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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
för år 1956. 

Jämlikt Sällslmpets .beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt 
" ne inom Sällskapets verksarnhetsområde. 
iiJl1 Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande 
rörfattarens namn oc~ adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till 
!{ung!. örlogsmannasallskapets sekreterare, Karlskrona, senast den l 

ästlwmmande september. 
n Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till
delas författaren Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är 
av synnerligen utmärkt förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, 
!"aen likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög· 
tidsdagen hedrande omnämnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt ovan kan för
fattare tilldelas penningpris, vars belopp är beroende på tävlings
skriftens förtjänster och värde samt till förfogande stående medel. 

skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pris
belönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett val
språk, tillkännagives detta under första hälften av november månad 
i lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till 
Sällskapet uppgiva namn och adress . 

Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tid
skrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj: t 
ställt ett belopp av högst 10.000: - kronor för helt budgetår räknat 
för utgivande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakad& 
rnien resp . örlogsmannasällskapet i varje särskilt fall, av penningbe
löningar till författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av be
tYdelse för naturvetenskaplig och teknisk-vetenskaplig forskningsverk
samhet för militära syften. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade 
Pä förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster 
Och värde. Ämne för skrift, som här avses, kan författare antingen 
~iä!v bestämma eller välja av Krigsvetenskapsakademien uppställda 
;~neu eller sådana inom örlogsmannasällskapets arbetsområde b& 

t
orande ämnen, som falla inom området för naturvetenskaplig eller 
e1

t • 
'll!sk-vet.enskaplig forslmh:g för militära syften. 
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Torpeden som forskningsobjekt 

Av M ar indi rektör TOR öDMAN. 

Redan f~r? förs~a världslu~~el var torpeden utvecklad till 
oll efter c~atllln matt slagk r afllg1~ v.~l p cn .. Detta re~ultat h~Hie 
- ]Jn[dls 1 stort sett t adz vare oraknehga praktJska slqul-
up .. l i l .. l . r· t fö rsö k om vax an( c mc( ancnugar av orm, s yrorgm1, pro-
pellrar m HL 

Den med olika lorpcclproblcm nu arbetande ingenjören 
eller offi ceren, som har li1lgång till de senaste rönen inom 
iwdrodyn amik och servoteknik, m:'lslc hcundru dc män, som 
då uppn{tdde praktiskt användbara resultat och som övet· 
huvud Laget lyckades styra en obemannad underyattensfar
kost p t\ n :'lgorlnnda rnk kurs och kOilSlanl djup ulan Lill
gfwg till den modem a forskningens rön, framföralll inom 
servoteknikelt. 

under årens lopp har torpedens framdrivningsmaskincrj 
och styrapparatur givetvis aHtmer förbättrats i takt med dc 
lcknis]{a framstegen oc.h forskningsteknikens utveckling i 
allmänhet. ~m ar;.mde prestanda har kunnal uppn[ls end::.;st 
lack vare modern u b eräkningsmc toder, högt driven forsk
ningsteknik och med hjälp av matematik- och analogi
maskiner. 

. Av lättförstå eliga skäl är den mer speciella utvecklingen 
tnon1 torpedvapnet i hög grad av hemlig natur. Främmande. 
ltla riuers senas le u l vecklingsresulla t står därför inte till för
fogande t ex på samma sätt som inom ar tilleriet, där frågnn 
~ lll anskaffn i ngen av den modernaste utrustningen ofta är 
"~ rent ekonomisk art. Detta födl~tll andc har medfört, alt 
\'t här hemma h!ivil hänvisade. till egen forskning i utom
~~·dentligl hög gt"ad. Därför har ocks~l 'tillgån.gen till forsk
~~u; gs t~t?.ilig~~etcr inom landet öka l starid i _betyde.~se .. Möj
k gletern a for del svenskn torpedvapnet att 1 forts attnmgen 

11 li~lna hålla j bimna steg med utlandot hänger intimt samman 
\led 111 öjli.<Ihcterna alt kunna bed riva forskning på alla av 
ar)n.,t J .. 1 "d " )Cron a om ra en . 
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Det för torpedvapnet nödvändiga forskningsfäl tet sön l 
( et,_ 

faller i följande huvudgrupper: 

1. hydrodynamik (form, stabilitet, roder, propellrar) 

2. 

3. 

4. 

framdrivningsrnetoder (grundforskning på ä m nens l· 
miska och fysikaliska egenskaper, termodynam iska p~~: 
cesser) 

styrning 

speciella instrument och anordningar. 1 

En stor del av forskningen inom grupp l, hydro<lynmnik 
har varit förlagt till Statens Skeppsprovningsrmstalt (SSPA) 
där frågor rörande form, fartmolstånd, propellrar m m be
handlats. Motsvarande problern är givetvis också u n der kon. 
linuerlig behandling vid Centrala torpedverkstaden (CTVl 
och ett intimt samarbete i gemensamma frågor är etablera! 
mellan dessa båda insti tutioner. Givande resultat har upp
nåtts för förbättring av den konventionella torpedciiS egen
skaper. 

Då det gäller mer extrema torpedproblem_ med tonvik t på 
den framtida utvecklingen mot högre farter, är emeller tid 
möjligheterna till forskning inom detta område mycket be
gränsade jämfört med de relativt stora resurser, som står 
till förfogande för forskning på det aerodynamisk a områ
det. Pör aerodynamisk forskning har de senaste årtiondena 
flera betydande anläggningar uppbyggts, där grundforskning 
och mMforskning kan bedrivas med sikte på förbättrin g sär
skilt av flygplanens konstruktion och prestanda. D cs_sa an· 
läggningar har succesivt kompletterats med hänsyn h ll deJ~ 
allmänna utvecklingen inom området, försetts med tunnlai 
för överljudfart o dyL 

Någon motsvarande uppbyggnad av forskningsansta ll~r f~~ 
studium av snabba undervattenskroppars beteende l 51: 

rätta element har ej kommit till stånd. Detta har givetvis 
sin grund däri, att de ;stora kostnaderna för sådana anlagg
n!ngar i huvu(~sak endasto skulle konm~_a ett enda av 1:~~: 
nnens va11en bilgodo - lat vara den JaHa flottans huv ... 

· ~ b t ]W vapen - torpeden. Den aerodynamiska forskningen e. ~ 
nar ju däremot flygvapnet i sin helhet. Enär möjlighete; nl~ 
till for.skning inom hydrodynamiken är otillräckliga Il1

35 
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. tillskott inom_ detta fält hälsas med tillfredsställelse. 
l'nrJ: nnde t av en försöksvattentunnel eller kavitationstank 
B):g::o; ras f n vid SSPA, där ej endast frigående propellrar 
pl'111

111 er a tt kunna provas, utan där 1nan även kan göra 
k01:\ a tionsförsök med propellrar placerade i direkt anslut
kavl till fartygsnwdeller av olika typer och även torpeder 
Jll~:~l skala. Med denna kavitationstank kan emellertid en-
1 t en del av torpedvapnets problem lösas. (Inom stormak
da~1as mariner, USA, Frankrike, England, har på senare år 
ter l" · f" d "l · bb l be tydande an. aggnm~ar or un erso cnmg av sna a unt er-
vattenskroppar uppforts). 

Bristen på anläggningar för speciella undersökningar in
om hydrodynamiken har dock hittills kunnut täckas nöjak
tigt. En del av de h~drody~1.amiska problemen_ kan .. nä.~nligen 
]ösas via aerodynannken. l orpedvapnet u lny tt] ar darfor med 
tillfredsställelse denna forskningsgrens utomordenlEga resur 
ser genom anlitande av i första hand Flygtekniska försöks
anstalten (FFA) för p roblem rörande form och stabilitet 
och i andra hand Kungl tekniska högskolans (KTH) flygtek
niska laboratorium för vissa s])eciella frågor, ~SOm rör fart
motstån d, kavitationsgränser, fonn In m. 

Bet räffande ~rupo 2. framdrivninf!smetoder, och grnnn 0, 
styrning, bedrives forskningen kontinuerligt dels vid CTV, 
dels vid För svarets forskningsanstalt (FOA). På de senare 
åren h ar vid FOA en särskild anläggning uppförts för att 
bättre kunna tillgodose vissa forskningsuppdrag för torped
vapnet. 

. De hittills berörda huvudgruppenia av forskn.in11, omfattar 
1 huvudsak de frågor, :som berör torpedkroppens beteende un
d~r sin färd genom_ vattnet och syftar väsentligen till upp
naende av högre farter. En annan del av forskningen och 
litvecklingen på torpedområdet, som är sammanförd under 
grupp 4, speciella instrument och anordningar, rör exem
~elvis .den rent tekniska utformningen av .~tyrapparaluren 
ch fr am tagandet av andra mera speciella anordningar in

~llt torpedskalet, såsont elektroniska apparater och instru
l~llt. Hit hör ?ckså utskjutnings~nordningarna på farty:&(cn 
en s~~~ _utvecklmgen och notforn?.~ungen av to~·pedeldle~nmg
flnofot ~ agare, .mtb och ~hatar Jamte J_-:wrl~enngs och slgnal-

tdnmgar for underlattandet av bargmugeu av torpeder 
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i fredstid. D elta ä r ett mycket vidsträck t forskningsfäl t , 
objekt är förde la de företrädesvis på industrier och ö '. 1''~ts varv, många gånger i samarbete med FOA. Sålun da ~. ?gs. 
del av for_skningen ~elräffande ~ tyrapparat~r f?rlag~1 ~11 
c:rv oc~ v~~st utvecklmgsarbete ror ande utslq utmng:-;anol~l ] j 
nmgar h ll orlogsvarvens torpedsektioner. För området · .. d. 
rigt är den civila industriens laboratorier i många fall 1l ov. 
ligt ruslade och därför i hög grad anlitade. tnp. 

Dess~ privata_Jaboratorier är_ emel"le~·tid i först a h and skQ 
pad~ ~or forsknmg ?ch utvecklmg pa ~nd~Istr_iernas ~])ccielJ~ 
omraCten. Arbetet har omfattar dels. forbattrmg av m dus tl'i 
ernas egna produ!~ter e.~ ler_ av- pr~duktion~meloderna , d el~ 
brytande av nya vagar for hllverknmgen, pa vars avkastni a 

industrierna ifråga existerar. Därför kan till indu str iern~t\ 
l~borat~rier som regel endast förläggas sådana malfo rsl;~ 
nmgsobJeld, som - helst inom rimlig tid - kommer att 
leda till serieproduktion av lämpligt slag. Grundfor:-;lmi n(J 
exempelvis för klarläggande av vissa termoclynn miska fö~
lopp eller av ämnenas karaktär och egenskaper, som c.i le cl el' 
till produktion av ett eller annat slag, förlägges Himpligcn 
till forskningsanstalterna. 

Fördelningen av forskningsobjekten kommer alll sil i stort 
sett att bli på fö ljande sätt: 

