskolen (SOS), hvor kadetterne
bl.a. også lærte at danse (skiftevis som
pige).

Dansk løsen tre kanonskud, der fra gammel tid
markerede at enheden var dansk. Det
danske løsen går igen i de tre kanonkugler,
som kommandoerne (Søværnets Niveau 2
myndigheder) fører i deres våben.

"de fire værn" udgøres uden smålig skelen til andre dele
af forsvaret af: Kystflåden, Marinens
flyvetjeneste, Kystdefensionen og
Marinehjemmeværnet.

komme til dato med
noget, føre il jour. at vågne op. "Se så at komme til dato!"
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dilder-dalder

Dinglen

diskvalificerende
skydning

Djævlebugten

Doe

DoeELlNE

dolle op(K15)

dorn,
være en dorn til
noget, være en haj
til noget

dreje under,
ligge underdrejet

dreng

melkIister til påklistring afpapir til udbedring
af skydeskiver. Også betegnelse for mere
ubestemmelig mad af lignende art.

den mindste jolle om bord et større fartøj.

eufemisme for kvalificerende skydning. jvnf.
vildleder =ildleder.

Kalø vig i Krigens tid. Jvnf Kravlegården for
Isefjorden 1940-43.

læge(n) , skibslægen. Anvendes specielt om
tjenestesteds- lægen. Andre udtryk :
giftblanderen (nok afledet af lægens vigtige
opgave i O-messen, hvor han står i baren
som bartender).

"Doc møde i O-messen" prajet over
skibsanlægget betyder, at baren i
Officersmessen er åben. "Sanitten møde i
sergentmessen", at baren der også er
åbnet.

lægens kone i Grønnedal (GLK).

opdolning, give stroppetur.

- i betydningen dygtig til noget - men ikke i
den anden betydning.

når man i dårligt vejr p.g.a. søen sætter
farten ned til ca march på stedet. At dreje
under anvendes også som betegnelse for at
gå til køjs (i slang) hedder også "dreje til".

knudetov / rullebuk for understøtning eller
transport af tunge ting. Anvendes også som
støtte for affiring af fartøj .
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Driften driftsofficeren, der har ansvaret for de
tekniske installationer om bord.

gå i drift blive borte. Sager der er g.i.d. kaldes
drivgods.

drive af
(- for søndenvande) luske af i stilhed.

drivgods efterladte, glemte ejendele. Ikadetskibet
føres en særlig drivgodsbog (K15,39), hvor
småsynder summeres op (NB.bog, notbog).
indtil der er nok til en straf. Genstanden
opbevares til udlevering i "drivgodsskabet".

Dryppe (dyppe)
krogen ankre.

drøn levende kraft som regel i forb: mægtigt drøn. (have m. dr.
på). Ikke noget med lyd eller knald.

duelort gul roset båret af sergentelever (under
gradstegnet).

"duk-dukkeren" 7-meters motorbåden på de gamle
inspektionsskibe - efter lyden.

dækspassagerer dæksofficerer.

"døde fingre" røde pølser. Også i sammensætningen:
"døde fingre og krigscacao" for "mulje" ( =
måltid, spise) bestående af røde pølser og
varm cacao, der på chefens foranledning
kan udbakkes ved særlige lejligheder, ofte i
forbindelse med særlig indsats udenfor alm.
arbejdstid, eller på post under beredskab,
hvor der ikke er mulighed for normal
skafning.

Udtrykket menes oprindeligt at
stamme fra motortorpedobådene, hvor et
sådant måltid let kunne tilberedes og gav
energi samt varme til kolde fingre.
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(en) dårlig

ECHO

edderkop

EGV

E.K.I. ere

elektrisk flæsk

Elephanten

enebærnavigatør

erotikhøns

eskadrehummer

FOXTROT

erhvervet kønssygdom (oftest gonorre).

ventilhus (i kommandorummet) til ventilerne
til udblæsning af ubådens tanke.

(Ensomme Gamles Værn) først anvendt om
teknik- og våbenskolens stab, siden
anvendt alm. om officersbeboelsen om bord
i enhederne.

skibsøl gæret med rosiner og sukker (især
underofficersdrik).

det eneste, der berettiger natteøvelser.
Stammer fra 1880'erne, hvor det var noget
helt nyt, at de elektriske projektører spillede
en rolle under øvelserne.

den tidligere nordlige adgangsvagt til
Holmen.

officer af A-linjen.

fladbukke, torpedohøns, racerhøns,
(latinsk: morpioner).

makrelsalat.

Aspirantens Fadervor "Lille Dreng må aldrig gå,
lille Dreng skal løbe -
blir han tvunget til at stå
da fritsvævende det være må."

falske torpedobåd øen Saltholm kunne mistolkes som en
torpedobåd.
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falske u-båd Vresen , lav ø i Store Bælt med et hus (nu
nedrevet), der gav den form som u-båd.

farer beror hos, befinder sig ved

farisæer pilot, der overgår fra søværnet til
flyvevåbnet. Generelt om person, der skifter
værn.

samme fartøj ro på s. f-d. v.s. ro i takt, ro på det fartøj.

farvel ofte anvendes udtrykket "morn-morn", der
formodes at være det frisiske (sønderjyske)
main - main, der betyder "dag-dag" 
goddag!

fedtøre flæsketyv, intendant, købmand.

5(a+b/2) Messejakken har forskellige numre. 5a =
sort vest + guldben, 5b = sort vest og alm.
benklæder. Man fandt det imidlertid praktisk
også at benytte hvid vest + alm benkl, der
faktisk ikke var reglementeret. Den kaldtes
derfor som ovenfor.

Den korte messejakke kaldtes i
øvrigt: "rumpeforkøler" eller "Piccolodragt".

"Fernis" "Fenris", eller tenderen "Tenris" solgt i
30'erne til DFDS.

fernis finis, færdig.

fiske når en tovende eller andet får fat i noget,
som den ikke skal have fat i, siges den at
"fiske" - at sidde fast.

fjenden "narre fjenden" eller "holde fødselsdag" gør
den, hvis hue sidder forkert, så huebåndet
vender bagud.

'gå over til fjenden" Også kaldet at gå over til fjenden, idet
denne måde at sætte huen på betragtedes
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fjolse, fernisere

Fladlandskroen

flaget

Flagkommandoer

som et frimurertegn overfor eller mellem
personer, der havde denne tilbøjelighed
(homosexua/itet).

rense kanon/øbo

skur på vejen mellem marinestation
Grønnedal og Ivigtut. Nyankomne kunne
blive inviterede til fest på Fladlandskroen.

Dannebrog, ofte i daglig tale (ikke
nedsættende) kaldet kluden.
se også Kommandotegn og "Rigets flag".

Flaget sættes:
På landtjenestesteder, flådestationer m.m.:
5 minutter før flaghejsning sættes
signalflaget "PREP". På tidspunktet: PREP
nedhales, kanonskud affyres.
Ordren avertissementskommando er: "Klar
overalt" r efterfulgt af
udførelseskommanoden: "Hejs!" eller "hal
ned!".

Om bord i flådens fartøjer:
Officer varskoer: "Klar ved flag og gøs"
"Huen af" kommanderes, efterfulgt af
kommanoden: "Hejs!".

Ved nedhaling:
Samme kommandoer, men afsluttet med:
"Hal ned!"

Ankomst eller afgang fra havn:
Ved sidste / første trosse:
Fløjtesignal (langt fløjt) betyder "Skift
flaget".
Gøs nedhales (v. afgang) eller hejses (v.
ankomst).
Og flag agter skiftes til fald under gaffel ved
afgang og fra fald under gaffel til flagspil
agter ved ankomst til havn eller ankerplads.
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flagpjatter

flodhest

flueben

flyfup

at studere til
flyteknikker

flæskeakademiet

fløjten om bord

På ordren: "Skift kommandotegn" nedhales
gammelt og sættes nyt kommandotegn sv.
til situationen.

Kommandotegn: Et skib under kommando
fører altid (døgnet rundt) chefens
kommandotegn (vimpel) top eller stortop.
Chef for en orlogsstyrke fører orlogsstander
fra stortoppen (en stander er en bred og
kortere vimpel).

Kongehuset, admiraler, forsvarschef og
forsvarsminister, har særlige standere
kommandotegn, der alle føres fra
stortoppen.

signalgast (henviser til den tidligere
anvendelse af signalflag, hvor gasten
dannede bogstaver ved at holde de to
(semafor-) flag i forskellige positioner).

vandsæk. Bl.a. brugt til vandfyldning fra
elve på Grønland.

sorte stikninger på de tidligere
værftsingeniørers uniform.

flyversoldat - specielt om personel af
teknikergruppen.

ligge på køjen. Man sagde, at f1yfupperne
(indgår i helikopterbesætningen) ikke
lavede noget om bord og derfor kunne ligge
på køjen hele dagen.

søofficersskolen, danseakademiet (mindre
pænt: fladpandeakademiet) .

det betragtes ikke som "god orlogsskik" at
fløjte (melodier m.m) om bord. Det hed sig i



Flåden

fodtudse

FOK

foliebakke

forbryderalbummet

Fordrukkenbolt

Foreningen til
gensidig ros og
berømmelse.

forkanten

Fredericia Banegaard
Også: Kongens
Nytorv.

gamle dage, at så fløjtede man efter vind
(storm).

ud over det indlysende. var udtrykket den
daglige benævnelse for Flådemagasinet (på
Holmen), det sted hvorfra man udleverede
dagligt forbrugsgods, skaffegrejer (i det
gamle jernporcelæn stod malet F.M. for:
Flåde Magasinet), beklædning og anden
mundering (personlig udrustning).

Om beklædningen hed det i øvrigt. at
der kun findes tre størrelser: for stor. for
lille, passer ikke.

landsoldat.

Uofficiel betegnelse for Færøernes
Operative Kommando (FRK). Om FOK og
GOK (se GOK).

øgenavn for korvet af NIELS JUEL-klassen.

se vore søhelte.

drukkenbol.

Uden nærmere forklaring. Men der fidnes
en del sådanne.

betegnelse for chefbeboelsen i
minelæggerne. "at møde på forkanten"
betyder: møde hos chefen.

Underste forreste shelter i minelæggere af
FALSTER-klassen. Her lå en række
funktioner samlet: toiletter, hospital,
sergentbeboelse.
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friktionsknap(K15)

frisving

fuglekvidder

fuldesnude

"fuld Kameva"

funker

-fup

Hvis man var så uheldig, at en knap faldt af
jakken eller pjækerten umiddelbart inden
udgangs- eller landlovsparaden, blev
knappen sat i knaphullet med en tændstik
tværs gennem øjet på bagsiden. Dette
kaldtes en friktionsknap - men det var ikke
altid frækheden belønnedes.

fritstående øvelser.

skinkesalat lavet af pålægsrester.

drukkenbolt.

fuld fart frem (også i overført betydning om
en person , der handler noget overgearet).
KAMEVA er et skibsskruesystem, hvor
skruens stigning (og dermed skibets fart)
kan ændres. Systemet er udviklet af:
KAristads MEkaniske Vårkstad.

fungerer. Er sandsynligvis udviklet fra
radioslang, hvor udtrykket "funker" er
forbundet med Telefunken, det gamle tyske
radiofirma. Udtrykket sammensættes ofte
som: "det funker bare".

betegnelsen fup anvendes i mange
sammenhænge for forskelligt personel:
Siriusfup, vejrstationsfup, flyfup. Udtrykket
stammer fra Nordisk Films produktion:
"Basserne".

Furesøen, sejlads på samme som Sortedamssøen, sejlads i
smult vande.

FUT kort for Fysisk Uddannelse og Træning.
Uautoriseret er: fysisk !,!dmattelse og
Iortur. Et ikke af alle alt for vellidt tjeneste
område i marinen, hvor kosten under lange
sejladser ellers er den eneste opmuntring,
men også med påfølgende overvægt.

