Ordlista SFI
Skeppet Vasa
Vasa
Namnet på skeppet som finns på Vasamuseet och kungen Gustav II Adolfs släktnamn.
Gustav II Adolf
Kung i Sverige när skeppet Vasa byggs, seglar iväg och sjunker. Gustav II Adolf var inte med
på Vasa när hon sjönk.
Skepp
En stor båt. Ett annat namn för skepp är fartyg.
Krigsskepp
Skepp som används i krig. Med ett krigsskepp kan man strida på vattnet mot andra skepp.
Ek
Ett slags träd som växer i Sverige. Trä från Ek är hårt.
Mast
Master är raka och höga stolpar av trä, som kan sitta på båtar.
Rep
Snören eller linor som kan vara olika tjocka.
Segel
Tyg som sitter fast med rep på skeppets mast. När vind blåser i seglen kan skeppet åka framåt.
Kanon
Vapen av metall. Med en kanon kan man skjuta iväg en kanonkula.
Kanonport
En fyrkantig öppning i skeppet där kanonen sticker ut. Kanonporten har en lucka som går att
stänga.
Däck
Golvet på ett skepp. Däck betyder också våning på skepp.
Skulptur
Bild man kan se från olika håll. En skulptur kan huggas fram från till exempel trä.

Föremål
Fat
Tallrik. På Vasa fanns det fat av trä och av metallen tenn.
Ärtsoppa
Soppa som är gjord av bland annat vatten, gula ärtor och kryddor.

Torkad fisk och torkat kött
Fisk eller kött som har torkats av vind och sol för att hålla länge.
Kanna
En kanna kan man använda för att hälla vätska ur. Man kan också dricka ur en kanna. På Vasa
drack man öl ur kannor.
Öl
Dryck som bland annat innehåller vatten och växten humle.
Pipa
Med en pipa kan man röka. På Vasa fanns det kritpipor som är pipor gjorda av vit lera.
Tråd
Ett annat ord för snöre eller garn.
Ask
Låda eller burk.
Bomärke
Ett märke eller ett tecken som kan visa vem som äger något. Många askar från Vasa har
bomärken. Bomärken kan användas istället för bokstäver.
Brädspel
Ett spel som två eller flera personer kan spela tillsammans. På Vasa fanns det brädspel av trä.

Människor
Kung
Den som bestämmer över ett rike. Ett rike är ett land som har en kung. Drottningen är
kungens fru.
Skeppsbyggare
Person som bygger skepp. Ledaren för skeppsbyggarna kallas skeppsbyggmästare.
Dykare
Person som arbetar i vatten. Dykare kan leta efter saker i vatten, till exempel skepp som har
sjunkit.
Skelett
Det som håller ihop och ger stöd åt en kropp. Skelettet består av ben. På Vasamuseet finns det
skelett från de människor som dog på Vasa.
Båtsman
Sjöman. Person som arbetar med rep och segel på skepp.
Knekt
Soldat. Person som strider för med vapen för ett land eller område.

Befäl
En eller flera personer som är ledare för en grupp.
Kapten
Den person som bestämmer på ett skepp.

Verb
Bygga

Segla
Styra

Sjunka
Bärga

Bevara