FOA 

SSPA 

FFA 
KTII 

CTV 

grundforskning 
framdrivningsmetoder 
styrning, stabilitet 

form, stabilitet 
propellrar 

form, stabilitet 
roder 

form 
styrning, slabilitet 
nropellrar 
framdrivningsmetoder 

utskjutningsanordningar 
örlog:svarvcn krut och andra explosivämnen 

speciella anordningar 

6.J.3 

elektroniska och m.ekaniska instrun1ent och 
appar ater 

torpedeldledning 
s tyrapparater 

Det är i huvudsak två faktorer, som b lir bestämmande 
.. . forskningens och utvecklingens planläggning, nämligen 
~~~·skningsmöJlighetera, d v s tillgången till forskningsan
stalter och personal samt kostnaderna. 

Enär de tillgäi:gJiga forsknings1:nöjlif}heten~~ är ?egr~n
rle är de t av vikt, att de u~tnyltJas pa (ett fornufllgt satt. 

~fåls iitlningen m åste därför vara klar.~ defi~.1ierad och grun: 
dad på trängande behov eller ~tarlc on~kvardhet .~v a_tt na 
resultat på det bestämda forsknmgsomradet. Planlaggmngen 
av sådan målforskning bör om möjligt också Yara grundad 
på Jnmskapen om o att ett rcsult~t _är möpig~ at~ uppnå på 
det bestämda omradet och ocksa mom runhg hd. Den ge
nom erfarenhel och sakkunskap vunna nära nog intuitiva 
käns.Ian f ör vad som är möjligt eller omöjligt att åstadkom
ma m ed tillgängliga resurser har h är ett värde som. ej kan 
överskattas. Saknas denna känsla blir forskningen planlös 
och :r esultatlös ur den synpunkten, att den ej leeler till det 
önskade målet. 

Beträffande kostnaderna gäller, alt forskning fram till ett 
visst angivet m å l - grovt räkna t --- all tid kräver lika stor 
insats var den än bedrives, i Sverige eller i exempelvis USA. 
l)en bl ir ::~llls::l relativt sett dyrbarare för ett mindre land. 
Det ä r också klart att dessa kostnaders fördelning på en 
jämförelsevis begr~insad serie instrument eller apparater 
medför en i ännu högre grad ogynnsam kostnadskalkyl. Alla 
Impuher från utlandet, vare sig det gäller uppnådda resul
tat ell er inslagna utvecklingsvägar, är därför - om de slåe 
att få - av J1ögsta värde. 

Stormakternas r esurser ifråga om. forskning både beträf
fande t illgång till forskningsanstalter och penningrnedel, är 
enarrna i jämförelse med vårt lands., ett förhållande, som 
ll1åste ge avkastning på vapenutvecklingens område. Att för
dela de inhemska forskningsresurserna är därför ett opera-
11?1ls,~ na lyliskt problem, som snart måste angripas för Rtl 
Vart fö rsvar skall få högsta effektivitet. 
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Vätesuperoxidtorpeder 

Av ledamoten kommendörkapten SVEN FOR SB E:R 
c. 

I årsberättelse i vetenskapsgrenen torpedväsende för .' . 
1953--1954 lämnades bl a en redogörelse om vätesupcrox~1 \ 
som_ framdrivnjng,smedel för torpeder. Dessutom redoYisad~c 
de problem som. förefunnas för förvaring och transport U'~ 
delta medel. 

I den tyska tidskriflen Verein Deutscher lngcnicurc (VDI) 
har E. Kruska lämnat en ingående r edogörelse för den tyska 
\Valtennetoden för att utvinna ener gi ur vätesuperoxid. 

\Valter började sina försök med detta ämne 1~)33 och me. 
toden utvecklades under andra världskriget. An ledningen 
till att han ve1lde vätesuperoxid var dels alt få clt ~i mne, som 
kunde lämna syre vid förbränning och dels för att <le för

bränningsgascr, som berikats med syre, ej länmade något 
spår efter sig i vatten. Då försöken v oro ytterst hem l i1~a an
vändes ett flertal täckbcnämningar, som. numera fö rcl;omma 
i facktidskrifter. Det kan därför vara av allmän t int resse 
för dem, som önska studera dessa saker, att få en öve rsikt 
över de olika metoder, som konunit till användnin g samt 
vad dc olika täckbenämningarna s~\som auxilin, aurol, ingo
Jin, helman och T -stoff innebära samt dessutom f å en in
blick i vilka metoder som kunna användas för fr amdriv
ning av torpeder. 

\Valtermctoden har flera olika sätt alt utnytlja vii tcsu
peroxiden. I ett fall användes s k ,kallmetod och i tre andra 

fall varmmelod. 

Fall I. Vätersuperoxiden sönderdelas m ed en katalysator 
och ::;lulproduktcrna Lli valten och syre. 

Fall II. Efter sönderdelningen av vätesuperoxiden i lik
het med fall I insprutas syremättad bränsle i gasform (kol
väte) . Detta medför en temperaturstegring till 2000° C. slut
produkterna bli vatten och koldioxid. 

Fall III. I den gasblandning som. erhålles i likhet m ed f~i\ 
II insprutas vroJten, varigenom temperaluren sänk es tJI 
000 " C. Sintprodukterna samma som i fall II, dock med högre 

tillskott av vattenånga. 
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fa ll IV. Här an~·ändes ingen k_alalysator ulan i stället ett 
·äJvli.indande bransle (hydrazm-hydrat med metanol). 

"l~111 p erat~~en uppgå~ till 1900°_ C _och slutprodukterna ut
·r. ns av vatesuperoxtd och kold10x1d sarnt reslQas av kväve 
oora ~ . . 
" 

Tabell 1. 

Kemisk formel Täckbenämning Användning 

l 

Ämne 

-------------+-------------7-------------~----------
Vätesuperoxid 

Kalcium per' 
manganat 

Natrium per' 
manganat 

]-[d - h d y razm y ra 

l Metanol 

Blandning av 
hydrazinhydrat 
och metanol 

,_ 
Blandning av 
hydrazinhydrat 
och ätanol 

l Dekalin 

l 
N H HO 

2 -1- 2 

l CH20I-I 

57°/0 CH20I-I + 
30"/0 N 2 H-t . H 20+ 
13°/0 I-!

2
0 + 0,6 

g/ l K3 CuCn-t 

l 
80°/0 N)-I, .I-I20+ 
20°/0 C 2H 50I-I + 
0,6 g/1 K

3
Cu Cn

4 

l 
ClOHlS 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

auxilin 
au ro l 
ingolin 
T ,stoff 

's o 

.IY\,stoS' 

c ,stoff 

helman 

-

l 

-l 
l 

l 

Sy rebärare 

Katalysator 

s 'l d ja vantan ' 
ligt bränsle 

l Blandnings' 
komponent 

l Bränsle för 
raketdrift 

l Bränsle [ör 

l torpeder 

l Bränsle för 
ubåt 

1' T~bell 1 visa r de vanligast förekommande ämnena, deras 
'e1lltska f' l l" l b .. · .. l · 

" L onnc , · ac '- enamntng smnt anvan< ntng. 
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l K Il d a me to 

Metod l I l 

NaMn0 4 

Katalysator eller --Ca(Mn04 )? 
(s . k. z,stoff) 

Bränsle 

l 

Bränsle 
hydrazin' 
hydrat 
(självtän' 
dan de) 

- ---

Tabell 2. 

HtOz 
(SO% lösning med 552 kcal jkg) 
Täckbenämningar : aurol, 
auxilin, T,stoff, ingolin. 

v d armmeto 

Il l I l I l ----IV -NaMnO, fast 
(lösning) Ca(MnO,)~ . -- • · · platit• 

(kristaller) 

CIOHI S : CJOHI S 
B · : » · 

( dekalin) (dekal in, 
koga,in) 

Bland ningar 
N 2H 1 . H20 
(helm an el · -Cstoft 

Vattenin• l H 20 m- l 
sprutning _,_ ..y ,.., t 
---------+--------~v~~------~~---------~v~--------

Sluttempe' 1 480° C 2000° C 600° C ·l 
ra tur 

1900 c 

H
2
0 t- C02 

+gas\ '2) 

Slutpr_o' -;_I __ H_
2

_0_+_0_
2
_--+-_H_

2
_0_+_C_0_

2
_-:--H-

2

_0_ +_ C_0_
2 
_ _ 1 

dukter 
-----~------7------~-- ----

Använd, Raketer Raketer (ej Turbiner för Raketdr ift 

ningsom' Syretillsats reglerbara) stor belast' för fl ygplan 

råden Motorer ni ng (regler var) 

-----
, Turbopumpar ----Utprövad Flygplan starthjälp Ubåtar flygp'an 

användning Starthjälp för flygplan Torpeder 
Ubåt 
Katapult 

Tabell 2 visar fyra av vValters olika metoder sam t vi lkH 
användningsområden -de omfatta och vi lk a ändamål de ur· 
prövats för. 

64.7 

· t ·ynuuena i en ubåt eller lorped äro begränsade. Ford
. u_ 

1
rn a på högre fart samt för uLålar längre a k lionsradie 

ri 111 g~ör torpeder större skottvidd gjorde att utvecklingsför-
oc J • .. 'd 
"[•en gick Jamsl es. 

50 De konventionella torpeder~1a had~ kol~maskin som drevs 
d bränsle och tryckluft. 1 ryckluftb ehallaren var av an

J11e1lig storlek och därtill en dyr del av torpeden. \Valter in-
5~1g att om man kunde utnyttja vätesuperoxid för torpeden3 
sa ' l fl f' .. l l · drift skul eo era .. orc e ar VlllD~S. . 

Man erhaller slorre energunangd, som kan ulnyttJ as an-

tingen för att öka_ farl~n eller , sko~tvidden. Driv~nedelsbe
hållaren, som delv1s ersalter luflbehallaren, khn goras enkel 
och av bleck och skjutas in i torpeden, liksom fallet är med 
motsvnrande anläggning för torpeder med elektrisk drift. 
Drivmedlet kan tillföras med pump. Detta medför en avse
värd viktminskning av behållaren. Sjövatten kan även an
vändas såsom ma larvatt en, vilket nwdfö1t " förlängning av 
skottvidden. Om man använder lurbin bortfaller dessu tom 
de annars förrädiska spå ren av olja och torpedbanan blir 

spårlös. 
För framdrivni>1~~ av torpeder användes metod lll (väte

superoxid - bränsle - vatten) Fig 1, men i motsat-; till 
ubåtsdrift sönderdelas vätesuperoxiden i förbränningskam 
maren och b;:ingas på ~amma gång till reaktion med bränslei. 
(treämnessystem). Yisserligen. minskas ~äkerheten, men me
toden medför fördelar i konstruktionen eftersom fördelnings
kammare icke behövs . För tändning vid start sprutar man 
ett kort ögonblick in en blandning, som är nppby!,{gt av 
hydrazin-hydra t (h el man 1) till bränslet. T n cket i förbrän
ningskammat·en spärrar efter hindnin~cn vidare tillförsel av 
l~ndbl andningen. riian kan också koppla helman som tänd
nmg:-:medel med dekali.n. Då helman löses vid hinduingen nY 

dekalinet begränsa~ ·tillförseln i tändninp~.ögonhlicket och 
upphör vid torpedens nedslag i vnttuel. Olägenheten med 
helman är den, alt del innehåller kopparsaller och därför 
endast kan lagras n~tgra veckor, varefle r förmågan att tända 
~ledgilr . För alt förhindra detta införes kopp arsallnatronerna 
1 förbrän ningskammaren omedelbart före !'kolt. D [t heltnan 
1i1åste inför~s ~ förbränningskamma re n före viilesuneroxi
cen, bygger man in i vätesuperoxidledniu gen ett fördröj
~ 

1
) H elman och ingalin ha fått namn efter fö rnamnen till tv:'\. av Dr 

Vvalters söner. 
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. .. organ och istället för ven til användes. en spärr- och 
J1111f~·ingsanordning. Härigenom vinnes dessutom att torpe
reg_ e a Je unna lagras en längre t id. 
de0d sådan,a ~örhå~lan~en då mm~ t ex ej lägger s~. stor 

"kt vid sp arlos sk]utmng, ··~zan Vv altermetoden anvandas 
"~ e!l enklare sätt. Därvid uttunnas vätesuperoxiden och 
f~drazin-hydratet med vatten (50 7o), så att förbrännings
t1~11peraturen ligger mella? 5_?0o - 600°, en föra maskine~ ofta 
fJuplig temperatur. Pa sa satt kan man erhalla en vasent
/ fö renkling av anläggningen (tvåämnessystem). 
1
gFör att t illföra bränsle använde man sig i början av det 

traditionell a förfaringssättet med tryckluft, som är nödvän
digt för styrorganen och som förvaras i ett kulformigt tryck
kärl. Br änslefördelning med pump erbjuder däremot elen 
fördelen att om man i stället för färskvatten v.'ill utnyttja 
sjövatten, så erhåller man en möjlighet att väsentligt öka 
skottvidden . Man konstruerade därför treämnespumpen som 
startades m ed tryckluft över ett frihjul och som därefter 
drev& u1ed framdrivningsm askinerie t. F örbränningskamrna
ren, en cylindrisk svetsad konstruktion av kolstål, är ·dig
rätt inflänsad framför maskineriet. Sedan vattnet först av
kylt fö r brä nn ingskammaren insprutas del i botten av kam
maren . Dr ivm edlet insprutas under ett tryck av 45 a tm ge
nom ett rmtal munstycken. En besvärlig del i utvecklingsar
betet var utformningen av dessa munstycken, som bestäm
de den bränslemängd som skulle tillföras. Enär katalysator
och förbränningskammaren voro förenade samt då tre ämnen 
samtidigt sk ulle blandas i denna, uppslod en viss explosions
ri~k om äm nena icke voro rätt avvägda. Enligt uppgifter 
fran amerikanskt håll förlorade tyskarna på så sätt en tor
ped på hun dra . 

. Som tidigare nämnts anv~i.ndes i början som framdriv
n_mgsmaskin en kolvmaskin. Man övergick emellertid snart 
hU turbin, som genomgick ett flertal olika ulveck1ingsfor
Iner . Hesu llatel blev en turhin försedd med en skovelkrans, 
sont . vid full fart hade en rotationshas Ughe t av 30 000 v ; m 
~Per1ferih as.tighet 400 m /s) och gav ;)00 hkr. Vid en gastempe
~ a tur av 500" - 550" och 40 atm tryck var· ängförbrukningen 
'~ kgjhkr. Rotorn är lagrad i ett specialkullager och den 
~Jnst beslastade änden vilar i ett bronsfoder. Omedelbart 
s~ l turb inen finns fastflänsad ett specialdrivhjul, som med 
i\~ ~oter.ande massa UPJ?hä_ver rotorns begyi~nelse~{rängning. 

laggnmgen arbetar fntt '1 torpeden utan nagon mbyggnad, 
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Fig. 2. 

Maskineriet å japansk to:c p 2d typ Kailen 4. 

vilket är fördelaktigt för oljekylningen. En nyhet ~ir alt aY

gasöppningen är placerad omedelbart vid lurbincn, s<\ d t av
gaserna icke inverka på propellrarna. Yid den van liga tor
peden måste avga~;crna alllid ledas genom deil ih[llig<l pro
pelleraxeln ut bakom propellrarna. 

Om sjövalten användes sftsom malarvatten erford ras mät
tad ånga med 80 % fuktigh et, som lilledes genom en ::mord
ning smn uppsamlar pannsten. Denna pannstensuppsamlare 
kunde användas c:a fem gånger och måste ·sedan ut bytas. 

\Yallcrmeloden kan alHså utnvttjas på många olika sätt 

vid framdrivning av torpeder. TVIan räknar med en högs ta 

fart av 50 knop på \ott skjutav~~;ttmd av 20 000 m. . 
För speciella fall kan torperler hyggas för reaktion sd ri~t 

(slrål tl rif l). Tillverkningen är enke1, nten skoth·idden bln' 

liten speciellt genom den s tora bränsleförbrukningen . 
I USA framställdes före och unde r krirret för militärl och 

kommersiellt bru k endast 50 % vätesupe~·oxid . Anledningen 
var att vätcsu Jeroxidcn vid hö <;(re koncentra tion va r svår 
att handha och förvara. Tn;klm~d var vid denna Lid långt 

före :mdr::1 länder när det gi.illdc att anv ~i nda vätesu peroxid 

med högre koacen t ration . Efter k r igel har ondlerlid i G~.A 
framställts vätesuperoxid m ed ännu högre koncentration an 

vad som tidigare an vän ts i Tyskland. 
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.. ·en Japan använde i slutet av krige t välesuperoxidtor-· 
~~r. Torpeden .~enämdes Ka~ten L1 och var en .s k själv

pe rdstorp ed manovrerad ~v tva 1man. Den var 16,5 m lång 
111f

1 
dcplacera.de 18 ton. J?wmet.ern var 1,35 m och spräng

oG !dn ingens vii~ t 1800 kg. skottvidden var 27 000 vid 40 knop 
]n ~ 38 000 m vid 30 knop. Maskineeict ulveddade 1500 hkr. 

ocl~Iur vätcstq~.eroxiddr~.f~ kommera att utnyttjas i f ramtiden 
.. . svårt att saga. Be lraffande uhatar är det endast hittills 

~~nt, alt de båda e~gelska försöksubål a rna Explorer och 
E:<calibur anv~md.~ vatc~up~roxid såsom framdrivningsme
deL GSA h ar 1 slallel gatt In för atomdrift fiir 11hå tar och 
de t är ~tt förm odao att Storbri tannien kommer att gå samma 
yiig. J Jli11I detta ar underlecknades ett avtal mellan dessa 
siaeter om utbyte av informationer b e träffande atomdrift för 
n1ililiirt bruk. De erfarenheter Sovjet erhöll om de tvska 
Walter -uhåt nrnn vid krigets slut torde medfört en viss · för 
'öksverksamhe l även där. 

I fråga om torpeder torde eJnellerl.id vätesuperoxiddrift 
yara av s lor betydelse och en intensiv utveckling och prov
yerksamhet synes pågå i 11era län der. 

Källor: T iS febr 1955 

VDI nr 3, 9 och 21 1955 

US. Naval Froc<:r.ding;; febr 19"17 

The Shipbuilder and Marine Engine-Buildcr april 1955. 
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Det tyska återtåget på ostfronten 1944 /4 5 s~.,J 

Tysk samverkan här - flotta i Södra Ostersjön 

Av .JURG MEISTER. 

O··versatt av Kommendör B. LIN D 
GR f:: N. 

Vid tyskarnas å tertåg efter offensiven i Ryssland stod Sov. 
jets trupper i slutet av 1944 åter frarmne vid Östersjön oeh 
tyskarnas brohuvuden vid Kurlands och Ostpreassens k~1 ster 
var stark t hotade. För att lätta trycket tvingades där för tyska 
krigsledningen alt sätla in artilleribestyckade flotleuheter i 
södra Östersjön. Föruton1 mindre örlogsfartyg var SAT' - och 
AF* -fartyg särskilt lämpliga för dessa uppgifter. SAT-far
tygen var kanonbåtar (ombyggda kustmotorfartyg) , som ur
sprungligen tilldelats 13. och 24. L*-flottiljerna; senare an
v~indes de som eskor lledarefartyg och från åe 1945 ingick de 
i 3. AT -flottilj en (se bil) . AF til·lhörde 7. AT-flottilj en (se bil). 

I början av november 1944 sammandrogs i Golcnhafen 
ylledigare e tt antal SAT-fartyg och LAT*-fartyg. ~å lun da 

anlände SAT Polaris från Kiel den 5.11.44 och LAT Orion 
den 6.11. Polaris. förlades lillsanunans med handelsfar tygen 
Robert Ley och Pretoria ,samt lasarettsfartyget Obc rh ausen 

till Pillau. 
För att erhålla en bild ~v verksamheten vid den här saJll· 

mandragna hjälpflottan, i all t över 100-lalet fartyg, skall i 
d e t följ ande i form av loggboks~ och krigsdagboksu td.rag 
lämnas en redogörelse för vissa eskorter, transporter till SJ~% 
av trupper, fly k tingar och sårade, fartygens eldunders t~d 
till fällhären m m under tidsperioden från hösten Hl H tlll 
kapitulationen i maj 19-15 (se skiss). 

* SA T = Schwerer Artillerieträger. 

* AF = Art:illcrie Fähre. 

* LAT = Leichtcr Artillerieträger. 

* L = Landung. 

!Q l O JO ~,.., 

/ 
/ 

23.11.194iJ lämnade SA T Polaris i egenskap av eskortle
darefartyg Pillau tillsammans med LAT Beatrix, tankfady
get Ostmadc, handelsfartygen Luise Schröder, Kriemhild och 
Pinau, bogserbåten Schwarzau samt landstigningsfarkoster
na F 380 och F 355 och in l ö p te i Libans hamn 2-t.ll kl. 0830. 

26.11 eskorterade SAT Polaris, SAT Paraa t och VS * 32!) 
fyra h andelsfartyg från Libau till Pillau, nämligen Fritt. 
Sehoop, Dora Ahrens, Nordmark och Allcn.stein. 

28.11 avgick Polaris från Pillau till Memel för att diirifrån 
eskortera t r u p p transportfa rtyget Y olla m fl till Pilla u. C p p
draget utfö rt 29.11 kl 0930. 

29.11 kl 1836 eskorterade Polaris från Pillan till l\'Iemcl 
~ 873, F 846, F 8 17, F 862, F 866 och trupptransportfartygel 
h.ometa. Uppdraget utfört 30.11 kl 0700. 

_30.11 omkring kl 1800 påbörj ade ryskt fältartilleri beskjut
~~ng av Memels hamn. Polaris utlöpte och eskorterade till 
~ landstigningspråmar samt trupptransportfartyget 

' Vs = V01·stoss. 

45 
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1\limi Horn med 1.000 man och några tanks ombord 1· 
vojen inträffade i Pillau 1.12.4-L \.on, 

2.12 eskorter':lde Polaris _tankfartyget Os t~and ,, h_a ndchra, 
tygen Munge, Pmau och Fntz Schoop samt \ S 343 fr a,1 Pi[· 1-