.16



Mytterier var i gamle dage næsten
altid begrundet i dårlig kost. Stadig i dag
regnes skibskosten som en "del af hyren",
så det gælder om at tjene så meget som
muligt - spise meget og godt. Dertil
kommer, at mulighederne for FUT om bord
i mange enheder kun er ringe. Overvægt er
i alle mariner et problem.

fyre op på forkanten at fyre op i forreste kedelrum på de gamle
dampturbinefregatter (Hunt-fregatterne:
Niels Ebbesen og Esbern Snare). Under
alm. gang (sejlads) anvendtes som regel
kun det ene sæt kedler (bagkanten), så når
der blev fyret op i begge kedel rum betød
det stor fart.

fødselsdag se overkanoner.

at være født træt

førerbunkeren

GOLF

gaffel

at gafle sig ind

gaki - snaki

gakkejernet

chefgangen på inspektionsskibene.

artilleristisk udtryk for ved skydning at skyde
med forskellige afstandsindstillinger for
derved hurtigere at finde den rigtige
afstand.

at skyde med gaffel. I overført betydning at
nå sit mål ved at prøve sig frem. Også
trinvis at "indynde sig"- især hos det
smukke køn.

Walkie - talkie, håndbåren radio,
"STOR NO" oprindelig af fabrikatet Store
Nordiske, men i dag anvendt som
almindelig benævnelse for alle håndbårne
radioer.

skibs helikopteren.
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"Galopea"

gal/opere

Gallionen

galoscheræv

(den) gamle

(de) gamles by

al gang foregår i løb

gangvorter

gardist

øgenavn for fregatten Galathea.

u-båd. der går uroligt i dybden

sømandshjemmet.

forsigt ig, meget forsigtig og listig person.

skibschefen eller nærmest foranstående
chef.

chefgangen , officersbeboelsen om bord.

fødder.

officer udpeget (evt. specielt promoveret,
eller under mistanke for særligt at søge at
indynde sig hos den høje chef) af
forsvarschef (FC), admiral Garde . I øvrigt
med samme betydning: Lyngtot af FC,
general Lyng, Hvidtekost af FC general Chr.
Hvidt. Helsøes Engle af FC Helsøe.

(øl med) gashåndtag guldøl.

"Geden"

Gedestalden

gelænderabe(r)

"Gemini"

GFA

inspektionsskibet VÆDDEREN.

garage for "gummigeden"
(entrepenørmaskine) i Grønnedal.

samleudtryk for maskinpersonel.

passagerlukafet i forskibet af de gamle
inspektionsskibe af HVIDBJ0RNEN
klassen. Her kunne man i rigtigt havvejr
opleve "vægtløs tilstand" - som i
rumkapslen af samme navn.

General Fucking Around - at bevæge sig
omkring uden fastere ordrer. Stammer

38



giftblander

gimse

Gine

Direktør Givesen

GLK

Gnisten

sandsynligvis fra flyvevåbnet (USA). Afledet
er: AGFA = Advanced GFA.

I søværnet anvendt om sejlads , når
der ikke synes at være nogen begrundelse
for sejladsen.

skibslægen (DOC). Udtrykket har den
"skjulte" betydning, at DOC i øvrigt sammen
med pateren (= skibspræsten) står for at
mixe "before dinner drink" i officersmessen
(kI.1700). Dette kan være en svær og
fantasikrævende opgave i de skibe, hvor
der ikke nydes alkohol i søen.

signalere med blinklanterne, også kaldet at
blinke.

Dokøfærgen, med tilføjelsen "du dejlige
mø ". vist fra en revyvise.

(den stedlige) En slags kadetmæcen. Alm.
udtryk for en gavmild, der inviterede
kadetter til sit bord på restaurant. Ved
hjemkomst kunne man blive modtaget med
spørgsmålet: "Nå traf du Direktør Givesen?"

Grønlands Kommando, beliggende i
Grønnedal, Sydvestgrønland. Tildligere
benævnt Flådestation Grønnedal.

I Grønnedal er opstået en lang række
slangudtryk, hvoraf mange har fundet vej
videre ud i søværnet. Særlig er dog de
forskellige funktions (stillings-) beskrivelser
som bl.a.:

Rallefar for admiralen
Ryleren, rylen for admiralens

oppasser (hovmester), der lignes ved en
ryle fordi han hele tiden må styrte frem og
tilbage.

Mulen, tandlægen.

radiotelegrafisten.
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de første 2 måneder
de næste 2 måneder
de sidste måneder.

Goban

godtgrej

GOK

et spil med afkrydsning i kvadrater - fem på
rad.

kager m.v. som regel sendt hjemmefra.

omskrivning af GLK, Grønlands (Operative)
Kommando, (ofte i sammensætninger med
FOK, hvor der kan spilles på de to
nordatlantiske kommandoer: FOK (FRK) og
GOK (GLK). At udtrykket GOK spiller på
ligheden med "Gak (i låget) og FOK med
det engelske "fuck" er naturligvis ikke uden
betydning.

Medens der var værnepligtige ved
GLK havde disse en række forskellige
betegnelser, der udtrykte den status de
erhvervede sig ved det tidsrum de havde
været ved GLK. Status var direkte
proportionalt med hårlængden, idet den
værnepligtige blev klippet skaldet ved
ankomsten

høns
kiks
older

Især tiden som høns var besværlig. Man
skulle vente på alle, der var ældre i
tjenesten end en selv. Helt særligt var det ,
at når melodien "Blueberry Hill" blev spillet,
skulle man stå ret. Dette gjaldt alle
afskygninger af denne melodi, og der
fandtes et righoldigt udvalg ved Radio
Grønnedal.

Det har altid været frivilligt, om man
ville deltage i disse traditioner, men få
undslog sig (kaglerne, se dette).

Dåbsceremonierne udviklede sig ud
over det rimelige og blev afskaffet i 1996.
Men dåbsceremonier ved sejlads over
ækvator og over polarcirklen er så gamle
som sejladsen selv. Oprindelig var de
hårde, men hjertelige, ud fra princippet, at
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GOK-hytten

gokkejern

Goldammerne

Grand Hotel

sjældent grej

grej, grejer.

grossererbadning

grovskaffe

alle bagefter skulle kunne more sig
sammen.

skur i Grønnedal anvendt af Søopmålingen
til underbringeise af personel.

anvendes for alle typer af håndskydevåben,
men kan også anvendes for ethvert stykke
tungt værktøj.

Kælenavn for de gamle skruekanonbåde,
der senere blev opmålingsskibe (Krieger,
Marstrand, Willemoes) De havde oprindelig
en ret svær kanon stående i udbygning på
skibssiden. Da kanonerne udtoges blev
opmålingsskibene kaldt for g.

øgenavn for fransk slagskib Hoche.

forskellige rariteter købt i udlandet under
shopping - lige fra konkylier til sølvsager.

Men i dag er betydningen: ufortoldede
varer, herunder tobak, vin og spiritus den
mest anvendte

sager, ting, redskaber, jvnf. godtgrej og
sjældent grej. Skaffegrejer - Ordet er ikke
slang, men regulært søudtryk.

frivillig badning, hvor man har lov til at gå
ned ad faldrebet i stedet for at springe i
vandet fra agterdækket.

æde voldsomt og ubehersket.

"Grundejerforeningen"om skibe (og skibschefer), der har stået på
grund - eller haft en "grundberøring", som
det officielt udtrykkes.
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GT(i)

(de) grønne

guldben

guldkyse

Gummihoved
fabrikken

gummiørn

gunslinger

gyngeøl

"gyroen vælter"

gin og tonic (med is).

hærsoldater, kratluskere. Hærens
camouflerede kampuniform kaldes
almindeligvis for "papegøjetøj". I søværnet
anvendes det af Bevogtnings- og
Nærforsvarsenheder (BON-enheder) samt
ved MOBA (den mobile base) . I søværnet
opvejes camouflagevirkningnen dog ved
anvendelse af hovedbeklædning med hvidt
huebetræk i sommermånederne.

benklæder til gallauniform, med guldstribe
ned langs siden.

kasket med egeløv (blæretang) .
Guldkyseklubben er skibsledelsen, der alle
normalt er af orlogskaptajnsrang og derfor
har egeløv på kasketskyggen.

søværnets sergent- og reserveofficersskole
i Frederikshavn.

gummiadler, kylling (på frokostbordet). Hvis
særlig tør eller sej kan der tilføjes "med
over 800 flytimer" som i en periode var
grænsen for driftstimebestemte eftersyn af
helikopteren .

vagtassistent (i havn), bevæbnet med pistol
i hvidt hylster og bælte.

ginger ale (indgår i "Herses' Neck, en
traditionel RN (Royal Navy) drink bestående
af ginger ale og brandy). Asnir (islandsk)
ginger ale med "Svarta Døden" en islandsk
brændevin.

ikke i stand til at stå på benene . Gyroen er
gyrokompasset, der siges at "vælte", når
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gøgereden

gøp

gøs

"gå i UDU"

gå på græs

det døde græs

guldske

gummikrydseren

gøj

gøre ud

gyrokuglen standser og ikke længere viser
nordretningen korrekt.

Det samme: "styremaskinen er faldet
ud"

officersmessen, også kaldet terrariet.

benævnelse for enhver type håndvåben.
Oprindelig stammer det fra ordet "gevær"
udtalt med hæraccent f. eks i: "Gevær
(gø'øp) ved fod" .

mindre orlogsflag, der sættes på stage i
stævnen, når skibet er til ankers eller
fortøjet. Føres samtidig med det større
orlogsflag agter eller under gaflen.

gå i stykker. Udtrykket stammer fra
rapporteringssystemet. Kan bruges om
personer i en tilsvarende stand, f. eks. efter
en glad aften.

landtjeneste.

tynd, lidt snusket, tobaksfarvet overskæg 
øgenavn.

spise med guldske, være til taffel (specielt i
kongeskibet).

kælenavn for "Kongedybet". BI. a. fordi den
rystede og var "elastisk". I øvrigt
nedsættende overfor panserkrydser.

fyr

i navigationen at finde ud af hvad et eller
andet punkt i land er for noget. Også i
overført betydning.
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havnefogedens duer måger.

havsvag havgal, søsyg.

havvejr ekstra surt og blæsende vejr (i modsætning
til brugen hos jydske fiskere, hvor h. er stille
vejr til at tage på havet i).

Hejseflåden består af inspektionsskibene (muligvis
afledet af tysk: Hochsee Flotte,
"Højsøflåden") overfor hvilken står
"Krigsmarinen"{ligeledes fra tysk:
Kriegsmarine), de egentlige kampenheder.

helvede, fyrplads se tjugoheim.

hippiekøer moskusokser (på grund af deres hårpragt).
I midten af SO'erne blev 14 moskuskalve
udsat i Ikafjorden (S for Grønnedal). De har
nu (år 2000) etableret sig til en pæn stabil
bestand på mere end 100 individer (1997).
Årligt udliciterer kommunen jagt på 10
okser. Moskusokserne ses tit i "Dalen"
indenfor stationsområdet.

Moskusokserne i Søndrestrøm er
ældre. De første blev overført fra
østgrønland i 50.erne. Den navnkundige
"Willie" (opkaldt efter den norske colonel
Willy Knutsen i USAF) var den
moskusokse, som legenden sagde boede
på startbanen på SAB (Sondrestrom
Airbase, Bluie West S). NAB
(Narssarssuak) Narssarssuak Air Base,
Bluie West 1. Navnene anvendes stadig i
dag uofficielt af flyvevåbnet.

hive loddet lade en genstand glide ned.

Ho Chi Min stien langskibsgangen, der forløber i hele skibets
længde. Udtrykket stammer oprindelig fra
minelæggerne (60'erne), men blev senere
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honningslynger

hore med noget

overført til korvetterne, der ligeledes har en
lang gang ned gennem skibet. Udtrykket
"Lang de Gang" eller "Reberbahn" og
"Hovedvej 1" anvendes også.

(olie-) centrifuge i maskinen .

ødsle, hore med midlerne.

horekasse i havsnød vild uorden.

hornhyler trompeter udtales: [trompetter], hornblæser.
Bummelumfyren er trommeslageren. der
spiller på lilletromme i Søværnets
Tambourkorps.

horntuder hornhyler

hoved (ha 'de) på, - ho'de på over det hele. lammeho'de,
forvirring f.eks. under forberedelser til
inspektion eller Iign: inspektionshoved.
Medens at have "ho'de på" i alm. betyder at
være "noget træt" dagen derpå.

hovednøgle boltsaks til åbning af hængelåse m.m.

hovmester messegasten i chefmessen .

