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Varför hade pirater svart lapp för ögat?
Björn Holgersson

Flera av de berömda piratkaptenerna hade en svart lapp över ena ögat. 
Många av oss har trott att det berott på skador under strid, men ack vad 
vi bedrog oss. Sanningen är betydligt mindre dramatisk än så, men trots 
det smärtsam för den pirat det drabbade. I arbetet med att hålla reda var 
på världshaven de befann sig, använde de en jakobsstav för att ta reda på 
solhöjden. När staven används stirrar ögat rakt in i solens skarpa sken 
och efter återkommande användning, skadas ögat obönhörligen. Dagens 
sextanter har optik som skyddar ögat.

Det och mycket annat fick vi lära oss 
när Fyrsällskapet, tillsammans med Café 
NyFiket i Karlskrona bjöd intresserade 
på en föredragskväll i ämnet ”Hur hit-
tade man iland innan kompass, fyrar el-
ler GPS”.  Förre officeren och nautikern 
i Flottan, Tomas Edén, delade med sig av 
sina kunskaper och visade delar av sin 
samling av navigationshjälpmedel för en 
frågvis publik.

När sjöfarare vågade sig längre och 
längre ut från kusterna och till slut tap-
pade synkontakten med stränderna, 
uppstod genast ett behov av att lära sig 
hur de skulle hitta hem igen. Molnbild-
ningar, sjöfågel och solkompass (avan-

cerad tillämpning av principen för ett 
solur) har använts av våra föregångare 
genom åren. ”Sjökartor” utvecklades 
från, i vissa kulturer, snäckskal monte-
rade på gallerverk av tunna kvistar, små 
skissade kartor på olika former av ma-
terial, till de mer avancerade ritade pro-
dukterna baserade på inmätta punkter 
på strandkonturer.

I dag använder vi oss av 360 grader 
när vi pratar om riktningar, de från bör-
jan använda ”strecken” är nu ett minne 
blott. Och då menar vi inte de streck 
många av oss fick lära oss att använda i 
det militära, utan en tidigare form, 32 
streck per varv.

Thomas förklarar hur 
Davies kvadrant, vidare-
utveckling av den gamla 
jakobsstaven, användes.