Lill Libau, där svåra strider rasade . ' <~t\ 
3.12 lämnade Polaris Libau och eskorterade tankfn l'L\·a 

Amrum samt handelsfartygen Mungc, Pina u och Fri tz Sclioöet 
till Pillau. På vägen förenade sig SAT J oost och Par~•a t 111~1~ 
konv~j en, vilka 4.12 N\': Br~1stcrort obsenerat en r ysk ub:\~ 
so~n JU~t la~t ut en mmsparr .<L1 rader eng~Jska .llli nor, :i 
mmo,· 1 varJe rad). De tyska fartygen beskol uba tcn, Sl' ll 

!ör.svann. I Pillau hade und:r tide~1 inträffat SAT Robe r~ 
Jviuller och I-Iclena samt LA 1 Denlnx. 

12.12 eskorterade Polaris efter elt kort uppehåll \i d I\ö, 
nigsbergs varv handelsfartyget Hubert Schröder fr ån Pil lau 
lill Memel. 

13.12 eskorterade Polaris ett antal fartyg från ~Iem cl iil! 
LibaLL 

14.12 satte ryssarna in ett flertal flygangrepp i stor skala 
mot Libaus hamn, varvid det tyska luftv~irnet uulskii t 103 
plan. Några tyska fartyg, däribland transportfarlygc l Mnl
gache, skadades. Under pågående anfall avgick Polaris med 
YP* 1603, tankfartyget Amrmn och handelsfartyget \\'cicll
selriff till Pillau. 

16.12 var Polaris åter på v~ig med en transport fr ån Pilbu 
till Libau. Denna utgjordes av VS 1401, VS 1U18, lii F i\ bog
serbåtarna Eisvogcl och Sch\valbenberg med pråmar ~amt 

motorfartyget Dieter Körner. 
19.12 transporterade Polaris i då ligt väder övcrbef tilh aYa

ren för Kurlandsfronten, generalöverste Schörner, från Lihau 
till vVindau. 

20.12 avgick Polaris med en ny transport, bestående av VP 
315, M ,12;)0, M 4252, handelsfartygen Sestrostris .. Ell a HolJ:J, 
Luise Schröder, \Vcichsel och Altenbruch från \Vin dan tdl 
Libau. 

21.12 nnder transport från Libau till Pillau blev Pola ris 
med SA T Nienburg, sam l handelsfartygen Eifel, Ella TiolJll , 
Luise Schröder, Sudsee och \Veichsel anfallna av en rysk 
ubåt. Uneler natten och i tjocka skingrades konvojen, :rar
vid ub{llen kl 02;)5 den 22.12 dök upp mitt bland kon \·oJens 
fartyg och besköt handelsfartygen med artilleri. {'bå ten 

':' VP = Vorposten. 

Artillerie Fähre AF 83 

IYing;H.Ies i uläge av en lysk bevaknings hå l kl 0-100. Den 
ryska ubåten siktades senare av en tysk ub~H, u 1063. 

5.1.1945 å ter tog Polaris eskorttjänsten efter repara lionsar
belen och avgick till lVIemel med VS 331, F 8L16 och F 873 
samt h andelsfartygen Bake och Allenstciu. 

6.1 ä tervände Polaris till Libau med Bake och bärgnino-s-
fnrtyge t BH 37. b 

.8.1 eskorterade Polaris handelsfartyge l Gumbinnen fråu 
Libau till P illau. 

11.1 avgick Polaris med en konvoj från Libau till Memel 
~ch PiJia u beslående av l\I 3112 san;t handelsfarlvgen Fritz 
choop och Charlotte. " ' 

1 ,
13.1 esk orlen~dc Polaris\'~- 1704, VP 311 samt handdsfar

~gen \ Veserstem, Amrum, Sudsee, Ganveau, Ella Holm och 
' euw er k från Libau till Pillau. 

15 l o b .. . 1 p l . l .. B · p a orpc e . o ans es cort av handelsfartyget Gunther 
ll ss, som dock m ås te avbrytas. på grund av haveri på Russ. 

f" Samniga här ovan nämnda konvojer vur av stor betydelse 
or den tysk a härens krigföring. Fartygen transporterade 
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ammunition och annan krigsmateriel till "fästningen'' I' 

land, och på återresorna medfölj de sårade och fiykl in~llt

Aven andra SAT-fartyg, T-båtar och F-båtar förra u~ar. 

eskortljänst, och dygnet runt befann sig konvoj er }) ',0\ <~ d Q 
Vä,rr 

till de olika inskeppnings- och u tskeppniugshamn a rna . t-> 

16.1 var handelsfartyget Gii.nther Russ reparerat oeh p 01 
ris saml artilleriskolfartyget Delfin eskorterade Gi.i.nth:; 

Russ s~mt mo.torfar l.~:gen Spyker I och Spy~~r II lill Me1nej 

och lhllau, (ht de forsenade av storm anlande fors t 18.1. 

Den orkanartade storm, som. rasade i dessa dagar, åstad

kom allvarliga haverier på de tyska örlogs- och handels

farlyge~1. Delfin fick läcka i maskj~1rum ?ch ra~lio~~ytt, Spy. 

ker I fick roderskada och tre M-ba\tar rakade il S] ono d. Av 

dessa tre kantrade M 305, varvid besättningen så när som p3 

två man omkom. VP 1701 strandade. övriga fartyg, som Le

funnit sig till sjöss, hade erhållit större eller mindre skador. 

Polaris tvingades sålunda att för reparalian kvarl igga på 

varvet i Pillan till 30.1. 

Under tiden blev förhållandena i Pillau allt m er svåra r· 

tade. Ryssarna gingo upprepade gånger till anfall både till 

lands och i luflen, och 2G.l ·explode rade ett ammuni tions· 

lager. Tusentals fly k tingar trängdes ombord på dc i hamnen 

liggande fartygen, bland dem handelsfar tygen Uberia och 

Pretoria, kryssaren Emden samt minfärjorna lYI 1082 och 

M 802. På icke färdigreparerade M-båtar trängdes flyktingar 

med varvsarbetarna. Vissa M-båtar hade ända till 500 pas

sagerare ombord. Det tyska luftförsvaret var svagl och en· 

dast si.i.Uan förekom tyska plan över den belägrade staden. 

För att avlasta trycket planerades en framstöt till den 28.1 

av SAT Polaris och SAT Paraat Fimle F C\02 och F 815, vil

ket företag dock måste inställas p~1 grund av haverier på de 

båda F -bå tama. 

30,1 detacherades SAT Pola ris och SAT Joost ti ll Königs

bergerkanalen för att där beskjuta ryskt pansar, som geno111~ 

brutit de Lvska linj erna. Fartygen kvarblev i ;sina posi Lionel 

till den 1.2, då de å tergick till Pillan för proviantering. 

3.2 beordrades SAT Polaris och SAT Joost till 1'\eukuhren 

för. trnnspo•: t av s[uade. U~1der op~ra ti~nen grunds tötte/:~ 
lans och maste bogseras tillbaka Llll P1lbu av bogserbal 

Pfundenweg. 

Polaris. 

5.2 •·erkställdes ryskt flyganfall mot Pillau. varvid Polaris 

erhöll två bombträffar och sjönk m ed stora personalförlus

ter. De överlevande räddades av F 802. 

7.2 avgick SAT Joost och SAT Paraat till Königsberger

kanalen, där de under 8.2 hämtade flyktingar och transpor

terade dem till Gotenhafen. I sistni.inmda hamn befann sig 

nu LAT Beatrix, SAT Joosl, Snemba, Ostsce, Cascade n1 fi. 

24.2 h ämtade Soemba 10,5 cm ammunition i Oxhöft. 

8.3 verkställde Soemba ell flertal eskorter till Hela med 

bogserha tar och pråmar. Operationen pågick till 10.3. 

h lL; utlöp~~ ~~em~a med YS 32~ o.ch YS 32G från Goten

. ~fen och fortoJde 1 Grossendm·ff (m nersta delen av Put

~~ger \Viel~) kl 1015 ~'len -~~· 3, ~är r\ F 21 förenade sig med 

et t5 ska forban del. h.l 1~0~-1130 b esköt de tyska fartYgen 
IUaj · ] . • ·' 

I and vid Pu,tzig, varunder Soemba avlossade 43 st 10.5 

~nt1 granater. Ryskt flyganfall mot fartygsförb andet blev 
1 an resultat. 

hn~S . ;:: _for!salte de tyska fartygen beskjutningen av mål i 

d VId Sehwarzau, Lindenlhal, Tanncnhof och Habitseh-
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beru Y<ll'UJHler Socmba avlossade 2:Fi st 10.3 cm Ut·a11 .., 1 b' ~' q E: t 
Dc L'·ska farln!:ol besköls under de pågående stri dt>r 11 .., . · 

) .., '--' • • • (._l dy 
rysk t pansar, nillar tilleri och nwskmgeyar. 

1-l.J avgick Soemb::t, AF 21 och YS 305 kl 0700 ti ll Goter _ 
h af en, <Jukomst kl 1103, för komplettering av amm uni tion 

1
_ 

förråden. Delta arbe te pågick hela dngen lill kl 22:;n. Dä~
emol kunde ej kolförråden komplctlcras, ty 40 handelsfar
tyg v~tntaclc p:l kolningsmi)jJigheler. Pf1 grundo av rysk ar
tillerield k unde den dagen endast lre handelsangare k olas 

l::i.J Jämnade SAT Joost och YS 328 Gotenhafen och ankrc:
de kl 0-~20 vi(l Kussfeld (Helahalvön), rlär ASB • Drachc och 
SAT Ostsee redan inträffat. På fartygen embarkerad e en eld
lednin gstrupp fr~m armen och mellan kl 1110 och 2(t) J be
sköis m ed fartygsartilleri orterna Zi egenhagen och (;rossen
dorff ~umt cH rvskt batteri och en infanteribatalj on . C ncle1· 
pågående stride1: ·verkställde farlyge n succesiva för flyll uing
ar ~'och ank1·ade kl. HiLi utanför Ziegenhagcn. Förbindelse 
mell nn f ar tygen och hären uppehölls med slupar. Soemba 
av lossade under dagens strider 83 1s:t 10.5 cm gran ater för
utOJn 37 mm ammunition. 

16.3 besköt fartygsa rtilleriet Schwan~au utcd 8 gran aler kl 
O.J00--0-!0 l och Grossendorff kl 1"115 med 4 skott. 

1'/.J öppn a de ett ryskt 12.2 cm balleri eld mot dc l;.-ska 
fartygen , so n1 hesvarade elden. Soemba lyclcndcs. m ed kon
centrerad eld sätla batteriet ur funktion. 

Hl.:i åt •~rgick de tyska fnrtygen till Hela. umler h ela stt·iods
perioden vid Helu-halvön fick dc tysk a fartygen ut5t a sva ra 
ryska flyganfall. De r yskP flygarn a var stöndigt i gt\llg, na lt 
och da!I inom området Danzig-Gotenhafen---Hela . 

~' ~ 

22.3 ~wgi'ck Socmba. och AF 21 från Hel a men blev mcll·a·n. 
kl 0\JOt och lGDO oavbrutet anfallna av ryskt flyg , yarf(l[ 
f a rtygen tvingades ;"tlergå till Hela. 

23.3 anlände ett flertal SAT-fnrL~·g ur 3. AT-flollil j .:n till 
I-Ida från Go tcnhafen däribland \V cstflandern, L A T Ben
tri x, eskortfurtyget F 3, två S-bå tar m fl, m edan SAT - · ien
buhr allt j ~i m t opererade i KönigsLerger k a n alen. 

25.:) var (rolenhafcn fu lls tändigt iilnesluten av ryska tr up
per od1 kunde enda:;t na t tetid unde r svåra förhållan den an-

* = Arl.illcrischulboot. 

659. 

." ·as f r ån sjös_idan . . Inloppet låg ~mcler s tändig rysk eld. 
~0\ soemha lanmade Hela kl HbO och tog ombord GOO 
sAl tingar .i Gotenhafen, som landsattes i Hela kl 2355. M{ 

~G . 3 lämnade Soemba Hela kl 0015 och inlöpte i Gotcn
f~n Jd. 0311. Hon log där ombord 500 flyktingar, w m tl c

]la ·l,rrade till Hela kl 0630. l.!ndcr d agens lopp transpurle
~at'e Soemb a 500 flyktinga r ut till reddan vid Hela, där 
~:~dingarn a embarkerade p å d en till ankars liggan de Pots-
1\11. Alltj ämt fortsalle ryss arna DU hamra p å de tyska far
~)~gcn och ställningarna i land med fältar'tillcri och flyg. 

28.3 avgick SAT Socmba, J oos.L och Nienbuhr till Rexen
grund och ilastad e därstädes trupper mellan kl 0330 och 
och 0510. Under operation en lcdo de tyska fartygen s.tora 
person alförluster till fö ljd av ryskt artilleri. 

29.3 gj ordes under nRttcn försök alt till fartyg p Et r edden 
vid Hela överföra 650 flyktingar, vilket emellertid misslyc
kades. På e m sanuna dag överfördes dock en del av dessa 
personer lill handclsf artyge t Charlollc. 

30.3 transporterad es 450 flyktingar till handelsfartyge t 
Uran eli och p å em sa mma d ag yilcrligare 1.020 p ersoner till 
fa rtyg p å redden vid Helo.. På kYäll en nvgick Soemba Joost 
och Nienbuhr till Hexengrund, varifrån trots svår rysk ar
tilleri eld ytterligare soldater, krigsfångar och flykUngar 
transporterades till H ela, där de landsattes.. Kontingenten 
måste eineHer lid r edan samma rlag å ter embarkera på trans
portfartygen }Hl redden p8 grund av ryska fl ygangrepp. 

1.-1 avgick Socmba och F S58 iill H cxengrund och ilasta de 
Under rysk eld sold a ter, vilka överfördes 'till Hela. 

2.4---5.4 forlsatle transporterna nattetid m ellan Hexeil
grun d och Ileln, vilka dock i h iig gra d försv ftrades p å grund 
av all ryssarna uppsatt strålkastare p å vrak e t av "Gneisc
nau", m ed v ilka de Jlyste mot Hexengrund. 

5.4 föll I-TexenQrund i rvssarnas h änder och därmed hade 
1Yskarna förloraci sin sisl-a stödjepunkt i Danzigerområdet. 

. litrynmingen av Oxhöft-Igels tällningcn över hanmen He
~engrund beordrades först den -!A och därm ed befann sig 

~ter.50.00~ man .. trupper (7. pan~arb\ ren) . jämte en ~nänJ~d 
f Yktmgar 1 en snek. r~ or evakuermgen av dessa stod hll for-
ogande : 
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25 st. KFK* (200 man vardera utan 'förråd ) 

27 st. MFP* (700 man vardera utan förråd ) 

5 st. övriga fartyg (tillsammans 3.300 personer) 

5 st. SAT-båtar (600 man vardera). 

Sammanlagt kunde således 30.200 man ilastas. Men 
01

, 

MFP slmlle få med sig viktig krigsmateriel, bl a p ansrp:~ 
vagnar, viikel ju var pnskvärt, måste peronalantalel Inin~

kas med cirka 17.000 man. Operationen skulle genomföra, 

under två nätler under täckordet "Valpurgisnatt". s 

6.4 avgick SAT Soemba oc.h Ostsee från Hela _till Grossen. 

dorff, varest de ryska ställningarna besköts (av Soemba kl 

0815-1158 med 40 st 10.5 cm granater). 

7.4 upprepade SAT Soemba och Hobert Miiller fö regi\ ende 

dags beskjutning vid Grossendorff mot de ryska trupp erna, 

varvid Soemba till kl 2010 avlossade 65 st 10.5 cm grana ter. 

Under striden låg nedslagen från det ryska fä1ta rlillcriet i 

omedelbar närhet av de tyska fartygen (80 st 17.5 cm gra

nater), medan ett 20-tal ryska jaktbombplan utan uppehåll 

anföll fartygen med bomber och kulsprutor. 

8A utlöpte SAT-fartygen, understödda av Z 43 och T 33, 

kl 0215 från Hela och besköt mellan 0730 och 2000 de r vska 

ställningarna vid Grossendorff, varvid Soemba avloss a d~ 165 

st 10.5 cm granater. - Genom :denna insats från de tysl<a 

fartygen lyckades de tyska trupperna genom motangrepp 

tillfälligt erövra lerräng och intaga några ryska ställning ~n·. 

-- Mot dc ;ryska flygangreppen, som gid{ fram i vågo r, Hl

sattes AF 21 och 2 st KFK. Under flygstriderna sänktes tank

fartyget Franken. 

Kl 2050 ankrade de tyska fartygen vid Ziegenhagcu samt 

avgick påföljande dag tillbaka till Hela. Härunder triiff~des 

handelsfartyget Mathias Stinnes av ryska bomber och 1 ~1aste 

sättas pä grund. De l")'ska flvgangreppcn mot Hela tilllog 

allt mera i häftighet och styrka. 

10.4 koncentrerade SA T iSoemba, Ostsee, Nienbuhr o~~ 
Robert Miiller samt AF* 21, M 57, M 391, M 203, Z 43, Z ' . 

och T 33 sitt artilleri mot de ryska flygplan, som m ed stor 

kraft insaltes mot de tyska transportfartygen till ankars ut-

'' KFK = Kriegsfischkutter. 

* MFP = l\1arinefährpram. 
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ör Hela. Tyskarna k~_nde dock ej undgå förluster och 
11.~~orade genom bombtraffar lasare ttsfartyget Posen och 

for delsfar tyget Deutschland. 
bBD _ ~ 

H.-i före tog_ ryss~rna .. uppre~?ade f lyganfall .. och 50---:-_Gu 
. , ka plan befann s1g stand1gt over He1la, som aven beskats 

I)sd fältartilleri. Vid dessa angrepp råkade lasarettsfartyget 
111~·1in i brand. Soemha gick upp längs .. sidan och_ lyckades 

B. ·för a 250 svårt sårade, som senare lamnades till Robert 

ove~1hofen och VP 1708. Under dessa S•trider sänktes i Hela 

~0~9, UJ 1102, 1\I 376, ett jtankfartyg s amt två handelsfartyg. 

12.4 avgick Soemba och ?sts~e. fr~m_ !--Ielao till Schwarz~u 

för besk j utning av ryska stallnu_lgar: r:,fter aterkm~sten hlol 

Hela lä mnade SAT-fartygen arlillenslls_kt skydd hll. de pa 

redden ankrade handelsfartygen, av v1lka handelsfartyget 

Pretoria träffats flera gånger (15.4). 

16.4 beordrades SAT Soemba, Ostsee, Nienhuhr, Robert 

i\Ililler och Kemphan samt ASB Drache till Pillau, dit de 

anlände sam ma dag kl 2130. Under den påfä>ljande natten 

uppehöll sig fartygen till ankars på redden samt besköt un

der 17.4 m ellan kl 1950 ·och 2050 ryska beredskapsshillningar. 

18.4 verks.tällde•s ett lyckat anfall mot ett ryskt stabskvar

ter ulanför Pillau, som_ besköls 0213- 00350. Kl 0550 lättade 

förb ande t och uppehöll sig under gång på Pillnus redd. De 

tyska fartygen anfölls därvid kl 0855-1113 och kl 1115- 1330 

av 110 ryska plan (typ Bos lon, IL-2, PE-2). Kl 1142 erhöll 

SAT fiobert Muller två bombträffar och började sjunka. So

emba g ick då upp längs sidan och räddade 3;) man. Kl 1:-)00 

erhöll även Soemba två träffar av 2;)0 L•omber och strax där

på vid fortsatta flygangrepp ytterligare materielskador och 

person alförluster. Trols delta kunde Soemba med sakta fart 

gå upp längs sidan av ASB Drache, som efter två bombträffar 

var i sjunkande tilJ.stånd, och räddade överlevande samt 

Draches kvarvarande ammunition. Bogserad av bogserbåten 

Schlepp er och understödd av SAT Nicnbuhr och SAT Ostsee 

Uppnådde Soemba Hela kl 1~40. --- Under dessa strider lyc

kades tyskarna skjuta ner tre ryska plan. Det ryska hög

~<vartere t omnämnde i sin rapporl om striderna ''alt tyska 

Jagare sankts utanför Pillau". 

. Efter provisoriska reparationer detacherades SAT Soemba 

lUl R_öpenhamn och SAT Nienbuhr tiil Pilian för fullstän

c lgt Iordningställande. Soemba länmade Hela 23.4 kl 1~10 
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tillsamman!> med YP 5901, F 289, F 389, F 381, fy ra fi ~l· 

kutlrar, två hogserb[tlm· och ett Yerkstadsfartyg. Kl o;;]{) d'- ~ -
2-~. J L.tppläcktes det tyska f~rtygsförbandcl av r~:.s kt ~[l~11~ 
nmgsflyg, som omedelbart LJllkallaclc bombflyg. Anda l'q 
kl 1300 utsattes fartygen för anfall med bomber, toq)(~t/ ·. 
och kubprulor. Beträffande ty~karnas förJusler är int et kii 1 ~t 
men tyskarna lyckudes ucdskJuta tre ryska plan. D e tvsk ·' 

fartygen kunde ~mcllert.id f?:·tsätla västvart till R<iunc pt 
Bornholm och v1darc tJll Ii..openhamn ulan ett storas av 
ryska flyg- eller sjöstridskrafter. 

SAT Kie11buhr kvarlåg i Pillau till den 8.5.19-1:5 d ii iH,n kl 
2100 länmade hamnen tillsammans m ed en konvoj >:l ett 
60-tal fartyg, bcstft cnde av 

1 SAT-fartyg 
Hl S-båtar 
4 R-bålar 
l M-båt 
3 beYakitingsb{l tar 

13 KFK 
;) AT 
3 Sicbel-båtar 
3 lVIFP 
4 flodbålar 
8 hjälpfartyg 
l dep{lfnrtyg ~TsiHgtan). 

Organiserade i fyra gruppe1· traasporleradc dessa Lt rt :·g 
över 18.000 man tyska soldater från Kurland och Ostprc n'
sen med destination till hamnar besatta av de allier <Hle i 
Yästra ÖstersJÖn. - --- - Tre hmmar efter avgången f r:m 

Pillan skedde Ty-:ldands kapitulation. 

SA T-fartygen var und er östersjökriget 1942jL13 d e st ar
kast bestyckade hj älpfartygen i Finska Yiken och u tgjorde 
1·yggraden i artilleristiskt avseende bland de tyska sjös tr jcls
krafterna därstäd es. AT-fartygens insats under krigel s slut
skede var kanske ännu mera betydelsefull. Den hj~ilpflo lta: 

som tyskarna organiserade och utrustade för ändami"de~ 1 

Södra Östersjön, b es lående av AT-fartyg, motorfårjor, tn ln-
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r re. en mångfald handelsfar ly g, depå- och lasarettsfar
s~'=Pl~~ f l fartygstyper, utförde s lä.ndigt pågiicmle personal-
15 .j

1 111a t eri.altrm:sportc~· mellan ol~ka .brohuvuden och l~.am
oc . från Lilian 1 norr till Gotenhafen 1 syel. Den :tyska haren 