(falde i) huk / hak gå i orden.

hulleapparat skydevåben.

hullet havneindløbet

hundevagt vagten 0000 til 0400 "Jeg skal have
hunden" (eller op på hunden) i nat.

hundevagtsbusser se busser =smørrebrød.

"hvid dug" når der er hvid dug på bordet i
officersmessen koster det efter det
almindeligt anvendte messereglement bøde
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"hylden"

("not") at anvende udtryk, der refererer til
"under bæltestedet".

Ved aftensmaden klæder man om i
"små sko", skjorte og slips .

er køjen ("gå på hylden" er "gå til køjs")
også "på buffen", "på brædtet ".

"hyren drejer og kokken bakker op" - og solen skinner
udtryk om en tjeneste . der ikke er særlig
spændende, men hvor man dog får sin
betaling.

hærfolk

tage højde for

mellem værnene har der altid været en vis
rivalisering og godmodigt drilleri. I marinen
findes især mange benævnelser for
hærsoldater: kratlusker, feltspade, pongo
(se dette), plovfurefræser, plovfureakrobat
m.v.

Orlogsgasten går ikke ram forbi, han
benævnes af hærsoldaten: havsoldat,
søpølse eller det godmodige og
velrenommerede: "fisker" .

Udtrykket fisker anvendes i øvrigt
generelt i forsvaret om personel af
søværnet, uanset grad.

sikre sig. R. st. Steensen skriver: "Skal
chefen (f. eks. i kadetskibet) have et fartøj
til klokken 1000, tager
næstkommanderende 5 min.s højde og
beordrer vagth. officer til at have fartøjet
klar kl 0955. Denne tager nu atter 5 min.
højde og siger til vagth. kadet at fartøjet
skal være klar til 0950. Kadetten giver nu
sin styrmand ordre til - for en sikkerheds
skyld - at fartøjet skal være klar klokken
0945 og fartøjsføreren til at være der
klokken 0940. For at være helt sikker
bestemmer fartøjsføreren sig til at have
fartøjet klar fem minutter før beordret - altså
0935. Sådan var det! Ikke underligt at det at



kunne vente er noget af det vigtigste i
Marinens tjeneste. "Klar tilat være klar!".

Princippet kendes også i dag som
"Højdernes højde".

være på højkant være påklædt, være oppe.

Hønen motorbåden mellem toldboden og Holmen.
Den piler som en høne frem og tilbage.
Oprindelig sejlede den fra "hønsebroen" på
Holmen.

Hønen motorbåden ved Toldboden - se Lynet.

høns orlogsgaster (værnepligtige i Grønnedal
indenfor de to første måneder). Anvendes
dog også alment om værnepligtige under
den første uddannelse (rekruttiden).

Hønseavlertidende eller: hønsetidende: "Efterretninger for
søfarende"

Hønsebroen. R.St.Steensen anfører (fra Vikingen): - at
navnet "Hønsebroen" har noget at gøre
med skikken at hønse, d.v.s. at give penge
eller drikkevarer når man som ny indtræder
i en livsstilling, eller passerer et bestemt
sted for første gang.. Orlogsgaster blev
således tidligere tvunget til at give en
"omgang", hvis de ikke ville "døbes" ved at
blive smidt i vandet, når de for første gang
passerede broen på vej over til Holmen.
Andre mener, at navnet har noget at gøre
med de revler, der var påskruede (som på
en landgang) og fik broen tilat ligne en
hønsstige.

hørm =mø =dårlig luft /møf.

49



INDIA

i.a.b. betyder normalt: intet at bemærke - men
som anført som påtegning i de gamle
personelbedømmelsesskemaer, kunne det
anført i rubrikken: "forhold til alkohol"
opfattes som: "ikke altid beruset". Nogle
chefer anførte dog i rubrikken betegnelsen:
"normalt", hvilket heller ikke altid var særlig
gennemskueligt.

"ild, lys og
indtrængende vand" inspektionsrapport, som vagthavende officer

afgiver til chefen før natten. "Melder, der er
inspiceret for ild, lys og indtrængende
vand".

"ild og bevægelse" benævnelse for taktisk princip - også kaldet
æg og tomat.

Imaqa Airlines Om al flyvning i Grønland (Flyvevåbnet,
SVF, SAS, Grønlandsfly). Imaqa er
grønlandsk for: måske!

indianer/år røget oksefilet. Hvis det er særlig lækkert,
kan det blive til indianerpige (inder-) lår.

Insenør ingeniør. I bestemt form ofte: S'nøren.

Isbønder Lakajer og hoftjenestemænd i kongeskibet.

iskagemand officer eller befalingsmand i hvid
sommeruniform. Specielt om personel til
tjeneste ombord i Kongeskibet Dannebrog.

islændere små hestekræfter.

JULIET
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jager i bridge en sidste hurtig rubber.

jams yams. Ringeagtende udtryk for noget der er
rørt sammen.

jamsekoger kok.

(det store) jern inspektionsskib som set fra en
inspektionskutter.
Uautoriseret signal: "Mother goose, here is
duckling" et lille skib, fartøj eller gummibåd
kalder det større skib. Udtrykket stammer
fra US-Navy, hvor et fly (ofte i
vanskeligheder) kalder sit hangarskib.

jernmågen skibshelikopteren.

jodhingst sanitetsgast (om bord).

jolle i betydningen vaskejolle se dette.

jomfruelighedsattest mødom.

jordbær rund flettet korkfender.'

jublerulle jubelrulle, mønstring efter j. "Op til
Begejstring!".

julesang morgensang (se dette) i december måned.

juletræ en med ordner og medaljer overlæsset
officer. Pynte juletræ =at hænge
ordenspynt på uniformen.

juletræ, juletræsfest specielofficersslang på Kongeskibet: Det
sidste taffel på togtet, hvor skibets officerer
er "en famille" med majestæterneog hvor
der ud for hver kuvert ligger en
erindringsgave.

junk ragelse.
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KILO

kabysbestik

kabysrygte

kadetkræm

Kadet Madsen

Kadetrenden

kadetsvar

kagle

lagt i kakkelovnen

kakkelovnsrør

kamelhost

mere eller mindre pålideligt rygte.

meddelelse om eventuel forestående
begivenhed før den er blevet officiel - rygtet
behøver dog ikke at blive opfyldt.

Nutella pålægs nougat.

refererer til en grønthandler, der sendte en
sending jordbær til en "Kadet Madsen". Det
skulle have været Kadetmessen.

pissoir på kadetskolen

hurtigt svar, der enten er intetsigende - eller
forkert, men oftest udtrykt med stor
selvtillid. Især om ja / nej svar (med 50%
chance for at være rigtigt).

benævnelse for værnepligtig orlogsgast, der
(endnu) ikke er døbt (Grønnedal) .

I inspektionsskibene for de, der
endnu ikke har fået deres polardåb.

Udtrykket hænger muligvis sammen
med kaulslået (se dette).

Kadetskolens arrest - fugleburet - ligger helt
oppe under taget - og har en kadet forset
sig - f. eks. gentagne gange røget på gaden
- da ryger han i spjældet. Da der er koldt
oppe under taget bliver der lagt i
kakkelovnen - og dette udtryk er derfra gået
over til at betyde at nu er den gruelig gal, hu
hej.

undervandsbåd (de er lange og sorte).

"blindt" torpedoskud, hvor
udskydningsluften kommer op til overfladen
(ligesom ved et rigtigt torpedoskud) som en
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kamikpost

kanen

kanon

kanyleslæber

karbolhingst

kaskelaj(er)

kaulgarn

kaulslået

kavlslået

stor boble til markering for skibe på
overfladen.

uofficiel postgang (se også kabysrygte). I
øvrigt var kamikposten i Grønland den
interne postbesørgeise med kajak
(kajakpost) mellem byer og udsteder, hvor
breve opbevaredes sammenlagte på særlig
måde i kamik-skaftet. Nogle af
kajakpostruterne kan genfindes selv på
moderne kort. I Ikafjorden således:
Quiartorfik, der direkte oversat betyder:
tissestedet (LV).

køjen.

også om gevær, medens til gengæld bøsse
anvendes for kanon.

sanitetsgast, sanit.

sanitetsgast, sanit.

islænding(e).
I dag om færing(er). Kaskelajtramp =

færødans.

kabelgarn. Garn, der anvendtes til alle
former for mindre bændsler m.m. Kabelgarn
er den enkelte tråd, udredet fra en af de
kordeller, der sammen danner et reb. I
sejlskibene var kaulgarn betegnelsen på et
rå-bånd.

betegnelse for reb, hvor kordelIerne er drejet
modsat. Tillige benævnelse for en kejtet og
akavet person ("han virker noget kaulslået"),
der gør tingene forkert eller har en modsat
mening eller opfattelse.

venstres lået, modsat det normale, en k. fyr
er en person, der er "skruet forkert
sammen".
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kineserkartofler

kinesertørn

KISS

klappe til kaj

klar til.....

klartskibskost

klarehaj

klodsmatros

kluns

klydset

ris

vagtordning, hvor to hold går "vagt om
vagt ", det vil sige de afløser hinanden .
Udtrykket stammer fra handelsflåden, hvor
specielt de kinesiske besætninger går i
denne vagtform.

Afledet heraf: "kinesertørn med blind
makker", det vil sige en vagt, hvor man er
alene , og ikke kan afløses (også:
"kinesertørn om egen part").

jSeep It §imple §tupid (militærpædagogisk
princip), men også som skældsudtryk: Keep
it simple - stupid!

lægge til kaj.

alm. avertissementskommando hvilket med
den sømilitære hang til overdrivelse (jvnf.
tage højde) har affødt udtrykket "Klar til at
være klar til ..... "

hurtigt udbakket kost, der kan anrettes
uden større indsats fra kabyspersonellet,
der jo også indgår i klartskibsrullen (se også
røde pølser).

en haj (s.d.) til at klare den, komme med
undskyldninger, men også unddrage sig
arbejde.

minematros. Udtrykket har sin baggrund i
mineankrene der blev kaldt klodserne.

tøj, ejendele.

gennemføringen mellem skibsside og
fordæk hvorigennem ankerkæden trækkes
hjem. Anvendes også i udtrykket: ·se så at
få fingrene ud af (guano) klydset", svarende
til det tilsvarende vulgære udtryk i land.

54



klyds, kravle op
(el. krybe) gennem
klydset.

"knalde spaden i
jorden"

Knalds Bodega

knobe

knoldesparker

koen

koge

koger

kok

"Trukket op gennem klydset" udtryk
for en dæksofficer, der er kommet "skævt"
ind i officerssystemet, f. eks. fra reserven.
For en maskinofficer er det tilsvarende
udtryk: "trukket op gennem kondensatoren".

Betegnelse for enkelte tidl. U.off. der
rekruteredes direkte fra mandskabet uden at
gennemgå den sædvanlige
konstabelelevskole. Mandskabet bor forude.

kaste krogen, ankeret.

Bangs Bodega . Søværnets stamværtshus i
Store Kongensgade ved Nyboder.

om en omgang eller lign.(sax-sæk-sten)

landsoldat.

maskine om bord i inspektionsskibene til
fremstilling af mælk fra tørmælk.

ligge og sove i de lyse timer. (findes også i
udtrykket: "en koger", en, der gerne vil sove
længe).

kok.

jamsekoger. Det er betegnende, hvor
mange udtryk der i marinen findes for mad
og det, der tilhører kabyssen. Skibskosten
har altid været betragtet som en del af
hyren og har altid været et sikkert
samtaleemne. Om hyren hedder det også:
"det er en dårlig sømand, der ikke skider (i
betydningen går på toilettet) på sin vagt".
Fritiden kan bruges til andet.



den kolde fyrbøder Mesters oppasser, der normalt ikke deltager
i vagten og arbejdet på fyrpladsen.

kommandotegn: Ethvert skib under kommando fører på
toppen (fortop eller stortop, evt. på stage)
skibschefens kommandotegn (vimpel). Et
kommandotegn føres døgnet rundt.
Kommandotegnet skiftes og erstattes med
en højere chefs kommandotegn (stander,
bred kort vimpel) når denne går om bord.
Enhver søofficer, der har ført kommando
gemmer sine tidligere kommandotegn, dets
mere lasede dets mere fortæller de om
hans tjeneste.

komme op efter at have hejst et fartøj, og der er lagt
stoppere på, "kommes op" og der kastes til
om klamper o.l.

kondensatorofficer om maskinofficer, der kommer ind i
systemet udefra.

kondom udtryk for enhver form for beskyttende
betræk.

