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Nautisk Uppslagsbok av Bengt O. Hult  
 

Att konserver förvaras i kölskarpen och att en tamp 

är änden på en lina vet väl alla eller hur? Men vem är 

Blue Peter? Har du blivit shanghajad någon gång? 

Vem var Sir Francis Chichester? 

Erbjudande till våra läsare:  

Nautisk Uppslagsbok 126:- inkl. frakt. 

Vid köp av: 
10 ex. eller fler 75 kronor/ styck, inkl. 6 % moms. 
Frakt tillkommer. Ordinarie pris 195:- 

Dagens Båtliv AB är ny distributör av Nautisk Uppslagsbok, 4:e och senaste upplagan 
2008. Priset 126 kronor är inklusive frakt och moms. 

Beställ här: 

 redaktion@dagensbatliv.se  

---------------------------------------------------------------------------------- 
Om Nautisk Uppslagsbok 

Alla båtintresserade har något att hämta i Nautisk Uppslagsbok, oavsett om man är 
allmänt nyfiken, söker information om den senaste tekniska utvecklingen eller vill veta 
mer om fartyg och båtar i äldre tider.  
 
Båtens delar, olika slags utrustning, de viktigaste sjövägsreglerna, utprickning, väder, 
fyrar, biografiska uppgifter och mycket annat behandlas utförligt. En mängd illustrationer 
förtydligar uppslagsorden. Den som undrar om gamla begrepp och benämningar finner 
också svar på sina frågor och likaså den som vill veta mera om elektronik, moderna segel 
och syntetiskt tågvirke av olika slag.  
 
De olympiska segelbåtarna och ett urval andra klasser beskrivs, liksom de viktigaste 
begreppen vid kappsegling. Lite sjöhistoria, särskilt sådan som inte är lätt åtkomlig på 
annat håll, finns också med. Dessutom ingår tabeller över vindhastigheter samt 
internationella kappseglingsbåtars nationalitetsbeteckningar.  
Denna fjärde, inbundna upplaga är både aktualiserad och utökad. Nautisk Uppslagsbok 
har cirka 3 300 uppslagsord och ett stort antal korshänvisningar som ger mer 
övergripande sammanhang.  
 
Nautisk Uppslagsbok är given i skeppsbiblioteket, både för inhämtande av fakta och för 
frågesport ombord.  

Bengt O Hult  
Kände kappseglingsdomaren och författaren Bengt O. Hult har skrivit ett tiotal böcker 
inom sjösport och kappsegling. Bengt O. är landets mest anlitade översättare av nautisk 
litteratur. Hela 68 böcker har han översatt från engelska, tyska och danska. 