~~~urland erhöll på detta ~ätt en f~dväg t.ill sjö~s fö~· f?r
f] ttning av trupper lll Hl 1 kustomrade l, v1lke<t g1velv1s m-

ybar en icke obetydlig avlastning på vägväsendet i land 

~~h lättnad för hä.ren~ transportmec~.el. Att kapaci~.etcn på 
flot tans trans1~_ortformaga ~ar avsoevar~l. f.ramgat:. darav alt 
på samtliga kolar kunde pa en gang f o rflyttas over 30.000 

J11 an . · · l · d l'k f'" b d h l l De fartyg som 1ng1c c 1 e o 1 a or an en var uvul sa c-

Iigast handel~far tyg, som ~ntingen utnyttjades i sitt u.~-

spr ungliga ,~lock ell~r ~.cksa. ombyggts od: .bestyckats foor 
kriasän damaL SarsloJt lamphga var, som tHhgare framhal
lits" de holländska kustmotorfartygen, lätta att manövrera 
och billiga i drift. Dc nautiska förhållandena i operations
området vid Helahalvön, Putziger ,\Viclc, Danziger Bucht, 
Friselles Ilaff, 1\:urisches Haif n1 fl platser erbjöd rikliga 
tillfällen för amfibieoperationer, och hjälpfartygen var ofta 
under kritiska situationer i verksamhet för eldunderstöd åt 
trupperna i land. 

En bidragand e orsale till alt tyskarna relativt ostört lyc
kades genomföra transporterna över öppna havet på långa 
och sårbara färdvägar - avståndet Libau-Danzig omkr 120 
sjömil - torde få tillskrivas den omständigheten, att ryska 
sjöstridskrafter prnkliskt taget lyste med sin frånvaro. Vis
serligen var det ryska flyget i oavbruten verksamhet, men 
trots detta kunde transporterna genomföras tämligen pro
gramenJigt. Och det var huvudsakligast i och omkring han•
llama och icke på öppna havet, som flyget åslacllcom en för 
adande verkan p8 fartygsmaterielen. Särskilt illa tilltygade 
blev sålunda SAT-fartygcn (3. AT-floHilj en) vid de våld
samma ryska flyganfallen under den 18AA5, varvid förlus
lerna bl a kunde tillskrivas en taktisk felbedönming från 
flottil jchefens sida. 
b Som regel har va~·je marin i krigstid hjälpfartyg ingående 
land fartygsmatenelen. Huru dessa uttagas och utrustas 

salllt till vilken omfaUning blir heroende av en mängel fak
torer av taktisk och strateg'isk ar'l, av krigets växlingar, 
~?era tionernas ar t o s v. I nu ifrågavarande fall synes den 
)ska k rigsledningen ha följt en naturlig linje: att för här 

actuella ändam8l mobilisera en effektiv hjälpflotta, vari-



664 

genom de egentliga sjökrigsenheterna, allt för dyrbara 
1 "överkvalificerade" för denna verksamhet, kunde frigöoc 1 

för andra uppgifter i sjökriget. c ra~ 

Bil. 1. 

3. AT-flottiljen (från 1.3.1945). 

Bas: Gotenhafen. 

SA T Cascade (holl) ............. . 
Robert Muller ........... ... . . 
Helene ....... ..... . ........ . 
J o ost (holl) ......... .. ...... . 
Kemphan (holl) . . ...... .... . . 
Paraat (holl) .......... . . . .. . 
Berkelström (holl) . .... . ... . 
Ostsee (holl) ... . ....... . ... . 
Soemba (holl) ........... . . . 
Nienbuhr (holl) ........... . . . 
Trompenburg (holl) ......... . 
\Vestflandern. (holl) ......... . 

LAT Beati·ix (holl) ... .... . ....... . 
Gretchen . . . ................ . 

\ 1 erkstadsfartyget D 15cl, P-mot. 

1937, 338 ton 
1936, 395 )) 
1937, 400 )) 

1936, 343 )) 
1940, 305 » 

1939, 3H » 

1940, 379 )) 
1927, 346 )) 

Samtliga fartyg framdrevs med dieselmotorer. -- Bes tyck
ningen kunde variera, exempelvis: 

Socmba 2 st. 10.5 cn1 kan 
1 » 37 mm » 
6 » 20 » » (l-kvadrupel, 1-duhbel) 
2 » 15 )) » 

Polaris 1 » 15 cm » 
9 » 20 mnt » (l-kvadrupel, 5-enkel ) 

Polar is efter ombyggnad: 

l st. 88 mn1 kan 
10 » 20 » » (2-kvadrupel, 2-enkel) 

2 » 15 )) )) 

'l. AT-flotlil,ien (från 1.3.1945). 

. Adlerhorst. 
J3US · 

Grupp A: AF 33, 19, 26 
Grupp B: AF 38, 34, 21 
Grupp C: AF 46, 49, 37, 30 
Grupp D: AF 31, 50, 2, 23 
Gm p p E: AF 5, !), 29 
Verkstadspråm A ll. 

(3(j5 

AF-färjorna hade 280 tons , d~plac~ment, fart .. s knop, .tre 
dieselnwtorer, 65 mans besättnmg, ]att pansar over v1kt1ga 
delar samt bestyckade med 

2 st. 10.5 cm kan 
2 » 37 nun » 
8 » 20 » » 
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Ryska fartygsnamn 

Av PER-OLOF EKM AN, H elsi ncof 
" ors. 

.. ?r.\~)g~f,nrtyg b~:t~l~.a~· ~anli·~·en uppl·~·allas eft:~, I~a.m nku nnign 
SJ oh J <t Ilar och ha d or a1 e, ,SJ o- och f<lltslDg, l...r n f U ull a re u c: 
te.r, gestaller ur historien och mytologin, geografisk n 0 ~~~~.': 
dJur, vapen, n~tur~enomen, folkstam~11ar m n~ eller hc:;ti't r 
nn:nn.en av o ad~. ck h v bet~ckna:1de ohka egenslcapcr. Dessa 
pnnc1per slar aven att fmna 1 den ryska f.kcppsno nH' nkla
turen. 

Avsikten med denna arlikel är att presentera i;w m elen 
ryska örlugsfloltan nylljade fartygsnamn f r:'l!l 1700- talr• l in
till våra dagar, med huvudvikten dock lagd å ångk 1 cl flc ns 
i:idevarv, från 1860-talet framåt. Som huvud:-.akliga k ~i llol' 
har härvid anlitats: Moisejevs marinkalender "Spisok Kora. 
blej Russkova Flota 1861-1917" och Novikovs sjökrigsh isto
ria "Boj evaja Letapis Husskova Flota" (b~'ida Mosks a l U-18) 
jämte olika årgångar av de kända kalendrarna Janc's och 
\Y eyer. Delta strövtåg genom dc ryska .skcppslistor;w göl' 
ingalunda anspråk p å fullständighet, men torde dock ge en 
någorlunda ,god bild av de ryslu1 fnrtygsnanmea gen om li
derna. 