Kondomet kælenavn for inspektionsskibet beskytteren.

"Kongekrybet" Skibet "Kongedybet" (sejlede til
Middelgrundsfortet). Senere solgt til
Sverige, hvor den nu sejler i Stokholms
skærgård (LV)).

Kongens Kvarter den halvdel af skibets besætning, der har
ulige skibsnumre. Dronningens Kvarter er
den del af besætningen, der har lige numre.
Kongens Kvarter mønstrer om styrbord
(f.eks. ved redningsrulle), Dronningens
Kvarter om bagbord. (se også Prinsens
kvarter).

Kongens Nytorv Rummet under fordækket i de store
minelæggere af FALSTER-klassen. Her
støder en række rum op til (banjer,
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lægekonsultation, hospital, m.m.) Udtrykket
Fredericia Banegård anvendes om samme
rum.

Kongens skål(K15) når noget tabes og går helt itu.

kongeørn kun i negativ betydning: han er ingen
kongeørn.

kontoret toilettet

koret, "kadetkoret" korpset - (afledet af den franske udtale 
stavet således i 1700 -tallet).

"korpsånden" Fra Kadetskolen: Den tamp, hvormed de
ældre "afstraffede" de yngre. I en tale
havde chefen indprentet de ældre kadetter
at de skulle foregå disse med et godt
eksempel og vise dem den rette korpsånd.
Dette blev til, at den "korpsånd" de ældre
viste de yngre, der ikke turde sladre, var
tampen.

Kraftspringsofficeren sportsofficeren, idrætsofficer.

Kratlusker

krigscacao

krigskano

orlogsgastens foretrukne kælenavn for
hærsoldaten. Se også pongo. Benævnelser
for flyversoldater er: hangarfejer,
startbanefejer, luftbøsse.

Alle orlogsgaster kaldes almindeligvis
af de andre værn for "fisker(e)". I marinen
er det udtryk for en orlogsgast, der er fisker
i det civile liv (her er benævnelsen fisker
absolut ikke nedsættende).

"cacao og døde fingre (pølser)" under
øvelser (se også: natbusser).

Krigsskib eller orlogsfartøj
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krigsliderlig

"Kronborg om
styrbord"

(under) Kronen

krigstosset. krigslysten.

hjemkomst efter togt. Svarer til "at runde
Bøje NO.1 (det er bøjen ved Skagens Rev .
Her samles besætningen efter togt i
Nordatlanten til en drink for hjemkomsten
og vel forløbet togt).

Nyholms Hovedvagt,
administrationsbygningen ved batteriet
Sixtus, hvor Marinestation Holmen i dag har
sine repræsentationslokaler. Fra batteriet
affyres hver aften ved solnedgang et
salutskud når flaget hales ("solen skydes
ned" siges det blandt børnene i Nyboder og
på Østerbro). Det er fra denne gamle
tradition, at udtrykket: "Tillader vagtchefen,
at solen går ned" stammer.
Udtrykket har en snært af de gamle
tiltaleformer i marinen: "beder", "melder",
"spørger", som var den korrekte (og eneste)
måde at henvende sig til en foranstående
(evt. "forespørger", "melder", "tillader",
"anmoder"). Andre andragende kunne ikke
tænkes. Men ved at anvende disse
"indgangsbønner" fulgt af den tiltaltes rang
risikerede man ikke at falde over sine egne
ord. Ordet "jeg" findes ikke . Baggrunden for
en henvendelse var dermed altid klar. I dag
anvendes i praksis kun udtrykket i: "melder
chefen, at (eks.:der er ronderet for ild, lys
og indtrængende vand."

Mærk i øvrigt, at man ikke i marinen
som i hæren og flyvevåbnet anvender
udtrykket hr. foran titlen på den
foranstående. Et gammelt ord i marinen har
altid været: "I Flåden findes ingen herrer! "
Rimeligvis en reminiscens fra dengang
Flåden var et helt dansk værn, medens
hæren havde mange tyske officerer. Det
kan der snakkes længe om. I øvrigt har der
fra gammel tid været udenlandske
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søofficerer i den danske marine:
englændere, hollændere, spanioler,
baskere, så flåden har ikke så meget at
lade det andet værn at høre. Flyvevåbnet er
dog så ungt, at det ligesom ikke rigtigt
tæller med.

Kronprinsens Kvarter CH, NK og TKO (er i inspektionsskibene
vagtfri). Se også Kongens / Dronningens
Kvarter.

krudtabe

krudtugle

krudtugle

krumholtsgast

krumsekage

i kryds og pik

gI. udtryk for drengene. der langede krudt
op fra krudtkammeret til kanonerne.

artillerist.

skældsord.

snejegast (se dette)

kransekage. Fast dessert i kadetskibet indtil
1915.

på kryds og tværs =i uorden; tidl. stilledes
ræerne i K. og P. ved sørgehøjtidligheder.
Det "uordentlige syn skulle lige som flaget
på "halv" udtrykke sorg.

"krympedyr i skabet" udtryk for den tendens tjenestefrakke og
galla har til at "krybe" og stramme mere og
mere efterhånden som årene går.

kugle udtales: kule ringeagtende betegnelse.

kusse mindre pænt skældsord; betyder klodrian,
fummelfingret. "at kusse i det" =kludre.
Moderne udtryk: "at nosse i det" - er der en
forbindelse?

kussemanøvre meget slet og dårlig manøvre med et skib
f.eks. i havn.
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kuttendækker

kutterfløde

kvajebogen

kvajebajer

ankre eller fortøje i
kvejl

kvæleren

kæbesovs

hver kæft og sjæl

kød i mørke

L1MA

lampist

lampeludder

landbederne,
landpikkeristerne

landhaj

afvaskningsbørste (muligvis forbindelse til
tysk: kutteniecher, kutenlækker(gl) findes
også.

kaffe med Bailey i stedet for fløde .

bødebogen i officersmessen (f.eks.: af hele
messen vedtagne bøder for diverse
forseelser så som uhøvisk tale når damer
er til stede, banden etc. etc.).

almindelig straf for at kvaje sig.

f.eks. en båd, der ankrer og hvor to eller
flere både går på siden af den og fortøjer.
Ligge i kvejl: ingen forklaring nødvendig.

kvældsvagten (1600 - 2000).

snakkesalighed.

gl. udtryk for "hver og een, " alle om bord.

kødret, hvor kødet er skjult i den brune
sovs. Brugt af intendanten for at få spist
ureelt kød med mange sener og brusk. Men
anvendes nu generelt også om
velsmagende gryderetter, hachis m.m..

lanternegast.

signalgast.

ordet landkrabbe anvendes aldrig af
sømænd om bord.

en haj efter at gå i land (se haj).
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landkrabbe

landlov

gå over lang

den lange led

Langelinie

langer

lemming

"lillebror"

lodscigar

(væltet) lokum

Ordet kan føres tilbage til 1833. Til at
begynde med brugtes det om soldater fra
hæren. Landsoldater gjorde ofte tjeneste i
krigsskibe og udgjorde "soldatesquen ".

frihed med tilladelse til at gå "i land". Man
går "i land", når man i havn forlader skibet,
men også når man passerer vagten på en
flådestation.
Udtrykket anvendes også i Bornholms
Værn (hæren), der var det gamle
marineinfanteri og har bevaret en række
marineudtryk.

lægge sig, gå til slags.

betegnelse for at indtage en horisontal
stilling i samfundet.

var oprindelig ikke den nuværende
Langelinjekaj, men stykket fra Elefanten til
Hønsebroen • også kaldet linien.

drenge. der tidligere blev anvendte til at
lange krudt op (krudtaber). Drengene var
barbenede af hensyn til gnistfaren.

betegnelse for førsteårsmand ved
Slædepatruljen Sirius.

gummibåd fra et større skib : "storebror". I
inspektionsskibene således ordren: "klar til
at tage lillebror om bord".
Benævnelser som "Duckling" og "Mother
Goose" fra engelsk I amerikansk kan også
høres.

en cigar, ikke af de bedste, beregnet til at
ryges i fri luft.

hachis
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lort i øjet Specialofficerer og andre ikke linjeofficerer
havde tidligere i armdistinktionens øje et
tegn eller bogstav, der angav deres funktion
eller uddannelse . K = Kystdefensionen, R =
Reserven, F = Flyver. Disse tegn blev
afskaffet i 1952. Senere afskaffedes de
gamle tjenestegrensfarver mellem de
vandrette snore i armdistinktionerne:
karmoisin for maskinofficer, ponceaurød for
læger (at det kan give problemer med de to
røde farver fortalte generallæge Winge om,
hvorledes han ved et flådebesøg havde
stået med en officer fra Royal Navy (der
anvender samme farvesystem), som udtalte
sig begejstret om den fine rørlægning på
det danske skib - indtil det afsløredes, at de
begge var læger), hvid for intendanter og
tandlæger, blå elektronik, grøn for tele,
violet for artilleri. I dag har kun lægerne
beholdt deres gamle tjenstegrensfarve - og
er stolte over det. I øvrigt er det et krav i
Genevekonventionerne, at læger er specielt
og tydeligt afmærkede.

Rundgående snore betegner
officerer. Hos maskinofficerer kaldtes disse
for stempelringe. F.eks. anvendt i
udtrykket"Til lykke med den nye
stempelring (ved en forfremmelse)".

Historien bag de danske distinktioner
(som er overtaget fra de engelske (Royal
Navy) fortæller at øjet stammer fra Nelson,
der efter at være blevet såret i den ene arm,
snoede en af sine armdistinktioner rundt og
knappede ærmet med armen fast til sin
kappe.

Før 1952 var øjet i øvrigt vendt
modsat "således at vandet kunne løbe ind i
det". Efter 1952 "ud det kaster". øjer findes
også i skulderdistinktionerne. Det koster en
omgang, hvis man i skyndingen har fået
knappet skulderdistinktionerne omvendt på.
En kort overgang i lO.erne havde man
nogle meget lette distinktioner til
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luft, det lufter

luftbøsse

lukningstilstand

Lumskebugten

luvgerrig

lægedyr

Lynet

løbe i vinden

løvesvaber

MIKE

macaronitråde

skjorteuniform. Disse var imidlertid begge
ens (af sparehensyn), så den ene kom til at
sidde forkert - de blev hurtigt afskaffet!

blæsevejr.

flyversoldat.

betegnelse for den aflukning, der af
sikkerhedsgrunde beordres. Der findes tre
lukningstilstande: X-RAY, YANKEE og
ZULU. Alle luger og døre er betegnet ved et
af disse bogstaver. Ved beordringen:
Lukningstilstand ZULU skal således alle
lukningsmidler med påskriften ZULU være
lukkede. For passage eller åbning af dør
eller luge om bord i et skib med en beordret
lukningstilstand gælder særlige regler (f.
eks, tilladelse fra skibets havaricentral) (se
endvidere beredskabsgrader,
krigsvagtsgrader) .

Cafe ved Toldboden. Men 1940-43 tillige
omskrivning af Lunkebugten ved Taasinge,
hvor kadetdelingen ofte opholdt sig.

let ved at løbe i vinden (om et sejlskib).

videnskaben.

Toldbodfærgen, rofærge kendt for sin
langsommelighed.

(med f.eks. Sofie!) flirte - (eller måske mere
end det).

medisterpølse.

spaghetti.
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mahognitræ

makketut

makrelsalat

Mammelukken

margarinesoldat

Marmelademad
(nægtelse af m.)

Marsmarken

En marstaller

hårdt salt kød.

tutten

eskadrehummer.

den gamle grønlandskutter Mallemukken.

orlogsgast.

Anvendt som disciplinarmiddel på
Søværnets Officers Skole (SOS) bestående
i: nægtelse af landlov, vandring en time om
eftermiddagen rundt om marsmarken,
lektielæsning på klassen om aftenen, til
køjs kl. 22 og vandring om morgenen
næste dag rundt om Marsmarken

excereerpladsen med den ukendte soldats
grav (nu omdannet til idrætsplads). (I Paris
er Champ-de-Mars foran Eiffeltårnet
oprindelig exercerplads. Ligeledes i
antikkens Rom) .

I Kgl.Marine udtryk for et skib, der ikke
trækker måger efter sig, "eftersom
besætningen er så gerrig, at den intet
placerer på "den blå hylde", men som
enhver anden bonderøv sanker alt til lade".
Meddelt mig af en læsøbo. Læsøboere og
ærøboer lå altid i konkurrence i marinen 
og var gerne efter hinanden, hvor de kunne
- men begge øer leverede gode sømænd.

maskinmesterskolen 1909-32 marineingeniø rskolen , siden skibs
og maskinskolen, kaldet: "skidt og
møjskolen", fyrbøderakademiet.

mariner kvindelig mariner (frivillig) i modsætning til
en (marinesoldat) . Det er ikke heldigt at tage
fejl.



massegraven sergentgangen om bord i
inspektionsskibene. (udtrykket stammer fra
den gamle HVIDBJØRNEN-klasse).

maskinfolk bødere, sortfødder, de sorte, slamrotter,
gelænderaber.

melboller danske kvinder (sygeplejersker) i Grønland.

messegast orlogsgast, der passer en messe. Tidl. ofte
værnepligtige , messekrigere.

messingopstander messeforstander. En gæst i messen
spurgte en gang hvad det var for en
Messingopstander man hele tiden talte om,
deraf M..

mester ældste maskinofficer om bord. Ældste er i
marinen altid den med højeste rang.

midtvejskuller depression, der kan indtræde midt i et
længere togt, hvor tiden synes at blive
længere og længere og enden på togtet
endnu ikke kan ses.

"Midtvejskroen" imaginært værtshus mellem Flådestation
Grønnedal og Ivigtut kryolitbrud, som
nytilkomne blev inviteret ud på.
Benævnelsen: Fladvandskroen dækker
over det samme.

mifle om at tilegne sig noget - måske ikke helt
efter reglerne. Men også fuldt akceptablet,
at man f. eks. "mifler" en rundtenom fra
køleskabet sent om aftenen (Sirius). Se
også: sortskafning.

skrive til ministeriet at sove, slumre, snorke og hale, d.v.s. få en
på øjet er kadetternes
yndlingsbeskæftigelse om bord. Den har da
også mange betegnelser - et knald på
brillerne o.s.v. - Hvis det er chefen trækker
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moleraee

monkey-shine

monkey island

moralcirklen

morgenritual

morgensang

(at være) hos
Morten

han sig tilbage til sit lukaf for at "skrive til
ministeriet".

usømandsmæssig ''paradesejlads'' med
(evt. for) god fart langs en mole eller kaj
for at vise sig.

udtryk for en behandling, der får noget til at
se bedre ud end det i virkeligheden er (se
også: hattelak) .

øverste dæk på større skibe, oftest
forebeholdt officererne. Kan også dække
andre former for enkeltstående dækshuse i
handelsflåden (oprindelse ukendt).

passeres når man runder Skagen for ind
eller udgående, runder Bøje NO.1.

hygge efter morgenmad i messen - nydes
som regel kun af rygerne, også kaldet:
morgenrutine.

udskænkning af alkohol efter chefens ordre
om formiddagen i officersmessen (se også
julesang). Typisk består "sangen" af en
Gammel Dansk + en halv øl.

I nyere tid har nogle af disse gamle
skikke ændret sig, eller er helt forsvundne. I
mange enheder aftaler man i
samarbejdsudvalget reglerne for
udskænkning af alkohol.

at være i Stenhuset, den gamle
arrestbygning på Holmen, der i en
menneskealder bestyredes af
arrestforvalter Mortensen.

En vagtforseelse kunne således
takseres til "1Odage hos Morten", d,v.s, 10
dages vagtarrest.
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mosegrisen

moses

motorbøsse

mukkebikke

mulen

mulje

-mut

myggen

møbelfærge

møf

møl

mågeklatter

osmoseanlægget til fremstilling af
drikkevand fra hawand. Også kaldet
"madam blå" efter osmoseelementernes blå
farve.

fladbundet jolle med høj rund stævn, i dag
især kendt tre Norge.

maskinpistol.

motorbåd.

skibstandlægen (sp. tandlægen
Grønnedal).

alment udtryk for mad, måltid, føde . Heraf :
muljekoger for kokken.

grønlandsk endelse, som kan anvendes i
mange sammenhænge. F.eks . krakkemut
for ødemarken, fjeldet.

skibshelikopteren, piskeriset, det blå jern"
gakkejernet, blikhønen.

minelægger af FALSTER-klassen også
kaldet møbellægger.

dårlig luft, hørm, heraf verbet: at møffe.

Værnepligtig orlogsgast under grund
(rekrut)uddannelsen i Auderødlejren (tidl.
Arresødallejren) .

Han er her underlagt de uddannende
befalingsmænd samlede i foreningen TMÅE
(Til Møllens Åndelige Ekspansion).

samlebetegnelse for hærens
skulderdistinktioner.
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NOVEMBER

NK

naiagak

næstkommanderende, negerkongen .

g!. grønlandsk for europæer. Heraf
nalagassuak, høvding, chef. Anvendes også
for orlogsgast, der har været over
polarcirklen, "forfremmet fra kagle til n.".
(Forkert: Naiagak betyder høvding,

endelsen -suak betyder: stor)

natbusser natmad, oftest smørrebrød (rester fra
frokostmåltidet) serveret eller stillet frem ved
tjeneste sent på aftenen .

nedstyrtet starfighter skinkesalat.

negerkongen

negerpåklædning

negerpatter (1)

negerpatter (2)

NFG

niple

nissebanden

næstkommanderende, NK.

ureglementeret påklædning.

ammunitionstasker (2 universaltasker) , der i
det gamle oppakningssystem blev båret på
brystet (hver kunne rumme 4 bajere).
brune antennegennemføringer til
radiostationen.

"no fucking good", eller :"not feeling good".

"lænse fra lænden", lade vandet.

mil itærpolitiet (på grund af de røde
huebetræk).

non (K) competendo NK inkompetent - han forstår heller ingen
ting (non comprehendo).

nonnelår

nordbagger

(horisontal)
normalstilling

fendere.

islændinge, små hestekræfter.

ligge på køjen.
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(vertikal)
normalstilling

nos

nosse i det

not

nulenergihuset

nutte

Nyhavn mandag
morgen

have næse på

næseblod

næstfilajs

stå ved baren.

roderi, "nervøsitet", forvirring , f.eks i
anledning afparade, kongebesøg, eksamen
o.s.v. kongenos, eksamensnos.

være forvirret, af/: nossegast,
nosseforstyrret.

(af notabene) et notabene i
skoleofficerernes notesbog ("sorte bog",
notabenebogen) "notbogen" er en negativ
form for påtale - udtrykket stammer fra
Søværnets Officersskole.

"en nat" er en anmærkning som
ældste kadet kan give en yngre kadet. 3
nat'er svarer til 1 not. 3 not'er betyder
nægtelse af landlov, "nægtelse af
marmelademad".

Andre former for straf var vandring (1
time) på Marsmarken om aftenen, til køjs
klokken 2200 og en fornyet times vandring
næste morgen .

Forsvarskommandoen i Vedbæk,
majorsiloen.

omvridning af brystvorte (kadetskolen).

opkast / bræk.

næseblod.

betegnelse for rød saft til risengrød..

næstkommanderende.
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nøglenymfoman

OSCAR

officersgangen

Officersskolen

officersmessen

older

OlFI

omdrejninger

op at se land,-

telegrafist.

"Beboerforeningen Den tredie Dimension
(gI.) VÆDDEREN. Kaldes undertiden også
for "sumpen" Dette anvendes også på
sergentbeboelsen.

Søofficersskolen på Holmen (SOS).
Flæskeakademiet (det er der man
uddanner dem, der senere kommer til at
sidde på flæsket), flabeakademiet,
"ensretteren".

gøgereden, terrariet.

værnepligtig i de sidste måneders tjeneste
ved Grønlands Kommando. Anvendes i dag
alment for værnepligtige i tiden før
hjemsendelse.

Kort for korvetten OLFERT FISCHER. Alle
enheder i søværnet har 4
bogstavsbetegnelser (ex: NIJU, PETO,
TRIT, THET, VDRN etc.

Hvor de fire bogstaver falder mundret
anvendes de som kælenavn for skibet
(eks.: de tre korvetter: OlFI NIJU og
PETO).

i udtrykket: "se nu at komme op i
omdrejninger", få lidt mere fart på.
Modsvarende kan man "gå ned i
omdrejninger.

solen er hængt ud, sorte piger på kajen. GI.
tilføjelse til morgenudpurring.

Rejse, rejse, rejse, ud af køjerne, op
at se land, solen er hængt ud, O.S.V, O.S.V.

efter banjermesterens fantasi.
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opdolning

Orlogsbog for
Grundgaster

orlogsflaget

stroppetur.

Grundbog for Orlogsgaster.

Det Dannebrog, der anvendes i marinen er
mørkere end det alm. Dannebrog. Det
anvendes kun fra flådens operative
enheder, d.v.s. skibene samt slædepatruljen
SIRlUS. Den mørkere farve stammer fra
Chr.d. 4's tid, hvor man farvede flaget med
okseblod, der havde en mørkere farve, men
blegedes mindre af solen.

Rigets flag (egI. Rigens flag) er flaget
på batteriet SIXTUS. Når fremmede
orlogsskibe anløber København, er det
dette flag de hilser med salutering. Rigets
Flag er ikke et orlogsflag, men alm. dansk
splitflag. Rederiet A.P.Møller flager med
flag af orlogsflagets farve.

en nat uden overdyne en nat med øvelser, hvor man ikke kommer
til køjs (også under ekstra dårligt vejr.

overhandy vejr

overkanoneren
holder fødselsdag

overkommandoen

lille selskabelig
overrisling

PAPA

padde

snusket vejr.

når alle stormvarselsignalerne (sorte kugler)
var hejst på Nyholms mastekran.

konen derhjemme.

ingen særlig forklaring nødvendig.

aspirant.
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paddehattesuppe

pakkefest

Panelkryber

panser

(snigende)
panserkryb

papegøjen (vb)

passepåssuak

pater

PAX

rco

Peder Skræk

blive pejlet

pelikaner

pelse

PHV

pibe om bord
/ pibe fra borde

champignonsuppe.

når kasserne med toldfrie varer kan åbnes .

genert person, der ikke tør stå frem .

såfremt der indføres en jernhård disciplin
siges skibet at få panser på.

forloren skildpadde.

køre papegøjen - gentagen nikken med
hovedet p.g.a. træthed.

dansk-grønlandsk for politibetjent. Evt. også
paspåsuak - alt efter omstændighederne

skibspræst, himmellods.

fællesbetegnelse for passagerer (int.). Det
samlede antal personer om bord (såvel skib
som fly) er "souls onboard".

"Pop-corn officer". Den officer, der i 0
messen har ansvaret for snacks til drinks.

Peder Skram (den ældre).

blive, eller være opdaget.

ordner og medaljer, især udenlandske med
farveprangende bånd =sildesalat.

at drikke en anden fuld. Også i
sammensætningen han blev godt "pelset
til".

"pisse hamrende værdiløst".

de signaler, der pibes i bådmandspibe når
officerer (eller gæster) går fra/eller om
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pingvin

pipfuglefører

piskeris

pisrende(r)

pjark

pladespiller

plastikbakke

platfodsvagt

bord(e). Kommandoen er: "Pib ind - pib ud.
Den første del af signalet pibes når
personen(r) sætter foden på landgangen og
medens han er på vej op/ned ad
landgangen. Den sidste del, når personen
enten er kommet om bord og har hilst flaget
agter, eller er nået ned på kajen. Under den
sidste del kvitterer gæsten ved at gøre front
og hilse, "takke" for signalet.