Först några ord om stavandet av de ryska namnen pi\ 
~venska . Då en stor del av de ryska språkljuden iu tc kan 
aterges med det latinska alfabetel och fonetisk skrift inte 
heller kan användas, har vid lransskriptionen av n amnen 
translillernlionsprincipcn följts. Således atl varje boks l n\' i 
det ryska alfabetet motsvaras av en bokstav eller dil o kom
bination i det latinska. Ett undantag utgör det ryska ''mj uka 
tecknet", som betecknar muljering av föregående k onsonant, 
men inle å terges m ed j, då detta är missvisande ifräga o!11 
~let vi~ muljeringen uppstående mjuka konsonantljudet, solll 
1ngen.lmg har att sk::~ffa med j-ljudet t ex i svenskans "ba
talj". Vi skriver därför Kreml, ·inte Kremlj. En modifierinf! 
<~.~ translitterationsprincipen i annan riktning är motivc~·n d 
±or att ultalet inte för mycket skall avvika från det r ik liga. 
Detta gäll er å ena sidan den ryska bokstaven e, som i vissa 
fall betecknas med je eller jo, såsom i Jerntak, Orjol (inte 
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al. Orel). Å andra sidan å ter!les dc ryska bokstäver, t;rl11' ~ , ~ 
i allmänhet motsvaras av ju och ja efter t ,och s 1ned 

~~Jl:.esp ia för alt man inte. skall mis~uppfatta kOl~1~ii:atio
JLel1 s.oJn beteelen ande ett t] e- eller SJ e-lJ ud: allts a fmlen, 
11 

·,1 (inte Tjulen, Asja). Den bokstav, som betecknar ett 
J\Sl< . . l l b ) . e-l jud, stavas m~d .sJ (m le se 1). och < cn,n som . ctec {nar 
s]tt tj e-ljud m ed LJ (mte tsch): SJcsta.koY, [JapaJev. Dessa 
e mn är sam~tidigt exempel på, aU cien 'bokstav, som be-
na · 1 l l .. 1· 1 o l o l tecknar både tonan; e oc 1 ton ~st v- JUC , pa svens {a a ... er ges 
med v (inte ff). 'D?- svenskan m le har nagol te~ken. for to-

ande s-ljud, som 1 ryskan betecknas med en sarsk1ld bok
~uw användes det konventionella teckn cl z och för del Lo
;~;nde sje-ljudel, som likasA h ar en speciell bokstav, använ
:les kombinationen zj: alltså Zorkij, Zj arkij (in l:: Sorkij, 
Sjarkij). Den boks_tav,. som bet~dmar ljudförb_incl.clsc.n ts, 
motsvaras av kombmahonen ls, Inte av z, som J u ar forbe
hållet del tonande s-ljudet: således Tsesarevilj (inte Zesarc
vitj) . Omskriv::~nd e t av tcclmcl för de.t speciella ryska v~1s 

ljud, som slår m ycke t nära sje-ljudet, med inslag av ett svagt 
artikulerat t-ljud, är mycke l svårt. Transskriplionen sj lsj 
kommer uttalet närmas.t, m en den enklare kombinalianen 
sts.i går ~i ven an : alltså Stsjuka. Ett allmänt fanvänt tecken 
är y för den bokslav, som beleclmar ett specifikt ryskt, öppet, 
dovt 'u-färgal i-ljud. U (inle o) anv~indes som motsvarighet 
till den ryska bokstav, som betecknar o-ljudet. Den r:yska 
bokstaven o, som betecknar elt å-ljud, ~llerges i svenskan 
med sanuna tecken. Det hårda ryska h-ljudet ålergcs med 
den konventionella sammansättningen ch: alltså N achimov. 
Konsonantgruppen ks skrives lika (ej med x): .således 
Aleksandr. 

Detta vore i slora drag de principer för stavandet av ryska 
namn i svenskan , so1n användes i det följande. Några ski:il 
a.tt återge namnen enligt engelskt, tyskt eller franskt mönster 
finnes inte. Namnet på den kryss::~re , som. 1954 besökte 
Stockholm, skrives av britter Ushakov, tyskar Uschako\v, 
fran smbin Ouchakoff, vi skriver alltså U sj akov. 

Ryssland är en u !:präglad landmakt och dess örlogsflotta 
~v hitnligen sent ~.atum. Alltsedan s~ut~t av 140.0-talet hac~e 
Ioskva h yst en Lrangtan mot havet 1 vasler, men detta mal 
~ar ännu oupp1:ålt. under det 17. å~?undradet. 1\'I~d Peter den 
~ores l ronbeshgnmg 1689 framtradde emellerhd den man 

Ila arenan, som på fuLlt ::~livar skulle bana Ryssland en väg 
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till havet. A v en halvasiatisk barbarstat skapade denne ve rk. 
sanune tsar en europeisk stormakt och grundlade den_ t yska 
militärmakten. Den ryska flottan hade tsar Peters YJdsynt
het och energi att tack a för. -~in upJ~komst. Man k an stiga 
det var han som. lärde ryssbJornen sumna. Seda_~l dess hat· 
d e lta typiska inlandsfolk rört ~ig yå bav~L.-_D ess. ~rlo~sflo tta 
har under seklens lopp stål t pa hoJden _av sm m.al, t <~<h vun. 
nit lysande segrar e~ ler . tillfo~a l s svidande_ n:dc,rJng ~ch 
sjunkit ned till närapa tomm.a mtet. Men alltid ater upps l~tlt. 

Det första i Ryssland byggda örlogs~artyget. _ _v ar Orj 0 [ 

(Örnen), en 22 kan. tremastar~, som ~ maJ 1668 SJosaltes vid 
floden Oka. örnen, symbolen 1 tsarnkc1? ':a pen, blev. t_radi
tionsnamn, som burits av flera fartyg mhll nyaste lHi. De 
närmaste å ren kring sekelskiftet fortsatte ts:ar Pet~r u tbyg
gandel av den flo_~la, so_n_1 vide det Stora nordiska kngcls slut 
skulle dominera oste rsJoomradet. . . .. 

Den 24 maj 1719 vann den seglande ryska flotta ~1 s1nf orsia 
av tsaren högt uppskattade sege r meHan Gotska __ Sandon och 
ösel, där en liten svensk styrka under kommendor An ton Jo
han \V r angel (skeppet W achlmeister, _fregallen Karlskrona 
V a pen, brigantinen Bernhardw;) nedkampades. av ryssarna 
under kapten Namn Scnjavin. Han~. styr~_a omfa~lade skep_
pen Portsmouih Deuonshire , .Jagudzzl, lfrzzl, Rafazl, V (lrahml 
och briggen Natalija. I slaget vid Tjesme 1770, där lurk~1 ma 
förlorade nästan hela sin flotta, bestod den ryska eskr. <l ern, 
under am. Greigh av skeppen Rostislau, Europa: Ne tron 
m enja (Rör mig iiCke), Saratou, frega~terna NadezJda Bl~go_
po putjija (Hopp om i\' älgEmg), Af nk a . b~mbardcn ( IIO id 

(Äska) och 4 brännare. Vid Fidonisi 1788 kampade skcppc1: 
Preobrazjenie Gospodn e , Svjatoj Pauel, fregatterna An~~~~Cf 
P ervozvamzyi, Georgij Pobjeclonose~s, B_~rislav, ?lrela, J\ UL· 

hurn , Taganroq, Perun, Pobjeda, LJ~gkq, S!wryz un d C'r aJ1l. 
Vojnovitj. Gnder turkiska krige t 178t- 92 namndes bl~n d de 
f:u:tvg am. U sJ· akov vann s ina segrar skeppen R oz]destvo . ' . s· . - TJ[ ,l . . A l l \ nd-llrislouo, Mariia Maqdalzna , U/Cll07 v auzmzr, pos o r , 

re}, A le zcsan~lr Nevskij, ~.i?_lr Ap_ost?l, Joann B_o~oslo v . .T~a~; 
Preclte l]a. Till am. Dnut_n.J, _Sen~avms e_sk~de; l ... or~ cflC'I .,i/, 
kelskiftet hörde Tvordr!l, SLlnyz , Mosl S.fll!Jz, Sko1yz, ~)r ~~~~ ~ 110 
Rafail. Uriil, .Jaroslav, Reluzzan, Venus, Elena. \:H~ ~ tn_,H sk
fö rstördes den turkiska flol_t_an 1827 av e~1 bnt_t~s~~~{r_~1:. [ ~-g 
ry~:lc ~:~skader under am. Codrm~ton. ~ellag.mde t):k ~t .. i f rc· 
var skeppen Azou, Aleksandr N evskq, Gangut, .lr"'eJ, ul, 
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tt rn a Kastor, Konstantin, Elena, Provornyi. Upptakten till 
~~-ir~kriget utspelades vid Sinope __ 1853, där ryssarna under 
h N achimov vann en stor seger over turkarna. Hans eska-
a!ll j. I 't M . . P . . '" ' 1'1 .. . omfattade skeppen mperatn sa m·zJa, arzzJ, v e z CZJ 
}ler ·az J{onsl cmiin, Tri Sv _jalite lja , T jesma, Rostisla v-, fregat
i i~fw Kagul, Ku.lcvt_ji. Under detta krig uppträdde också de 

ter d · .. l f' l h d · lf' t frsta ång nvna or ogs ar ygen oc e rena sege ar ygen 
f~rsvann eflcrhand. 

Ovannämnda axplock ur elen ryska nomenklaturen unde r 
ecJelepoken torde ge en bild av då tida principer för namn

~i;ning. Yissa namngrupper kan härvid skönjas, såsom t ex 
geografiska, bibliska och h_~st<~ris~_a n amn, a~jekt_iv betec~~
nande egenskaper o s v. Darvid f as ter m an sig v1d de r e, I-
15 jösa namnens starka position. Förklaringen bärtill står a tt 
finna i den ortodoxa kyrkans makt och inflytande. Ryssarna 
älskade sin kyrka och det var med k yrkans hjälp de sim;
cmellan stridiga folkgrupperna en gång sammanfördes och 
rikets nationella enhet 1Lpprätlades. Icke underligt att apo<>t
Iars, helgons och änglars namn m å lades å krigsfartyg, som 
ju kämpade för "det heliga Ryssland" . örlogsflaggan fördt~ 
också ett kyrkligt emblem, det blå Andreaskorset på vit 
botten . 

De äldsta ryska fartygen hade bibliska förebilder. Apost
larna Paulus och Petrus gav namn å t de tv [i. skepp .c1pvslol 
Pavel och Apastol Pjotr, som 1695 byggdes i Voronesj. Sam
ma namn förekommer också senare under formen Sv_julo_j 
(den Helige) Pauel och Su_jato_j P_jotr eller rätt och slätt 
P avel resp. P _jotr. Namnet A postal Andre _j åsyftar Andrcas, 
Ryssl anels skydelspatron; det förekommer även under f C\ r
men 1lndrej Pervozvcmnyi (den Förslkallade) . Ett av de 
största skeppen på 120 kan. hette Dvenadtsat Apostolov. 
vilket är uttytt Tolv Apostlar. A v ytterligare fartygsnallln 
llled bibliska och kyrkohistoriska p e rsoner som förebilder 
l~al_l n i.imnas : Svjatoj Antonij (Antonius.), Sviato_j Ilia (E lias), 
Su]aloj Mark (Marcus), Svjatoj Jrvstaj'ij (Eustachius), Em
rnanuil (Immanuel) , J ezekii'l (I-Icsekiel) , J o ann Pre di et _ja 
(Johannes Döparen, eg Förelöp aren) , Joam1 Zlatousi (.Jo
hannes Krysostomos), .Toann Boqoslou (Johannes Teologen) , 
~ eorgij Pobjeclonosets (Sankt Göran, eg Georg Segerbära
~n) , ~aksi~~ ,Ispoveclnik (Maximus Bekännaren), M_?ri_ia 
;· agdalzna, lur i Joann (Cyrus och Johannes). De fyra arke
'~llgl a rna Gabri el, Mikael, Hafael, Uriel Merfinnes i skepps
llamnen Gauriil, Michail, Raj'ail resp. Uriil. Till den religiösa 

46 
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slagskeppet Tri Svjatitelja (Treenighet), sjösatt 1893. 
(13500 t. 4---305,14- 150,4-75.16 K.'l. .. ) 

namngruppen kan ännu pänföras: Rozjestuo H rist ou o (Kris ti 
Födelse), Preobrazjenie Gospodne (Herrens Förklaring), Bo
gojaulcnie Gospodne (Herrens Uppenbarelse), Svjatoje Pru
roljesiuo (Helig Profetia), Sv jataja T roiisa (Helig Trefaldig. 
het), Tri Svjatitelja (Treenighet), Bl ag odal (Välsignelse). 
Flere av förenämnda kyrkliga namn blev traditionsnam:1, 
de fördes av pansarfartyg ännu 1917, då revolutionen utpla
nade dem. 

Adjektiven är en liten namngrupp bland segelfartygen, de 
fram:lrädde egentligen först på 1800-ta le t. N am n sådana solll 
H rabryi (Tapper), jvf osis jnyi (Kraftig), Silnyi (Stark) , 1:v?r
dyi (Sladig), Pravyi (Rättskaffens) var förb ehållna lu:.Je
skeppen, medan Byslryi (Skarpsinnig), Otuas}nyi (Dristig), 
Prouornyi (Flink), Skoryi (Snabb) , Spe s jnyi (Skynr~sa Jll)' 
egenskaper, som fordras av goda spannre, tilldelades fl·cgat-
ter o dyl. . 

De geografiska namnen bildar däremot långa serier o~l~ 
vi inskränker oss till att nämna några få exempel. Dc 31 

antingen allmänt hållna och uppvisar världsdelar, län der, 
städer såsom Afrika, Amerika, Asia, Europa, Rossija (RvW 

P · · (Pa·land), Ingermani and, H rym, M os k va, Peterburg, arzz ] 
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,. ) ell er orler där segrar vunnits. Redan_ tsar Peter ~ät upp-
11511 uyhygo·da skepp efter p latser, dar hans kngsmakt 
l'/'1 

.. ~tal l agr:r, s~1som t ex Poliaua, Riga, Vyborg och fl_ere 
~,{_~~!w namn framträdde under årens lopp: Azou, Bereswa, 
c~)a~yul , l(agu_l, ]{.inburn, T jesma, Varna m fl. ~ 6 Kejsare, kCJsarmnor, storft~rstar har geU namn clt en del 
skepp, silsom Imperator. ;( k~Jsare), Alr:k~andr I, lm~er~l~r 
p ·at r I, J mperatntsa (keJsarmna) J eJcalerznc~ Il, lmp~~ al! L ha 
iarija, Veliki} Enjaz (storfur.~te) 1\.onslanlw, Velzk.LJ Anytz 
\iiclwil. Härlill kmmner en slorr~ w.upp på -lav, b:Ledman
-le m ed ellida furstar, såsom Bl'}alpslau (furste 1 Polobk 
~97-10~4), Sujatoslau (Storfursk, stupad 972~, Jaroslw~ 
(1034-54, Olof Sk?lkommgs n: å~}, lz.zasl,~w _ (Storfursle 1 
Kiev 1054- 78), 1\lsllslau (furste 1 h.1ev, \ lanmur Monomachs 

son)· 1 · .. .. 1· Il .. bl l Namn ur den antika myto ogin ar tam 1gen a manna an< 
fregatter, briggar o dyl. Trots det .ryska sl~~·ivsättet ig~nkän
ner m <Hl ulan svårighet gudar, gudmnor, hJallar ur tro] anska 
kriget m m bland följande exempel: Amj'ifri?a .. Ach illcs, 
Ajaks, A rgonaut, Ariadna, Aurora, Dwna, Endunwn, Flora, 
Geklor, lj'igenija, Kaiipso, Kastor, Merlwrij, Minerua, Pol
lada (Pallas Athena), Pegas, Prozcrpina, Perse}, TPlemak , 
uliss (Odysseus). 