Signalet stammer fra den gang
officerer og gæster blev hejst om bord i en
kurv fra rånokken.

soldat i flyvevåbnet ("de er meget pæne i
tøjet, men flyve kan de ikke").

også navnet på officer af flyvevåbnet i
værnets nye galla uniform.

helikopterpilot.

helikopter.

bue(r) under gradstegnet for sergenter
(anciennitetstegn).

paradejakke.

betegnelse for et dybt lavtryk, hvor
isobarerne på vejrkortet ligger tæt "som
rillerne på en grammofonplade".

Udtrykket kan også anvendes om en
kasket.

for enheder af STANDARD FLEX. "Bakke"
anvendes også i andre sammenstillinger
om skibe. Således "folie-bakker" om
korvetterne af NIJU-klassen.

vagt på sidedækket (i havn med pistol om
maven, evt. maskinpistol).
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plotter

plumpe vand

polardille

pongo

port(vin)

(plotte)gast af kampinformationslinjen, der
fra radarbilledet "plotter" andre skibes
("mål") position.

u-bådsslang for det tyndere ferskvand i
hvilket en u-båd synker nedad, "ligge på
pude" er at afbalancere u-båden, sådan, at
den "flyder" ovenpå laget af det tungere
saltvand.

skibslede (Grønland og Færøerne), der
giver sig mærkværdige og besynderlige
udslag - mest i kæfert.

hærsoldat. Udtrykket stammer fra RN
(Royal Navy). udtrykket blev kendt under
1.Verdenskrig, hvor den engelske
hærledelse gjorde ophævelser over
udtrykket, som man fandt nedsættende.
Dette akcepteredes af admiralitetet, der
udsendte det berømte signal til hele flåden:
"from now on Pongos are not to be called
Ponqos! " - og sådan har det været siden.

port er engelsk for bagbord (skibets venstre
side). Efter gammel engelsk marinetradition
passerer vinen altid venstre om omkring
bordet. Under dette må flasken ikke slippe
bordpladen. Hver mand skænker op for sig
selv, aldrig for en anden.

I øvrigt er den traditionelle danske
marinedrik ikke portvin, men madeira på
grund af den særlige historiske tilknytning
den danske marine havde til Madeira,
hvortil kadetterne på det traditionelle
kadettogt lagde ind. Herfra medtog man
stiklinger fra vinstokke til omplantning
hjemme i Danmark. Efter en plantesygdom
(vinpest) havde hærget vinmarkerne på
øen, kunne man fra Danmark sende
stiklinger tilbage. Disse kunne nu podes på
nye stammer (amerikanske), der var
modstandsdygtige overfor
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postbøje

principalen

Prinsens kvarter

præservativ

prøvemåltid

psykiske knæk

plantesygdommen. Traditionen vil vide, at al
madeira på denne måde stammer fra den
store vinplante der i dag pryder
Kuglegården på Holmen.

Stiklinger herfra anvendes stadig som
erindringsgave til prominente gæster, der
aflægger Holmen besøg.

imaginær ( ikke eksisterende) bøje, hvor
skibe kunne aflevere post for
hjemsendelse. Sådanne findes naturligvis
ikke, men en ny gast kunne måske tro på
det. Udtrykket er af samme art som en
række andre, som f.eks.: "slibe en skraber",
der også oprindelig var uden mening, selv
om det senere har fået en ganske anden
betydning. Man kunne jo også forsøge at
sende en ubefaren hen at hente noget i
"svangerskabet" eller finde skyskraberen
frem.

majestæten, officersslang i kongeskibet 
overtaget fra hoffets folk.

eller Knægtens kvarter for frigængere og
andre, der ikke går med i vagten om bord.
Modsvarende Kongens og Dronningens
kvarter.

anvendes sidestillet med kondom om alle
former for beskyttende betræk.

før middagsskafning præsenteres maden
fra kabyssen for vagthavende officer, der
smager på denne og godkender den som
værende efter bestemmelserne (se også:
søuret trækkes).

sergentvinkler (gradstegn på uniform).

pullert (Vor Herres P.) udtrykkets oprindelse er ukendt, men
henviser sandsynligvis til: "når alt andet
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pædagogsolarium

"Pælehuggeren"

pære i maden

(røde) pølser

pølsevognen

QUEBEC

Q-tanken

glipper, så er det sikkert at lægge en tørn
om Vor Herres Pullert (troen).

Udtrykket anvendes også i samme
betydning som: "spis lige brød til!"

At tage en tørn om Vor Herres pullert
kan også anvendes om: at "tage sig en lur
(sove)".

I øvrigt anvendes udtrykket som navn
på den pullert (fra batteriet Qvintus), der er
opstillet (1990) på Søværnets Grundskole
(SGS) i Auderød .

overhead projektor.

"Spækhuggeren ".

røre rundt i maden, lege med maden uden
at spise noget.

"Røde pølser og cacao" er det traditionelle
måltid chefen kan beordre ved særlige
lejligheder, f.eks. som påskyndelse af en
særlig indsats af besætningen (også: "Røde
pølser og krigscacao", "døde fingre og
krigscacao") .

Baggrunden for retten er, at den er let
at fremstille og derfor kan serveres (bakkes
ud) under "Klart Skib", hvor alle er på post,
inklusiv kabyspersonalet, og hvor det ikke
er muligt at bakke ud på normal vis.

lille transportvogn til at køre helikopteren ind
og ud af hangaren.

Quick Diving Tank (i undervandsbådene).
"At blæse Q-tanken er u-bådsslang for "at
lade vandet". På svensk: at "blåsa
sjunktanken".
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ROMEO

Rakkervik

rambuk

RAS-dækket

Reykjavik.

navnet på en blinklanterne til signalering 
konstrueret af en landofficer (oberst?)
Rambusch.

Den del af dækket, hvorfra "Replenishment
at Sea (RAS)" operationer foregår. Ved
denne operation overføres gods, olie,
personer m.v. fra skib til skib.

"Rasmus banker på" når søerne slår ind mod skibssiden.

rederiet søværnet, marinen.

sæt redningsbåden i vandet bemærkning når en er gået i vandet
med en for dårlig vittighed.

"rejse, rejse!"

Rigets Flag

"Rejse, rejse, rejse, rask, ud af køjerne, op
på den spidse ende!" Eller som den
korrekte morgenvækning lyder: "Rejse,
rejse, ud af køjerne!". Denne daglige
kommando gives over skibets prajeanlæg.
Hermed indledes arbejdsdagen for
dagvagten (de vagtfrie). 10 minutter senere
følges den af: "Rigge køjer, vaske sig, te".
Den enkelte udpurrer kan have sin egen stil
og digte lidt til efter humør og
forgodtbefindende (F.eks.: indlede med et
høfligt "God morgen Vædderen").

Senere tørnes der til, arbejdsdagen
begynder med et "Skej ud overalt, op fra
banjerne!", indtil udskejning ved
arbejdsdagens ophør.

Eller rettere Rigens flag på flagbatteriet
SIXTUS, Holmen (se også orlogsflaget).
Flaget vajer hver dag fra solopgang til
solnedgang, og har muligvis kun været på
halv en gang den 5. FES 1941, efter Kong
Christian den Tiendes ordre, da tyskerne
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rigge køjer

roen

rovse, skrænse
eller tage rovs

-rulle

forlangte de danske torpedobåde udleveret.
Ellers vajer det altid på "hel", undtagen
langfredag, ved regentens død og den 9.
april.(til kl. 1200).

Flaget var beordret på "halv" ved
forsvarschefen Hans Gardes tragiske død.

Rigets Flag har vajet fra Batteriet
SIXTUS siden 15 AUG 1788. Flaget er i
øvrigt et dannebrogsflag, ikke det mørkere
orlogsflag (se dette).

i dag: rede køjen. Tidligere, hvor
besætningen sov i hængekøjer
("bananskræller"), var disse surret sammen
på en særlig måde og stuvet af vejen, idet
man sov på banjerne, der også anvendtes
til skafning og ophold.

hovedet ("kan du så få det ind i roen!") .

at miste kontrollen over et eller andet.

benævnelse i skibsorganisationen for
besætningens plads i de forskellige
situationer, ruller. Enhver har tildelt en fast
plads og opgave. Når der mønstres "på
post for __ II møder man efter sin rulle. Hver
post melder så tilbage til broen (f.eks.:
"maskinen, dækket, hospitalet mødt efter -.
rulle". Vagthavende krydser på sin tavle de
enkelte poster af og melder til chefen når
skibet er mønstret efter den pågældende
rulle. (F.eks.: bjergningsrulle, manøvrerulle.
havari ruIle) på den måde ved chefen, at
enheden er klar.

Jubelrulle og specielt "panikrulle"
behøver ingen særlig forklaring.

Opgaverne er fordelte efter den
enkeltes skibsnummer (se dette).
Oprindelig var disse funktioner udskrevet
på pergamentruller, deraf navnet.



rygfinne

ryleren

Røde Erik

rødspætterne på
højkant

rør

SIERRA

Salmehøker

sammenkogt ret

san it

i sammensætninger: "strække rygfinnen":
slibe sig en skraber, tage sig en lur, "klø
rygfinnen".

admiralens messegast ( der piler fem og
tilbage som en ryle).

naturen (når den er modsat). "Røde Erik er
vist vred på os i dag", når det ser ud til
storm og uvejr (stammer fra N.Ø Grønland,
anvendt af især de norske fangstfolk og
siden Slædepatruljen SIRlUS).

sejler man på meget lægt vand, beder man
til at rødspætterne ikke står på højkant.

u-båd.

præst.

"kød i mørke: også Kadet Nielsens
bandoler (sort). På det berømte billede af
Suenson ved Slaget ved Helgoland, der
hænger på Søofficersskolen, findes på
bagsiden en silhuetskitse med angivelse af
de afbillede personer. Her optræder kadet
Nielsen med sort bandoler. Udtrykkket
stammer fra Søofficersskolen, medens den
i 50.erne var kostskole.

sanitetsgast, sanitetskonstabel, men kan
også anvendes om sanitetsbefalingsmand,
sergent. Andre benævnelser er
kanyleslæber, jodhingst, snitten (ham der
hjælper med at snitte i folk).
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sanse stramme (om et knob).

Sara styrbord motor (Sara var i det fonetiske
alfabet det samme som NATO alfabetets:
Sierra). Udtrykket anvendtes oprindelig i de
gamle motortorpedobåde, der havde tre
motorer: Sara samt Betty og Musse, de
sidste to henholdsvis bagbord og midtskibs
motor.

scania vabis "at køre scania vabis" er at kaste op i
toilettet, hvor man holder om sædet som
om et lastbilrat. Bruges også afledet heraf
om søsyge.

Seks/seks på begge
næsebor om nyudnævnt søofficer med næsen i sky

Sergentgangen
(ombord) massegraven, sumpen.

SGF de særlige grønlandske forhold - der kan
dække over meget i inspektionsskibenes
daglige liv.

sild halsbeklædning for menige, båret under
busseronnen (tigerskindet) også kaldet
spegesilden.

sildeofficer inspektionsskibenes fiskeriofficer (Fia), der
under fiskeriinspektion blev sat over på
fiskefartøjer for at kontrollere deres
redskaber, fangst, papirer m.m.
Signalofficeren fungerede tidligere som
Fia.

sildesalat ordensbånd (båret på brystet af uniformen).

skaffe at spise.
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skaffegrejer

skafning

spisebestik, det første man i sin tid som
værnepligtig fik udleveret, når man mødte
til tjeneste i marinen: et personlig
spisebestik i "svøb". Før indførelse af
moderne opvaskemaskiner sikrede man på
denne måde spisehygiejnen. Hver mand
var ansvarlig for sine egne skaffegrejer.

Spisebestikkene i messerne (hvor
messegasten sørgede for opvasken) var
mærket med et anker, hugget ind i metallet.
Med romertal var markeret til hvilken
messe bestikket tilhørte. I for chefs- og
officersmesse, II for fenrikmesse. III for
sergentmesse.

Porcelænet, udleveret fra
Flådemagasinet var ligeledes forsynet med
anker. Ankeret kunne have forskellig farve:
blåt for officersmesse, grønt for fenriks- og
sergentmesse. Museimalet Kgl Porcelæn
med anker for chefmesse, museimalet med
anker og guldkant for admiraler og til
anvendelse ved særlige lejligheder. (Dette
porcelæn blev "officielt" ved ministerielt
dekret afskaffet og skulle sættes på
"kasseret gods auktionen", men heldigvis
gik det ved en hurtig indsats i løbet af timer
"tabt", og de dertil beregnede tabsattester
udfærdiget. I dag kan man heldigvis ved
særlige lejligheder stadig glæde sig over
det smukke porcelæn.

at spise. Maden bakkes ud i de forskellige
messer. Da messernes særlig status blev
afskaffet indførtes cafeteria ordning på alle
landtjenestesteder, men messerne i de
sejlende enheder bibeholdtes. Synspunktet
var og er, at messe og cafeteria udgør
besætningens hjem. Her skal man have et
fristed og mulighed for at tale helt frit uden
at skulle belægge sine ord. Dette
respekteres af alle, og man kommer ikke
ind i en anden gruppes opholdslokaler, det
være sig mandskabets eller
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befalingsmændenes eller officerernes
opholdsrum (cafeteria eller messe) uden
efter invitation, eller efter i det mindste at
have banket på. Dette overholdes af alle
personelgrupper og er en del af kulturen
om bord. Selv skibschefen kommer
således ikke i skibets officersmesse uden
efter invitation.

"vaske hænder-
klargøring til skafn ing"prajes over anlægget 5 minutter før

skaffetid.

skeje ud

"skej ud overalt "

skeletsnedkeren

skibet

at feste, udskejning betyder at have fri.

prajes ved arbejdsdagens ophør. At "tørne
til" er at begynde arbejdet om bord.

skibslægen.

ens eget skib omtales ofte med udtryk som:
damperen, skøjten, gondolen (sp. for
inspektionsskibene). Disse udtryk er måske
ikke de mest flaterende, men man skal
aldrig være for positiv. Der ligger nok en
del kærlighed bag de lidt nedsættende
benævnelser. Der er altid et sammenhold
indenfor det enkelte skib, ligesom der altid
er en konkurrence mellem de forskellige
enheder, specielt dem af samme type. Det
skib man gør tjeneste i er man bundet til
"for better or worse", evt. associationer er
måske ikke helt ved siden af. Ægtefællen
omtales ofte med helt tilsvarende udtryk
som madammen, varanen,
overkommandoen, selvet udtryk som
kællingen kan anvendes med kærlighed og
forståelse - men naturligvis kun om bord.

I øvrigt betegner man i marinen aldrig
et skib som "hun", således som det tidligere
var brugt i handelsflåden. Et krigsskib er
altid intetkøn.
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skibsfnat

Skibshandlertøj

Skibsnummer
(systemet)

skideballerummet

skomagersyltetøj

Men hankøn anvendes ofte om andre
skibe og f. eks. deres aktiviteter f. eks.:
"Han drejer bagbord over".

skibssladder. Udtrykket har en negativ
undertone.

civil påklædning (i modsætning til uniform).

Ethvert medlem af besætningen har et
skibsnummer. Chefen har nummer 1,
næstkommanderende nummer 2. Den
øvrige del af besætningen har et tre-cifret
nummer, hvor første tal angiver skiftet (der
er 3 skifter, svarende til den almindelig
vagttørn, 3-skiftet vagt), andet tal divisionen
(Eksempelvis: O(perations)-sektionen: O
1, våben-sektionen: 2 - 5, driftssektionen:
7, forvaltningssektionen: 8,
helikoptergruppen: 9. Tredie tal angiver
personelgruppen og kvarteret (ulige er
Kongens Kvarter, lige er Dronningens
Kvarter).

Med disse opdelinger kan man
opdele besætningen på forskellige måder
efter behov. Den overordnede opdeling i
Kongens og Dronningen Kvarter deler
således hele besætningen i to halvdele.
Man kan overgå til2-tørn på alle poster,
hvad der kan have betydning ved overgang
til et højere beredskab. Men opdelingen
anvendes også f.eks. til en ligelig fordeling
af friheder og opgaver.

rum i gI. inspektionsskibe ved hangaren,
velegnet til "pædagogiske samtaler", f. eks.
mellem pilot og flydækpersonellet.

syltede rødbeder.
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skosser

skraber

alm. for isklumper i vandet (rester af
isbjerge). Anvendes også i overført
betydning om is i en drink.

i udtrykket: "slibe sig en skraber", tage sig
en lur.

En skraber var en sandsten , der
sammen med hvidt sand blev slæbt frem
og tilbage over trædækket for at slibe det
flot hvidt og rent. Man kunne sende en ung
ubefaren ned for at "få slebet en skraber" ,
eller sende ham hen til "svangerskabet" for
at hente et stykke værktøj. Ikke egentlig
grovkornet.

Til søs har man altid godt kunnet lide
at drille. I dag at anvende "practical jokes",
men man sørger ofte for at standse før en
spøg udvikler til at blive grov eller
ubehagelig. Dette er en naturlig
beskyttelsesmekanisme, der sikrer mod
opståeisen af dybere modsætninger, det er
umuligt at håndtere i det lille og meget
begrænsede samfund et skib udgør.

Tilsvarende gør sig gældende i alle
små lukkede samfund - man erkender, at
alle har deres naturlige ret, og at alle er
afhængige af hinanden - på godt og ondt.
Enhver skal have plads til at udfolde sine
små særheder. Dette er nok forklaringen
på det store mål af tolerance man hyppigt
finder til søs.

(Jeg husker, hvorledes jeg engang
på en vejrstation i Nordøstgrønland spurgte
en af stationens gamle folk, om det ikke var
ensomt at bo sådan 8-10 mand sammen i
mere end et år uden at se og møde mange
andre. "Nej - sagde han - her er jeg
sammen med 7 andre mennesker, som jeg
kender ud og ind og som også kender mig 
hvor mange kender du? Sådan virkelig
rigtig kender, hele vejen og som også
kender dig? Det var mig, der var
beskæmmet.)
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skranse

skrump

skræppe op

skråleton

skurvognen

skvis

skwis [skviis]

skyller

skæpperær

slange sig

slangegast

slæk

slå den at

I øvrigt er en skraber også et stykke
værktøj, smedet af gamle file (hårdt stål) ,
som skal have æggen slebet hyppigt.
Vendingen kan således have haft en
naturlig baggrund.

ved forhaling langs kaj eller ved
kajtillægning at slække ud på trosserne
(med pullert), uden at gøre fast, men klar til
dette.

"at gå på skrump", at slanke sig.

om hornsignaler.

megaton, højtaler.

sergentmessen.

ikke en s =ikke en smule. Senere anvendt
om en drink, "skal du lige have en s. mere".

(af engelsk: squeeze), en drik, en
genstand, "noget til halsen".

gast udstukket til opvask og rengøring. Et
noget ringeagtet, men helt uundværligt job.

honnørsignal i forbindelse med afgivelse af
skansevagtshonnør.

at ligge på køjen med tøjet på.

en gast, der foregiver at arbejde, men i
virkeligheden ikke bestiller noget.

doven ugidelig.

træde atpå naturens vegne.
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Smede

sneje(gast)

sniger

snublekyse

snurre-rundt-suak

solgangsvejr

sortfod (-fødder)

sortlys

sortskafning

sove

flyteknikere ved helikoptergruppen om
bord.

anvendes i forskellige sammenhænge, at
"sneje sig til noget" betyder at snyde sig til
en let tjans. Ikke nødvendigvis
fordømmende, men ofte anvendt med en
vis form for misundelse.

almindeligvis om pige, der "sniger" sig om
bord eller bliver "sneget" om bord.. Specielt
udtryk fra inspektionsskibssejladsen i
Grønland. Udtrykket kan have forbindelse
tilbage til den såkaldte "snighandel", der var
(ulovlig) handel uden om monopolet.

stålhjelm.

den grønlandske endelse: - ssuak
anvendes i forbindelse med beskrivende
udtryk. Her for radaren (men kan også
anvendes om helikopteren).

vinden følger solen.

maskinmand (samle betegnelse om
maskinpersonel).

strømsvigt.

at spise mad man ikke er berettiget til.
Typisk for uretmæssigt at tilegne sig kost
om bord (gratis), når man er på "time- og
dagpenge", hvor man selv heraf skal
afholde udgifter til forplejning. Se også:
mifle.

de basale fornødenheder som: at sove, at
spise har mange synonymer i marinen. (
"tage en tørn om Vorherres Pullert, slibe en
skraber, strække (eller klø) rygfinnen,
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sovsekande

spankingdragt

spagettikrydsere

spegesild

spoffer

stabs

stabsfedt

stabsplaster

administrere, køre kilowatttimer ind,
studere øjenlåg).

Udtrykkene kan variere for forskellige
personelgrupper:
officerer: "skrive til ministeren",
matroser: "tælle lagner",
bager, kok: "veje mel af".

galla hovedbeklædning, trekantet hat, I
øvrigt er enhver hovedbeklædning i
marinen en hue. Jvnf. udtrykket: "min hue
er ingen hat".

vandtæt overtræksdragt, immersionsdragt.

spagettibådene, enheder af den tidligere
TRITON-klasse. Også kaldet SKROTNY
klassen. Disse enheder blev offer for meget
nedsættende omtale, men gjorde god
tjeneste i marinen i en lang årrække.

se sild. Halsbeklædning båret under
busseronnen. "Spegesild med nedhaler" er
en "spegesild" med den strop, der nedadtil
holdt halsbeklædningen på plads.

udtryk om tidligere officerer af B-linjen, de
såkaldte §.Qecialofficerer.

stabilisatorer (finner, der som
undervandsvinger kan slås ud fra
skibssiden og modvirke
tværskibsbevægelser (rulning). Udtrykket
indgår i en række sammenhænge, især i
forbindelse med følgerne efter overdreven
indtagelse af alkohol, "hans stabs er i
uorden".

mayonaise.

søsygeplaster (Scopolamin-plaster®) til
anbringelse bag øret. Effektivt i flere døgn .
Også kaldet "dødemandsknapper". I øvrigt
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stander

startbanefejer

stationsforstander

stempelringe

Stenfisken

stenfisker

"til stokken"

et meget effektivt middel mod søsyge med
få bivirkninger.

Alle kan blive søsyge hævdes det.
Det er ikke mange, der ikke i det første
rigtige hawejr føler ubehag. Skibslægen
bliver da tidligt konsulteret. Under dække af
plastret opnås normalt tilvænning til søen,
der holder resten af togtet, men slås i
stykker efter en til to uger i land, hvor man
så må begynde forfra. Ved en
undersøgelse af fiskerierhvervet omtalte 15
% søsyge som den største ulempe i
arbejdet. Det regnes ikke for umandigt eller
"svagt" at blive søsyg. Det kender alle
søsygens kvaler for godt til.

kort for messeforstander. Indgår i
sammensætninger som: barstander:
bartender, spritstander: den om bord, der
er ansvarlig for salg af alkohol.

flyversoldat, flyver.

leder af radiostationen, stationsleder.

blandt teknik- maskinofficerer udtryk for
officersdistinktionernes rundgående snore
om armene.

øgenavn for motortorpedobåden
FLYVEFISKEN efter påsejling af en
sten mole. Andre navne: Stenbidderen eller
guldfisken, da reparationen blev kostbar.

om søofficer, der gør (Iand)tjeneste - f.
eks . ved BALTAP kommandoen i Karup.

Marinens glas er forsynet med et anker på
siden. "til stokken" betyder, at man fylde
glasset op, så væsken når "stokken".
Denne er afpasset, så det svarer til gopd
påfyldningsskik.

Praktisk viden for messegaster.
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strygedage fridage, der op til 90'erne indgik i et
komplicerede fridagssystem i forbindelse
med sejlads. Udtrykket stammer fra
minestrygningen i de danske farvande efter
2.Verdenskrig (1945-51), hvor man ved
tildeling af "strygedage" kompenserede for
strygning af miner på lør- og søndage.