Ett par ord om någTa i skeppslistorna förekommande, 
främmande icke ryska namn. Då tsar Peler med utlänningars 
hjälp organiserade sin flotta, kompletterades de inhemska 
nybyggnaderna genom inköp av utländska skepp,~ främst 
brittiska. Våren 1715 inköptes i England skeppen London , 
Britannia och fregatten Richmond ocl1 året därpå skeppen 
Portsm outlt, Deuonshirc, Jllarlborough, vilka under rysk 
flagg bibehöll dessa namn. Fartyg som erövrats från fien
den, införlivades med den egna floHan ofta under sina ur
sprungliga namn, men skrivna på ryskt vis. Sådana var t ex 
frega tten Brilliant, briggen Buonasorle, brigantinen Azord, 
fråntagna fransmännen 173-1, 1799 resp. 1805 samt skeppen 
Prins ~Guslcw och Retuizan, fregatterna Venus och Aulroi! 
erövrade fd m svenskarna under 1788- 90 års kria. Prins 
Gustcw [oas 1788 i slaget vid Hogl::md, V e nus 1789 i Kris.ti
~niafjord ~l, ,1vfroil (d v s af Trolle) den 2-! aug. s f1 vid 
Svensksund. Namnet R etuizon är en förvrän?"nin&r av det 
svensk a RiillPisan. Linjeskeppet upph :mns 4 juli 1790 efter· 
svenskarnas utbrytning ur Viborgsvikf·n av rvssarna utanfi)r 
Helsingfors och tvangs stryka f lagg. Både Autroil och Ret-
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slagskeppet Retvizan (1900), det sista med detta från svensl;a 
linjeskeppet Rättvisan (1790) bärstammande namn. 

uizan blev traclilionsnamn och ärvdes sedermera av ett an
tal fartyg. Den sista Aulroil var en jagare sjösatt Hll :J . tagen 
av britterna 1918 utanför Hcval och överlämnad lill Estland 
i vars flotta den tjänade som Lennuk inlill 1933, då den 
såldes till Peru och blev il lmimnte Guisse. Den sista ryska 
Rii!iuisun, ett slagskepp från 1900, föll i japanernas h~i.n der 
vid Port Arthnrs kapitulation 1905 och införlivades llled 
örikets flotta under namn av Hizen, där elen föreko m änn tt 
på 1920-talet. 

Detla om fartygsnamnen inom. den seglande örlogsflntto n. 
Krimkriget på 1850-talet betecknade början på en ny cpvlc 
Ångkraft, pansar och bombkanoner infördes, den gam la tre
enigheten ck-hampa-segelduk var dödsdömd, segelfartygen 
försvann. 

Det fö.rs la rysk?- pansarfartyget el pm:sra~e batteriet o::~: 
nenosna.Ja batareJa) h e tte Pervenels (Forstlmg) och ansk· 
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Det första ryska pansarfartyget Pervenets (Förstling) sjösattes 
1863 i BnglaC~<i. 

fades 1863 fr ån EngJancl. Det följdes åre t därp[t av Ne iron 
menja (Rör mig icke) och Kreml, som byggdes i Petersburg. 
Därstä des sjösattes under 1860-talet också flere monitorer. 
Denna John Ericssons skapelse var då på modet i de flesta 
mariner. Här en provkarta å namnen: Bronenosets (Pansar
fartyg), L atnik (Harneskklädd krigare), Strelet.~ (medlem 
av streltser (skylt-) kåren); Smertj (Skydra~), Tifon (Ty
fon), Fragem (Orkan); Penm (Åskguden), Koldun (Troll
karl) , V estsjun (Spåman), Tjaradej/w (Trollkvinna) , Rusul
ka (Sj öjungfru), Jedinorog (Enhörning). Till monitorerna 
kan också hänföras dc cirkelrunda pansarbatterierna Nov
gorad och Vilscadmiral Popou, efter konsh·uldören am An
tlrej .~Jeksandrovitj Popov (1821--98) kallade "popovkor", 
en f artygslyp, som Yisade sie( vara mindre lyckad . 
. Pansarfregatter och korvetter var upnkallade efter beröm
da amiraler och härförare. En kvartett fregatter (1868) bHr 
~amn efter amiralcn~.a Greigh. Lazarc\ Spi 1:~do;. .Tiitiag?v. 
l~?d korvetterna markes Aleksandr l\ euskz], ll..l1JCIZ Poz]ctr 

s}<:zJ, Min in. Det förstnämnda, f ö etl flitigt nytljat namn, 
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Pansarfregatlen Adrr!iral Greigh (1868) tillhörde en k vartett 

fartyg uppkallade efter namnkunniga amiraler. 

har fur st Alexander av Novgorod (1220- 63) till fö re iJii d. I 
h onom såg folkfantasi och munllig tradition en hj äll e och 

e ll helgon. Ti llnamnet Ncvskij erhöll han efter segern 12!0 
över v~1st c rländska korsfarare vid Nevan. Moskvavoj voden, 
Jursl Dmi lrij Michailovi tj Pozjarskij (1578- 16-!2) shilldes 
iG12 i spetsen för lantvärnet i kampen mot polackerna. lf ans 

krigskommissarie var E.uzma Minin, en f d slaktare fr<m 
Kisjnij -Xovgorod, som 1611 greps av en nyvaknandc, nnl JO· 

nell rörelse och uppsatle en medhorgarhär. 

Klipperskepp och korvetter (1855- 60) h ade namn ~ ;.•l n!W 

som !\Jeiscr (Kryssare), Vrslnik (Budbärare) , Naje:1/ni?• 
(Partig~ingarc), Razbojnik (Rövare), Strelok (Skytt) , Xuln
jaka (Grälmakare), Opriljnik (medlem av Ivan IY:s liv' ·1k l), 

D:::jigzt (tjerkessisk konstryltnre), Vsaclnik (Hytta re ) , 1"iliu: 
(Yiking), Var_iag (Varäg), Bogalyr (Kömpe), Bojarin ( Bo

ja r ), Griclcn, Ryncla (bägge beteckning för tsarens li Y\"dd), 
Gaidtunak (gaidamakcr-vilda rövare, sotn på 1770-lalc i bär

jade i södra Polen). Dessutom kan nämnas gru pperna ii dd· 
stenar: A lnwz (Diamant) ,lzumrurl (Smar agd), .Jachonl (f\,n
bin), :t}Pmljug (P~irJa ) och djur: Medved (Björn), Zubr (L t· 
oxe), B ujvol (Buffel), V olk (\'arg) m fl. 
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Av öve rgångslidens fartyg förtjänar även omnämnas etl 

70.tal sm å kanonbåt~n·, \kau~nerskie lodki) .. på ca . __ 170 lon, 

111 under och efter h.rnnknget byggdes for kustforsvare t 

~e fick nan:n efter fiskar, f~.g~ar, insekter, vap~n, naturfeao
Jllen, sagovasen n1 111 son1 folJ ande exempel visar: 

]orsj, O~c ir,_ Sl erljc~d, Sls~L.zk.a -- G,:r~, Stör, Sterlet~, Gäd~a 
Gogol, liors]Lln, Si.~] egol, 1 ]Cllka - l\.mpa, Gam, Steghtsa, Mas 
J{omar, Osa, Plje la, Sjmel - Mygga, Geting, Bi, Humla 
J(opje, Lule, Melj, S ekira -- Lans, Båge, Svärd, Bila 
Brouja, J{ olljuga, S j lem, Sts j il ~· Harnesk, Ringpansar, 

H j ä lm, Sköld 
Jadro, J{olLjan, J(artetj, Pistsjal - Kanonkula, Pilkoger, Kar

tesch, l\luskeduncler 
Gul, Tres/.::, \7z ryv, Vystrel - Buller, Brak, E xplosion, Skott 
Bujan , Hval, Lichatj, Postrel - Sla gskämpe, Friskus, G~tpå

a re, Skurk 
Balagur, Prokaznik, Sorvanels, SjalLm - Skämtare, Skälm, 

Vildbasar e, Yrhätta 
Gram, M olnija, Zareuo, Zarnitsa - Åska, Blixt, Eldsken, 

E oll1blixt 
J)oz jri, Grad, !nej, Sncg - Regn, Hagel, Rimfrost, Snö 
Dym. il1jatel, Tzzman, Tulja - Rök, Snövra, Dimma, Moln 
Burja, P cryu . Sjkual, Vichr - Oväder, Vindstöt, Stormby, 

~Virvelvind 

Bm·un, Prib oi, Volna, Zyb -- Bränning, Vågsvall, V:"1g, Dy
ni n g 

71/oroz, Otiiu, Priliu, Rosa - Frost, Ebb, Flod, Dagg 
Donw vo}. L esji, Oborolen, Vedm a -- Hustomte, Skogsrå, Var

ulv, Häx;-~. 

. Därmed har vi kommit till de rena fmgfartygen. I det fiil
J~ncle b ehandlas dc olika fartygstypernas nnmn intill reYo ln
h?nen 1917 v-ar för s.ig, först slagskepp, pansarfartyg, di'ir
efter kryssare, jagare, ubåtar, specialfartyg o s v. 
.. Blnnd dc större fartvgen, slagskepp o dyl å terfinner man 

fore:tr äd esv-is namn efter kejsare, krigare och platser, där 
de ryska vaJmen skörfial ära och berömmelse. Det första 
större pansarskeppet sjösaltes 1872 i Petersburg och fick 
namnet P}olT Velikij (Peter den Storc) efter den rvsk a sjö-
11~.aktens grundläggare. övriga slagskenp uppkallade efter 
tarsk are är: lmverafor A lekscmdr Il, lmpercdor A lcksandr 

l, Imp erator Nikolaj l, Imp erator Nikolaj II , Im perator 
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Pauel l, lmperatritsa Jekal erina Velikaja (Kartharina dn 
Stora), lmperatritsa Marija. Kejsar Alexander II (1 81~~s1~1 

tillträdde regeringen under det för Ryssland så olyck lic/ 
Krimkriget. De första pansarfartygen byggdes under h uns li~t 
Hans son Alexander III, mera soldat än stadsman, vi sa d · 
stort inlrcs~e för flottan. lind er hans regeringstid (1881-!) 1~ 
anlades hl a örlogshamnen Libau 18~)3. Nikolaj I, som bestu r 
tronen 1825, gjorde mycket för marinen och underslödde l iv~ 
ligt floltbyggnadsplanerna. Hans är reskriprtet av 31 dec. 
1825, vilket anbefallde byggandet av en flotta, som i sto 1·]ck 
endast skulle stå efter Englands och Frankrikes. Kvantitat ivt 
var denna nya flotta nog så im.poncrande, men kv alita tivt 
stod den lägre. Under Krimkriget nödgades den stolte tsa l'en 
bevittna sin flottas undern<ålighet och hans besvikelse var 
stor. Nikolaj II (18!14---1918) var som känt Rysslands sis te 
tsar. lind er hans lid utbröt det olyckliga kriget mot J ap8n, 
uneler vilket tragedin vid Tsushima 1905 näslan h elt utp l:'\
nade den ryska flottan. Sedan kom kriget 1914---18 m ed re
volutionen i släptåget. Under kejsar Paul I:s regering (1 7Dll 
-1801) dellog Ryssland i koalitionskriget mot Frankrike. 
Hans moder Katharina den Stora (1762-96) fortsatte Peter 
den Stc.res verk att göra sitt land till en europeisk storm akt. 
Tscsarcuitj, också etl pansarskeppsnamn, åsyftar den ry ske 
tronföljaren. Titeln infördes av Paul I år 1797. Liksom ovan
nämnda härskarnamn försvann också detta definitivt v id rc
vo]utionen. 

Fyra slagskepp från 1890-talet resp 1911 har uppkallals 
efter sjö- och fältslag: Gangut, Pollaua, Sevastopol, Peiropau
lousk. Det förstnämnda är en sammandragning av ryskans 
Ganqe-Udd, d v s Hangö-Udd, där den ryska roddflott an vid 
Rilaks hesegrade Ehrenskölds hopplöst underhigsna styrka 
27 juli 1/lL!, en händelse, som tsar Peter lät utbasuner a som 
en stor sjöseger. Vid den ukrainska staden Pollava slog h ans 
arn'lc avgörande Karl XII fem år tidigare. Sevastopol å Krim 
var station för Svartahavsflottan. staden belägrades nY de 
allierade västmakterna i närapå ett års tid under Krimkri
get och måste slutligen efter ett hjällemodigt försvar nppgi
vas i sept l85S. Hamnstaden Petropavlovsk ;] Knm tjatk ~, 
UDpkallad efter Bcrings båd a far1tvg Peter och Paul, v nr pa 
1800-lalet tidvis bas för Stilla havsflotta n. Orten angreps un
der Krimkri~et av en fransk-engelsk eskader. 

:\famnen Borodino, lsmail, Kinburn, Navurin (burn a hl _ a 
av ~1 stora slagkryssare, sjösatta 1915, men aldrig färd igställ-
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a), SiiW 1\ Tjesma tillhö1~- samma g!upp. Vid byn Boroc~ino 
d· 0 kl11 fran .Mo~kva utkampadcs l se1?t 1812 ett oavgjort 
1~]tslag mellan N apole~ns G~:.and_e Arme e o~h . r~·ssarna :m
f, . Kutuzov. Den turluska iastnmgen Isma1l 1 Bessarabien 
de1 .11~ades 22 dec 17\-10 av Suvorov, avträddes 1812 till Rys'>
stoid och blev station för Donauflottiljen. Yicl fästningen Kia
Ial1 