Strygejernet øgenavn for det tidligere hjælpeskib
Hjælperen (gI. US skib) på grund af dets
karakteristiske form.

sumpen befalingsmandbeboelse - oftest små
lukafer på underste apteringsdæk.

sutskofabrikken sergentskolen i Frederikshavn.

svabergast menig rengøringsgast.

svampe verbum: at svampe. I sammensætninger, at
miste, gerne om større ting. 'At svampe en
båd" under udsætning betyder således at
miste den.

svampe tabe noget så det går itu.

svine-gyllestien A-gangen i de store minelæggere af
FALSTER-klassen.

svingbassen 10 cm radaren, især på den gamle TRITON
klasse, hvor radarscanneren var stor og
dominerede skibssilhouetten.

svinghjulspelikanen skibshelikopteren.

synge salmer skure agterdæk - med sæbevand, sand og
mursten..

synge op totne (stramme op (om tovværk)).

synge ud varsko, råbe, især ved lodhivning.
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søben

søbonde

søpølse

sørøg

søsyg

søuret trækkes

Søværns
ventilatorfirmaet

TANGO

"at få (finde sine) søben" vil sige at blive
søstærk.

nedsættende udtryk om mindre heldig
søofficer.

anvendes af de andre værn om en
orlogsgast.

skumsprøjt, havvand, der i flager i storm
piskes op fra havoverfladen. Når bølger
slår ind over dækket kaldes det "grønt
vand" på dækket.

at være havgal. Der er mange gode råd
mod søsyge. Et af de bedste er "at lægge
sig under et lindetræ". (Adam
Oehlenschlåger: "at lægge sig under et
bøgetræ" efter en sejlads fra Korsør til
Lohals.

de gamle kronometre skulle trækkes op
dagligt. Heraf kom meldingen, der af
vagthavende ordonnans blev givet til
skibschefen: "melder chefen, søuret er
trukket, prøvemåltidet (se dette) godkendt,
tillader chefen at besætningen skaffer?"

Ved således at sætte urets pasning
(af afgørende betydning for navigationen)
sammen med middagsskafningen var der
fuld sikkerhed for at uret blev trukket.
Dersom uret gik i stå, ville det (før radioen)
være meget besværligt at beregne skibets
længde position (astronomisk).

SVF, Søværnets Flyvetjeneste i Værløse.
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(lige til) tampen betyder ikke stå til klø, men komme til sidst
som tampen på et reb, - eller at glasset
fyldes helt op.

(skære) tampen (af) når man kvajler en ende op og der
vedbliver at være mere og mere reb, kan
en spørge: Det var da pokker så lang den
ende er, hvortil der kan svares: Det er nok
fordi en har skåret tampen af.

tant og fjas officeren velfærdsofficeren.

teglværket

terrariet

tigerskind

TKO

togtet (der gik)

tomatsuppe

torpedohøns

totørn

trofast

Søværnets Materielkommando (SMK) har
til huse i en teglbygning på Holmen.

officersgangen, O-messen.

halsbeklædning for menige (se også sild og
spegesild).

teknikofficeren, maskinchefen om bord
(Også: gearkassebestyreren,
motorkaptajnen.).

sidste måltid om bord.

fuldemandssuppe.

morpioner, fladbukke (racerhøns).

en vagtform, hvor de samme to personer
afløser hinanden (se kinesertørn). I et
krigsskib, vil det ofte være således at
Kongens og Dronningens Kvarter indgår i
en to-tørn. Dette medfører, at et højt
beredskab kan holdes, og at man derfor
hurtigt kan overgå til "Klart Skib".

leverpostejen på pålægsfadet, den dukker
trofast op, dag efter dag.
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trosseholdet

(slippe) trosserne

trut

tudsetramper,
tudsetræder

ud over det naturlige: holdet, der på kajen
tager sig af trosser ved anløb og afsejling 
benævnelse for piger, der kommer om bord
i havn (trusseholdet), benævnes også
havnesjakket (se også sniger).

gå af havn.

hornhyler, trompeter (med peter udtalt som
navnet) , hornblæser.

landsoldat.

Tupperware-klassen STANDARDFLEX - 300, der har
glasfiberskrog.

tællegast

tørn i masken

tørne ind

tørne til

tørne ud

UNIFORM

u - bådene

u - bådsbruser

usa

(den) udenbords
vaskemaskine

snejegast.

af søvn fordrejede træk.

gå til køjs.

møde til tjeneste (vagt).

vågne op.

i daglig tale kaldet rørene eller cigarerne.

deodorantspray. Der er ikke mange
muligheder for bad i u-bådene.

uddannelsesofficer, Video- og bongoff icer.
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udskejning

Udstikning

ulrik

underdørkdyr

underslå

upåklædt

VICTOR

vagt

udsigten gennem koøjet, specielt i
messerne, hvor søen kan skylle op i hårdt
vejr. "Vaskemaskinen er startet".

frihed om bord - er en kommando. At skeje
ud betyder "at træde ved siden af", eller
feste.

folkenes fordeling til forskellige tjenester
eller arbejder.

hilse på Ulrik - at være søsyg.
Onomatopoietikon: [Ulrik], er en
beskrivelse af den karakteristiske lyd en
person, der ofrer til Neptun frembringer.

små grønne "dyr", der laver ulykker om
bord. Også benævnt "skibs næser" - for
ikke at kalde dem ved det rette navn:
"skibsnisser".

egentlig et udtryk for at fastgøre sejlet
f.eks. til en rå, "underslå sejlet" . Anvendes i
betydningen: reservere. Eks.: "Jeg
underslår en plads i referatet til ---".

Anvendes også i betydningen:
klargøre, påbegynde en ny-o,

blot en knap ikke er knappet, halvnøgen.

skibets rutiner følger søvagten. Denne er
sammensat af forskellige vagter, der fra
gammel tid har følgende navne:

0000-0400 hundevagt
0400-0800 dagvagt, morgenvagt
0800-1200 formiddagsvagt
1200-1600 eftermiddagsvagt
1600-1 800 tevagt
1800-2000 kvældsvagt
2000-2400 aftenvagt, førstevagt.
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vagten drejer at søvagtssystemet følges f. eks. ved
kortere havneophold.

vagtskid tjenstlig brandert.

vagtsrær vagthavende officer eller kadet.

vagtsur så glad, som man nu kan være, når man
har vagt og passer sit arbejde - og de
andre har fri.

vandpyttepjaskere marinehjemmeværnet.

vandret slips butterfly (anvendes til selskabsuniformen).

vandvogn skib, der tager meget vand ind.
At være på vandvognen betyder "at holde
sig ædru".

vappe(r) Hvalp(e). Betegnelse fra Slædepatruljen
SIRlUS for hvalpe, der endnu ikke er sat i
hundespand, og som går frit rundt på
stationen (Daneborg).

varpe forhale et skib ved hjælp af anker og/eller
spil. Også i overført betydning: bevæge sig
(forsigtigt) omkring. Heraf afledet:
varperulle.

varpe sig frem hale sig frem, en langsom foreteelse.

varperulle 1. mønstringsliste.
2. personeloversigten for søværnet,
hvorefter man kan holde sig ajour med
kammeraters og andres forfremmelser
m.m. Herunder også "varpe sig rundt",
d.v.s. beregne sin egen næste
forfremmelse.

varperullen Håndbog for Søværnet. Kaldet således
fordi forfremmelser sker meget langsomt.
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vaskebjørn

Vaskejolle

vaskerigasten i større enheder. Nu afløst af
vaskemaskiner.

Det var tidligere almindeligt at spørge en
mindre sødygtig person, om en vaskejolle
var spidsgattet elle spejlgattet, og mange
gik i vandet på spørgsmålet. Forholdet er,
at en jolle er det samme som et fald.
Vaskejollen var således tidligere et fald,
hvor vasketøjet blev halet til vejrs for at
tørre. Jollen har altså i denne
sammenhæng intet med et fartøj at gøre.
En jolle er et tov eller line skåret igennem
en enkelt blok, hvor en talje ikke kan
anvendes eller er uhensigtsmæssig.

Vejrstation Flyveløse Flyvestation Værløse.

(det er) vel

vending

videnskaben

løbe i vinden

meget anvendt udtryk i sammensætninger
som "det er vel" om ordre, der er udført.
Der ligger ikke nødvendigvis i udtrykket en
vurdering om arbejdet er velgjort, kun at det
er afsluttet. Det er nok.

Ved særlig godt udført arbejde kan
tildeles et "well done".

med et sejlskib kan man vende gennem
vindøjet (stagvending) eller for vejret. Den
første manøvre sker ved at luve op, så
sejlene lever før man går over stag. At
vende for vejret kaldes en kovending 
køerne på marken står med halen op mod
vinden.

lægen om bord. I spørgsmålet. Hvad mener
videnskaben om dette problem? - er det
ikke "videnskaben ". men lægen man
mener.

har intet med vending at gør, men skyldes
dårlig styring, hvorved vinden går ud af
sejlene, der altså begynder at "leve"
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(=blafre). En person, der har let ved at løbe
i vinden (forelske sig) er luvgerrig (en haj
efter piger).

voldtaget skruptudse forvirret person.

vopper(en) kælenavn for våbenofficeren (VBO).

på post for vædring! bemærkning når en mindre
velmanøvrerende chef skulle gå på siden af
et større skib. Ofte med tilføjelsen: "Lukke
vandtæt overalt".

væltet lokum hachis.

værnepligtige basser (udtrykket anvendes i alle værn om
menige).
I marinen benævnede man tidligere de
menige efter den tid, de havde været "inde "
("i trøjen")som:

kagle - de første 2 måneder (også:
møl, SGS)

høns - midterste periode
older - de 2 sidste måneder (også

kaldet "granitter").
Udtrykkene er ved at forsvinde,
efterhånden som antallet af værnepligtige i
søværnet svinder.

I Grønnedal har udtrykkene holdt sig
helt op til 1996, hvor de sidste værnepligtige
forlod Grønlands Kommando.

WHISKEV

watttimer

whopper

wienerbrød

"at køre wattimer ind" er at sove.

vopper, våbenofficer.

skulderdistinktioner, specielt om tidligere
tiders epauletter, findes endnu på
gallauniformen.
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X-RAY

(lukningstilstand):
X - RAY

YANKEY

(lukningstilstand):
YANKEY

yogurtbæger

ZULU

(lukningstilstand)
ZULU

lukningstilstand, hvor alle passager i skibet
mærket med bogstavet X skal holdes
lukkede. X-RAY er laveste lukningstilstand
(se lukningstilstande).

lukningstilstand, hvor alle døre og passager
i skibet er mærket med bogstavet Y holdes
lukkede (se lukningstilstande).

enhed af Flyvefiskklassen,
standardflexenheder (STANFLEX) , bygget
af fiberglas.

(også kaldet sydafrikanske tilstande) se
lukningstilstande.

ÆGIR (danske fonetiske alfabet)

ærtekeddelgraven Erd-kehl-graven på Holmen.

ØOIS (danske fonetiske alfabet)

øgenavne Marinen har altid været præget af en række
personligheder, der satte sine spor i de
mange øgenavne. Dette er også en del af
Marinens traditioner. Ikke alle øgenavne
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var lige venlige, men de fleste afspej ler
alligevel den humor, der altid har været en
del af marinens dag ligdag.

Jeg har valgt ikke at bringe disse
øgenavne. Det har været svært ford i listen
over dem er lang, for ikke at tale om de
historier, der ligger bag ofte er fornøjelige
(for alle andre end måske den, det gik ud
over) .

Foreningen af Tekniske Officerer i
Søværnet har en fortegnelse med
oprindelse og baggrund for de enkelte
navne. Skikken er ikke gået af brug, men
lever videre i bedste velgående.

AASE (danske fonetisk alfabet (Ase)

med venlig hilsen!

Leif Vanggaard, stabslæge-1, (SVN) I Marinen (pens)

som sagt i indledningen, jeg har moret
mig, har det moret andre, har det været
det værd. Hver gang listen har været
ude (i alt nu 7 gange), er den vendt
tilbage, rettet for fejl og misforståelser
og altid med nye udtryk.

Søværnet (Marinen) er et levende
værn, der også udvikler sig sprogligt.

Slang er en del af identiteten.
Iv.

sluttet 20 NaV 2003.
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