11 
vid Dn.jeprs mynning hesegrade Suvorov turkarna 12 

~~~ 1787. Under Kriml~rige t bOJ:<barderacles d~n häftigt a~ de 
"s tallierade - elen forsta stnden kuslbattener contra ang

~~ivna pansarfarty~ --- _och otvan_gs 17 okt 18?,5 l~_apitulera . 
Vid hamnstaden N av arm(-:_ a Peloponnesos forstordes den 
[Urkiska flottan 20 o~t 1821 av e.1~ engels!{~fransk-rysk, .eska
!er. l) tanför de turloska hamnswdcrna fJesme och Smope 
~earade ryska S-vartahavsflottan 6; 7 juli 1770 resp 30 nov 
1s53 över den turkiska. . 

slagskeppet 1\.n.faz SLlUOl'OV (Furst Suvorov)' v am RozJeS
'venskis flaggskepp vid Tsushima 1905, var uppkallat efter 
~n av Ryssla~1ds största fällherrar Akksandr \'asiljevitj Sn
vorov (1730-1800) , vilken påstods aldrig ha förlorat en ba
talj. Hans krigföring utmärkte sig genom ~nabbmarscher och 
våidsamma attacker, där man icke räknade på människoliv. 
Fartyget tillhörde en kvintett pansarskepp (13516 t) sjösatt 
1901--03, vars slutliga öde var tragiskt: Kn.faz Suuorou, B(·
rodino , Imperator r-1lcksandr III sänktes vid Tsushima, Or}ol 
(örnen ) togs av japanerna vid samma tiHfälle, medan det 
femte Slava (Aran) nedkämpades av tyskarna 17 okt l!H7 
i Moonsundet. Den samlida trion (1267--t t) Osl.fab}a, Peresvd , 
Pob}crla (Segern) slutade också olyckligt: det förstnämnda 
gick uneler vid Tsushima, de övriga sänkles i Port Arthurs 
hamn. T venne krigarmunkar och vid Don s.tupade hjältar 
var förebilder för OsljalJ}a och Peresuet. Innan furst Dmitrij 
av Moskva di"Og ut i fält, berätta r :\ikons krönika, besökte 
han TroiLsko-Sergievski_i klostret och fann bland munkarna 
därstädes två resliga f el krigare Aleksand r P eresvet och Ro-· 
lllan Oslj abja, som han tog med sig. Kort för e slaget vid Don 
1380 utkämpades utman ade en ta tarisk kämpe Telebe,i den 
lllodigaste ryssen till envig och ulmaningen antogs av Pcrc
svet. G n der tvekampen rände de b rt da antagonisterna sina 
lansar genom varandra. 

Tre 4ooo t kustpansarfartyg (bronenostsy beregovoj obo
t:ony) sjösatta på 1890-talet, som vid Tsushima mötte sitt 
ode, bar namn efter framstå ende amir aler: General-Aclmiral 
Apraksin , r-ldmiral S cn}cwin, A clmiral Us}akov. 
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Kustp~.nsarfartyget Admiral Usjalwv (1893) sänkt vid Tsushima 1!105 
(4126 t. 4-254,4- 120.Hi lm.) 

Amiralen, greve Fjodor Matvejevilj Apraksin (1661-- !721\) 
var en av tsar Peters fö,rtrogna och en av de drivande k raf
terna vid den ryska flottans skapande. År 1710 erövra de han 
\ .Tiborg från svenskarna, 1711 var han chef f6r Svart ah avs
flaltan och 1712-14 unelerstödde han med skärgårdsflo l l~m 
l'YSka armens infall i Finland. Därvid vann han den fi r:l de 
s~gern vid Hilaks. Jämlc furst Goli ls.in förde han den rodd
flotta, som förhärjad e svenska kusten sommaren 1710. 
Apraksin var en av dc få av tsar Pdtc.rs sjöofficerare som 
var av rysk börd, fl ertalet var som känt ulliinningar. 

Dmilrij Nikolajcvilj Scnjavin deltog som k ap len i kri gc1: 
mot Turkiet och Frankrike på 179C,..talet. I börj~m a Y tROll 
kommenderade han son1 v. mn. den eskader, so m frå n h.ront 
sladt sändes till Medelhavet mot fransmänn en. Unde t· kam
panjen i Adriatiska havet s å erövrade han bl a Caltaro, Cas
telnuovo, Brazzo. Under turkiska krigel 1806- 12 intog h~n 
Tenedas och vann 19 juni 1807 sjösegern vid Athos . Efter TJI
si l freden sök le sig ryska Medelh avsflo ttan till olika h amnill' 
undan hritierna. Senjavins eskader internerad es i Lissnb~11 

1807, där am Collon lade beslag på fartygen, som för dL'S ~I ll 
Portsmonlh. Efler denna händelse råkade Scniavin i on:ld· 
Han verkade sedermera i Östersjön och avled .1 831. 
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Amiral Usjakov (1743-1817) 

Amiral Fjodor Fjoclorovitj l!sjakov (~7-13-1817) deltog _i 
rysk-turkiska krigel 1787--- ~12 och i slrH.1enw under koah·
tionen mot N apol~on 1798--1800. Under turkiska kriget förde 
Usj akov Svartahavsflottan och besegrade lurkarna i ett an
tal sjöstrider ~I\.crlj, Anapa, Kaliakria). Sanuna dag 13 aug 
1791 sla oet ulanför Kaliakrir.-ndden utkämpades inleddes 
fredsunckdwndlingar. Att freden i J ass y 1792 blev förmånEg 
var delvis flottans 'och Usjakovs förtjäns t. Under krige't mol 
Frankrike ledeles den rYsk-turkiska flottan av "Usjak
pascha". Dess uppgifter begränsades denna gång iill .anfall 
mot fi-i.slningar (Kefalonia, Korfu, Z an le m fl): E nligt er
hållna direktiv skulle l .isjakov ?amv.?rka med hnU~r.na , m;? 
den självständige ryssen kom mte over en_s med :\c1SOD; 1 a 
väg titl 1\Ialla m·flrct 1800 fick han i :\Iessma order nlt ater
vända h em alli~-lnsen var brute n. Efter [ll crko:nsten blev han 
1802 statim~schef i Petersburg och tntngs p:\ grund uv ohölsa 
taga avsked 1807. 
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Våra dagars .1dmiral Usjakov (12 800 t. 12-152,12- lll0,10-!53 T . 35 kn.) 

I~I<_)~n näst ~. fartygska tegori pansarkryssare och kryssare 

Ou eJ se:a) , ma:kes ~-n namn_grupp represen terande gest a !ter 

~r ?.et 1 YS~':~ nk~~s ~ldsta h istoria : Bogatyr, Bajan, Bojurin 
.w ~ag, Vtiwz, lt] un k, Askold, Oleg Dmitrij Donsko · Vlr' 

dzmu~ il!ononwch. Ordet hogatyr bet)rder "kämpe" o~1f'1, /

~ner _frän d_e~ p:rs·iska "bah adu:·:.' (s.tark). I de ryska f~;~:. 
_a~ou~a (h) lme.ma) be te~kl:_as Kampen med Bog a tyr. Bnj an 

' a1 sJ\. n l d hos f urs ta r n a 1 h.1ev hJ·a··ltebal lacle1l "Igo J · 
t" " t"ll 1 · ' - · rs '-rl as-
ag_ 1 s znv~s h~!1om. Med boj ar (boj arin) bete~lmades ~i e 

r:.' s~ner 'av J_orda?_aradeln,. som bildade en sorts oliga rki 
o_ m::. . fur stens pe1. son . Enhgt den gammalrvska krönikan 

g{tndad~s Ryska ~1ket 862 av .skandinaviska vibno·ar (viliaz) 

fe .. er .. vara.ger (varJag), so. m kom övee havet v;iste~ifi- tln Den 
onnmsta h. r . R · .. <' · c • 

f" l" ' · 'o · ovc mgcn unk, hans broder och närmaste efter-
. o J are, sas0111 Askold och Olecr sammancörde d . 1 h 
derna till tt ""J l s· ~· .l eiys zas c
.. · _e · va c e. torfursten och krio·aren Oleg (Hei<;e) 
?vertog -~19 efter Ruriks död stvrelsen Över rike.t' I-Ia ·1 ~~-
OYrade I\. 8"2 "i' o " • c' 

o · c 1 ~ev T, 
0 , vo.r~ ra n han sedermera förelog flere kriQs-

tag ~' .. ~ hJl 1'-.0I~s~an lmopel. Med Dmitrij Donsk~j avses fu~:s t 
~~mhiJ I~anovitJ. av Moskva (1350- 89). Efter strider Jlled 
~L annfurs tarna bildade han ett stort rvsl"t fo·· . b d I b"-
segr d 8 , t 1 ... 80 

. ... r un oc 1 t: 

D~ a e , sep .:J tatarkanen Mamaj på Snäppfältet vie! 
, ~n,~ vat ?V hed.~rsnan~net Donskoj (den donske). Dcm:e 

1
} ske nalwnalh.Jalle plagar räknas som Moskvarikets egcu t-
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. e grund l~ig_gare . S torfurst ~~ la~imir 1VIonomac~ beröm~~1es 

]Ig 1 tapper, k lok och karak larslast i\Ied framgang bekmn

s~rde han p olovtserna och fönnådde övr iga ryska furstar till 

P~ nensamma anfall på dem. Sedan han 1113 valls till slor

f~~·ste i Ki_~v, sökte han skaffa sin ätt hernn:äld~ t över riket 
ed uteslangande av andra grenar av Hunks att. Han av

;~d 1125 och efterlämnade ett berömt av ädel humanitet 

prägla t testamente. 

Sedan har vi kryssar na, uppkallade efter 1Jerömda amirD

]er: 1 t ~_lmiral Luzareu, Admira! Nachimou, Admiral Butakov, 

Admira l J(urnilov, Admiral Spiridou, fldmiral Greigh, Admi

ral h iomin , Admiral Tjitjagou, Aclmiral Neuclskoj, Murav.fcv

Amurskij, Admiral Malwrov. Av dessa byggdes Makarov i 

Toulon 1906, tjänstgjorde under I världskriget i Östersjön 

och så ldes HJ22 till Tyskland för nedskrotning. Ncve lskoj och 

Murcwjev-Amurskij var 19H und er byggnad hos Schichnu i 
Danzig för Stillahavseskadcrn, beslagsh)gs vid krigsutbrottet 

och införlivades med tyska flo ttan under namnen E lbing n:sp 

Pillau. Nevelskoj-E lbing sjönk i Skagcrackslage-l l juni HJlG, 

PW(w övertogs efter kriget av Italien, dess tredje och sista 

namn yar Buri. Dc övriga l ~g på stapeln å rysl-'"a v~u-v under 

krigel o~h endast Lazarcu och Nachimov hann träda i t jänst. 

Hesten om byggdes till tm1kf a r tyg eller led sk ro l döden. 

Aclmiral :Michail Petrovitj Lazarev (1788- 1831) var chef 

för Svar tah avsflottan 18;=)3-·-50. Han sändes i unga år till 

England , där han tj~inade som midshipman 180-1- 08. Åter

kommen därifrån del tog han i 1820- talets ryska an t ark t is

och sö<lerhavsexpedilionP.r. Som kapten l gr och chef å flagg

ske.ppel A z ou deltog han 1827 i sjösiagel vid N avm·ino och 

blev knrt därpil k am, 1X3~) v am och 18-13 amiral. Han avled 

1851 och begrovs i Seva.stopol, där ett minnesmärke restes 

över honom. Lärjungar av den lazarevska skolan var bl a 

Nachim nv, I\.ornilov och Butakov. 

Pavel Stepanovilj Nachimov (1802- 55) tjänstgjorde 1817 

- 21 som löjtnant vid Baltiska flatlan och 1822--25 å fre· 

gatten Kr~jscr under Lazarev. Han var med vid N avarino 

1827, där han sårades. innehade i"tren därpå olika fartvgsbe

fäi i i\Tedelhavet och Östersjön c;amt kommenderades 183-1 till 

Svartah avsflottan . Såsom v am och eskaderchef vann han 

1853 den lysande ~Segern över turkarna vid Sinope. Under 

R~irnk riget deltog han i försvaret av Sevastopol som chef 

for fl ottan därstädes och sårades dödligt i juni 1855. 
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Grigorij hanovilj Butakov (1820--82) utförde åren lö JG 
50 omfattande hydrografiska undersöknjngar i Svar ta h av :-
Vid Krimkrigets ulbrotl 1 85~ förd e han som_ kapten 2 ~ 1 : 
ångfrega tten V ladimir, räkade i strid med det turkiska fag·t 
tyget l'crvas-Bachri och tog detsamma som god pris till st
vastopol. Hon deltog i försvaret av fästningen, blev 18~G 
k am och chef för hamnen i Nikolajevsk. Butakov cn·ua1;'i
sera({e den ångdrivna flottan och skapade en egen t~ktil · 
för densamma. ' 

Vladimir Aleksejcvitj Kornilov (1806- :J,l) blev 182:; sj(i .. 
kadetl och var med vid Navarino 1827 å skeppet Azov. Aren 
183-1- 39 innehade han o-lika fnrtygsb efbil blev 18-!8 k am och 
1852 v am. Kornilov var en av organisatörerua och leda rna 
av Sevastopols förs ·,rn r uneler Krimkrigel. Hang namn i för;~

ning med Todlebens är oskiljaktliga från historien om fäs t. 
ningens belägring. Denne synnerligen duglige led are, son1 

saHe sin prägel på hela försvaret, stupade 5 okt 185-1 a bas
tion 1\Jalachov. 

Grigorij Petrovitj Spiridov (f 1713) hjälten från tnrkisl;a 
kriget 1768- 7L1, började sin sjömilitära bana 1728, segl ade 
som ung officer å Kaspiska havet och Östersjön samt de ltog 
1760--G1 i Sjuårskriget. År 1769 förde am Spiridov en e ·ka
der från Kronstadt till Egeiska havet. I sjöslaget vid Chios 
1770, som föregick Tjesrne, förde han avantgardet med ut
märkelse. A ön Paros uppråtlade han en bas och oekupcradc 
1771 övee dussinet öar i grannskapet. Spiridov avled 17\JO i 
~vloskva. 

Sanmil Karlovitj Greigh (1736-88) skotte till börden, tjii
nade som löjtnant i britliska flottan och g,ick 1764 i n-sk 
tjänst som kapten. Han innehade fartygsbefiil i Östersj ön ~ch 
införde flere förbåltringar i skeppens bestyckning. Under 
~edelhavskampanjen 17G9--70 utmärkte sig Greigh flera 
ganger. Hans var födiiinsten nv segern vid Tjesme. Då krige t 
mot Sverige utbröt 1788 vae han amiral och kommend an t i 
Kronstadt. I slaget vid Hagland 17 juli ledde han ryska flot
tan, varvid h c:m sårades och av sviterna den 27 okt avled å 
sitt flaggskepp Rosfislav utanfor Reva1, där han ligger be
graven. 

VIaelimir Jvanovilj Istamin (1809- :5f'i) blev 1823 sjökadett 
och var mccd vid Navm·ino 1827 som gardemarin å skeJJpe t 
Azov. Vid Sinope 1853 förde han som kapten 1 gr Iinj eske P
pe! Parizj. Vid försvaret av Sevastopol sårades k am. Istamin 
18~4 och slnpade 7 mars 1855 å bastion Kamtjatka. 
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VasiliJ J akovlevilj Tjitjagav (1726- 180.9) gjorde forsk
ingsresor i polartrakterna 1765, deltog i turkiska kriget 

1I768--74 och kommenderade som v am en eskader i Medel
a\'e t. under kriget mot Sverige ledde han ryssarna vid 

~tand 25 juli 1789, vtid Reva] 13 maj 1790 och stängde in 
venska flottan i Viborgsviken. Svenskarnas djärva utbryt

:1iug 3 juli knnde h an likväl icke förhindra. 

v am Gennadij Ivanovilj Nevelskoj (18H- 76) var en av 
de rysk: a Fjärr n n-östern-pionjärerna. Som kaptenlöjtnant 
förde han 1848 transportfartyget Bajkal från Kronstadt till 
Kamtj alka. Sommaren 18-19 utforskade han Amurflodens 
nedre lopp oeh planterade uret därpå nysslands flagga där
städes. Han ledde ytterligare expeditioner till Amurlandet 
och Sachalin 1851--:'>5, varefler h an återvände till Peters
burg. Ett minnesm~lrke över honom restes H)!'iO i r\ikolajevsk. 

Greve Nikolaj Nikolajevilj Muravjev-Amurskij (1810- hl) 
utnämndes 18L17 till generalguvenör över öst.sibirien. Han åt
följ de Nevdskoj å dennes färder, erövrade hela Amurlandet, 
anlade nära flodmynningen staden Nikolaj evsk 1850 och av
tvang 28 maj 185R Kina fördraget i Aigun, som tillerkände 
rysk överhögbet i Amurområdel. Härav h edersnanmet Amur
skij . tienom en flottdemonstration mot Yedo tvang. han Ja
pan avträda Sachalin 1859. Återkommen till Petersburg 18()1 
blev han medlem av riksrådet. 

Stepan Ossipovitj lVIalmrov (1848- 1904), en av Rysslands 
främsta sjöofficerare, blev 1861 sjökadett, 1869 löjtnanl, 
k mu 18Dl och v am 18~JG. t Jnder turkiska kriget 1877---78 
fö rde han hjälpkryssaren 1'elikij Knjaz Konstantin och orga
niserade de djärva torpedbåtsattackerna. Efter krige t utför
dc han omfattande hydrografiska arbeten och utverkade m.e
~cl för byggandet av storisbrytaren Jermak, med vilken ark
tisk a trakler skulle ulforskas. Åren 1891-94 var han flottans 
artilleri-inspektör och vann de närmaste åren som eskader
chef berömmelse som taktiker och slrateg. Vid japanska kri
gets u tbrott 190c1 utnämndes Makarov till chef för Stillnhavs
flott an och hans ankomst till Port Arthur väckte den demo
raliserade "fästningsflottan" till nytt liv. Olyckligtvis omkom 
lan, då hans flaggskepp Pctropavlovsk den 13, april s.tötte p å 
e.~ m ina och sjönk på några ögonblick. Under slin 40-åriga 
tJ ~nstgöring visade sig Makarov äga okuvlig energi, stor 
111a~1gsidighel och betydande fackkunskap. En staty över 
amiralen fi11nes i Kronstad t. 
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V. am. Stepan 0Eipovitj Makarov. 

. Bl an d kryssarmnnn en finuer man också dc g a m] a lradi

ho~~ella A ~~.~wz ( Dim~umt), h:umrud (Smaragd), Z jr m f ju q 

(Paria). S.]osalta 1903 var nlla tre med vid Tsushi m n och 

överlevde slaget. lzumrud sirandade emellertid nära mMet 

Vladi\'Oslok och måste s prängns. Almaz tillhörde sederm era 

Svarlahavsflollau och följd e 1920 \Vrangels eskader till Bi

zerta. Zjem.Ljurr sänkles 21\ okt l!lU ay d~n kända tysk a pan

sarkryssaren Emden i P enan;;rs hamn. 

Kryssnrtrion Aurora, Diana-; Pallada (Pallns Athen a) sjö

salta vid sckebkiftct förde traditionsnamn ur den an tika 

mytologin, alltså M argonrodnaden s, J aktens och Kri gets gu

dinnor. ilvrora spelade en framträdande roll vid b~lsjcv ik
revolntionen 1D.l/ i Petcrsbur.g och delta "Revolut ion ens 

o~~idliga fartyg" lil.{ger ida~ förtöjt i Leningrad som m in ncs

marke. De två andra led skrotdöden 1920-30. 

Innan vi lämnar kryssarna dröjer vi ett tag vid n am nen 

Slag;;:keppet Pet?·or;avlosl; ( 1894), amiral Makarovs dcdsskepp, 

som minsprängdPs B april 1904. 
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Pamjat 1-l.::ouo och PamjaL Jlerkurija (Azovs l\!innc resp 

1\ferkurius Minne) gc'nom vilka tv å namnkunniga segelfa,

lyg ih[tgkommils. Linjeskeppet Azou (7-! kan) v::n· som.känt 

flaggsk epp vid ]\;" avarino 1827 ()(;h fördes av _Laza re~: Bng.~en 
Merkurij (18 kan) förct nv kaplcnlojtnant h.azarskiJ, ulkam; 

pade H maj 1829 en hård strid utanför Bosporen mot tva 

överläasna turkiska linjeskepp. 
Blan~l de lalrik::L torpcdlJåtarna (minonostsy ) och jagarun 

(eskadn~nnvc minonoslsy) dominerar djurnamnen och de 

egenskaper. betecknande adjektiven, men också sjöhjiiltat· 

och hislorislet orlmamn f(irckommer i tämligen stort ant<ll. 

Härti ll kommer spridda namn beleckn ~mde militära yrken , 

ll<:llllllkllluliga segelfartyg, folkslammar etc. _ . 

Den första sjög[tcndc torpcdhf1ten hy§.Ygde~. 18;7 1 Pctets

burg, var p<l };{) loD. gjorde 12 knop och f1ck det beteck

nande namnet Vzryu (Explosion). Bland de halvannat hnnd

l'a lal små 2;)-30 tons båtar, son å ret därpå sjösaltes å rys

k a, tv5ka och finska varv, vm· flertalet (ca GO) uppkullade 

efter ·L'\glor s~tsom l ex : Gan·a, Soroka, Vot~~.na (Kaj a, ~~~~ta, 
Kråk a). Gluhar, f{nropalka, TetcrPu (TJad er. Rappnona, 

Orre). Tndiuk Kuritsa : Petuch (Kalkon , Höna. Tupn), 1-l isl, 

'f sav! i a z iur~wl (Slorl.:: , J-Hi~er, Trnna), Snigir, V oro be}, 

ljablik' (Domherre, Sparv, Bnfink), f{anarc}ka, Kulw.~jka, 

4.7 
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Par.:-;arkryssaren Admiml MakaTov (1906) \·ar uppkallad cflc:r 
v. am. Stepan Osipcvitj Mak::::,rov (1848-1904). 

Popuguj (Kanariefågel, Gök, Papegoja), ett 30-tal efler Jis
kar: J{ura s, /{orjusjlw, Scld (Ruda, Nors, Sill), Lesfsj, Swluk, 
Tre ska (Beaxeu, Gös, Torsk) etc resten efter kräldjur : l dav, 
[h:j , Lmcjo (Boaorm, Snok, Orm), Jasisjer ilsa, Kr ok odil, 
Tjerepacha (ödla, Krokodil, Sköldpadda) eller vape n: Bu
lava, Palilsu, :•;trela (Klubba, Stridsklnbba, Pil), Luk, Puu;lsj, 
Sjlyk (Båge, Slunga, Bajonett). Dessa namn slopades 2 sept 
188:5, då man övergick till vanlig numrering av båla rna. 

Ett femtiotal ca 100 tons båtar byggda på 1880-~)0-t al~t 
hos Pulilov, Crichton, Normand n1 fl hade namn efter hl
sloriskt kända platser : Narva, Sueaborg, Vyborg, Biork r; 
(Björkö), Transund (Trångsund), Gagland (Hoglan d), Re
vel, Kronsjlol, Rots.fensalm (:w fi Huolsinsalmi-Svensksun d), 
Anapa, Batum, Suclwm, Ismail o s v. Också här övcrgi.ck 
man kort före sekelskiftet till numrerin({. 

De vid sekelskiftet sjösatta torped b å ta rna (200-3;)0 t) 
fick namn efter fåg lar och fiskar, men från 1902 börjar de 
egenskaper utmärkande adjektiven framträda. N amncn uyr:
träddc i serier med samma begynnelsebokstav. Början !i.l or
des merl P-, H-, S- samt B-, och V--grupperna, vilka un der 

K>:yssaren N ovik, byggd hos Schichn.u 1900 c ch känd för sitt 
käcka uppträdande under japanska kriget 1904-05. 
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och efter japanska kriget Hl0-1- 05 följdes av Zj-, Z-, G-, 
D-, L-, M- och T-adjektiv. 

En torpedbåt av ny typ (220 t) kallad Sokol sjösalles ~895 
hos Yarrow i Encrland. Av ·denna typ !Jyggdcs sedermera aren 
1898-- 1902 å inhemska och utländska varv ytterligare 2li 
bå tar, vilka samlliga erhöll fågclnamn. Dessa ändrades :t2 
mars 1902 till adjektiv med begynnelsebokstäverna P, H och 
S. Dessa Sokol-båtar presenteras härncd ::u1 med ursprung
liga och 1902 införda namn jämte deras betydelse: . 

Sokol (Falk) -· Prytld.f (Flink) 
K orsjun (Glada) - Poslus.fnY_i (L)~dig) 
B erkut (Kungsörn) - Pronzzlelnyz (Skarp) 
Kr eljet (J aklfalk.) - Pylki.f (Hetsig) 
.Tas lreb (Hök) - Protsjnyi (Säkcr) 
Nyrok (Skrake) - Poraz.fa.fu.:tsj! (~esegr?n~e) 
Gagam (Dopping) - Prozorl~u~Jz .<Skn.~'ps~nmg) 
A lhalros (Albatross) - PoduzzJn yz (Hamhg) 

V oron (Korp) -- [{ezuyi (Livlig) 
Filin (Ber guv) - Hetiu y i (Ivrig) 
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S~o va (u ggla ) - Rjanyi (Obändig ) 
h ondar , (Kondor ) -- R es jilelnyi (13eslutsam ) 
D1:o~d (fras t) - Razjastsji (Uppre tad) 
D ]We / (Hacksp e tt) ·- R astoropnyi (Rask) 

f~ebe.d (S:'a!1) - S lrogij (S träng) 
fm,.hn (Pafagel) - S virepyi (Yåldsmn) 
l~ellkan fPclik an) - Smellivyi (Rådig) 
Fasan (l•asan) - Stremile lnyi (IJäftig) 
l~en:pc l l Vak tel ) - S lw ryi (Sn abb) 
l\u!J/~ (iVI~n·kulla) - Sterequslsji ( \ rak lande) 
G rat.! (Raka) - storos je VO j (Vaksam) 
(;orlz!sa (Turtt~rduva) - Smelyi (Dristig) 
Bf'zws (Beckas~~~) - Serdiiyi (Vredgad) 
Bai<lan (Hnvst.Jadcr) - Silnyi (Stark) 
·~kz~o~·ct~~ - (Stare ) - Slrusjnyi (Förnirlig) 
Sli. l.~.J (l ornsv?la) - Siroinyi (Harmonis-k) 
St.~F qol (Slcghtsa) - Stalnyi (StMlig) 

~rUIJp CI'lHln B och Y b)·ggdes vid samma tid och dessa JOO 
~:::>00 tons b~~.lar ~!'!höll först fi:sknamn. De fö ljer hämedan 
]amte de av audnngen Hl02 fö r an ledd a nya namnen: 

Hit . ~Val ) - Bditelnyi (Uppmärksam) 
l~cljuz (Delfin) - /Jesslrasjnyi (Oförskr~ickt) 
S.kot (Rocl~a)_ -- B csposlsjadnyi (Skoningslös) 
I~usull;:_a (hol.Ja) -- Bessjw nnyi (Tyst) 
Sum (Nfal). -- Bojevoj (Stridbar) 
Akl~la (HaJ) - Bo,ikij (Hurtig) 
fluLrk (SmörJ~ult) -- Buinyi ( Tygellös) 
J~aluel (MaknU) - Bumyi (Orolig) 
heta (Lax) -- Bcclovyi (Djärv) 
F~!ot.ua (Mört) - Bystryi (Skarp) 
i'valun (Lake) - Bravyi (Modig) 
Okun (Abborre) - Blest iaslsji (Lvsande) 
Feskar (Stcnsimpa) - Bodryi (K1:y) 

\~tf lus . (Helgefl~mdra) - Bezuprets jnyi (Oförvitlig) 
S}g (S1k) - Vzcln y i (Präktig) 
l1e(al (lVI~lte) - Vlas lnyi (Mäk tig) 
O,setr (Stor) - V n us jite lnyi (Imponerande) 
f o re z (For ell ) - Vnimalelnyi (Uppmärk sam) 
Slerljud (S ierle l t) - V yn osliuyi (St :.l udaktig) 
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. dre namnserier än d essa bildade Z-, Zj- och G-bå tarna, 
JVllnt.Ukom. 1904- 05 och så lunda gen ast erhöll adj ektivis 

soJ1l l 

nanin : . , (G " l 
~a vetnyi (Innerlig) , Zavidnyi (Avundsvärd) , zaq~rny~ , x ra -
~o k), zuonkii_ (Lju?~~g), !:ork~j (Sk~r,psyn9: ZJ_c~rkz~ (I-~et
s]~) ,Ziiuoj (P1gg) , Z]wUlJ.z. (Lr~:,sk~·aftig) , Z]ulk.z] (~~ushg!, 
~~o.zriyi (Bister), GromkzJ (Hogl]udd) , GromJaSlSJl (Da-

na;~e~~t~let av de ovam~ämnda torpedbåtar~1a var engagera
de i heta dus ter _med _Japanerna under knge ~ 1904-.05 och 
närapå hälften w ck f?rl~rad .. D~.ra s namn, ~synner het ?~-

d l as. som utmarkt s1g 1 stnd, arvdes av batar, som SJO.-
al - Bd · l . B . . B , ttes korl efter kriget, såsom: lie nyl , OJeVOJ, urny_z_, 

~.?nimatelnyi, 'V_nusjite !Iz~i, Vynoshvyi , S i!nyi, S etregust.sp : 
Strasjnyi. Härtill ko~11 n aw a ny~ 1~ amn pä ?• ~~, l\~. o~~ f. 
Delnyi (Duglig) ,De.Jalelnyz (Dnfb;g) ,Do::;lo.Jnyz - ~ ~ortJ~ns l

full) Letutsji (Flygande), Lichoi (Rask) , LovkzJ (Flmk) , 
Mell;ij (Träffsäker) , Molodetskij (Käck) , Mostsj~1yi (K~·af~ 
tig), Tverdyi (Slåndaktig), Totjny i (Noggr a nn) , Trc vos jny r 

(Oroande). . . 
Halvtannat tiotal torpedbå tar bär namn efter officerare, 

som utmärkt sig i strid. D en första uppkallad efter en sjö
officer var L cjlenant Burakou, byggd av Schichau 1899 för 
Kin a och tagen av r yssa rna å P eihoflo den efter n cdkäm
pandet av T 'Uku-forten under Boxarupprore t 1900. LöJtnant 
Burakav var artilleriofficer å kanonbå ten Kore jets , som del
tog i anareppet m o t Taku 17 juni, varvid h an stupade. Tor·
pedbåte~ med hans namn sänktes av j ap anerna 190"1. En 
ny L e jtenant Burakav sjösattes 1905 i Frankrike, d en min-
sprängdes 1917 i Alands skä rgård. . . 

Till åminnelse av krigshjältar f all n a under st n derna v1cl 
Port Arthur har följande b~ttar, sjösatta 1906- 07, få tt sina 
namn: Gen eral /{ondratenko, Kapitem J urasovskij, L e jtenant 
il1alejeu, Tn z jener-Mechanik Dmilrieu, Lejten~nt S erge}ev , 
lnzjener-Meclzanik Anaslasov, lnzjen er-Mechamk Zvereu. 

Gen-m ajor Roman Isidorovitj Kondratenko (1857- 190,1) 
Var fortifikationschef i den belägr ade f ästningen, där gen 
Stössel förde befälet. Men Kondratenko var den verklige 
ledaren av försvar et och så länge denne eldsjäl var i livet 
avvisades alla japanska anfall. Men 15 dec dödades han av 
en granat och på nyåret 1905 kapitulerade Port .Arthur. 
. ~apten 2 gr Jurasovskij (chef), löjtnant Male,1ev oc~. ma-

1'1Illngenjör Dmitriev stupade 13 april 1904 ombord a tor-
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pedbi'tlcn S trasjnyi. Denna befann sig å nattlig beval · -
L. .. t f'''}' d . . . c -.Ju n as 
Jans, o J e av nusstag en Japansk torpeddivision i L:" -
~~et var en egen oc!1 sökte ~ grynin~en ~nd.komma. J apane:· ~~1 
oppna snabbeld pa kort d1s.tans, Slras]nyz blev illa ålo·1 

le) 

l . .. l f t\' n gell oc 1 .SJon c e ter tappert försvar. ' · 
Löj lnant Sergejev var chef, Anastasov ingenjör å to r 

b å ten Slereguslsji, som under strid 10 mars 1904 ut 1pef~l
n t A ·tl 1 d o • ' n or 
1 or 1~1' 1ur e svara havener och blev manöverod 1 a}' 

Efter energiskt försvar blev den äntrad av japanern ·1 

1~ Ig. 

sökle bogs.cra bort sitt. byte, men två man lyckades i>p~~~n 
bottcnvenLilerna, vard ler Sleregustsji sjönk. Ett m ini a 

.. ·J " l . . d d . les-mar ;:c ~t ergn·an _e enna.- C}~Isod restes i Petersburg över 
torpedbatcn och ciess bcsattmng. MariningenJ· ör Zverc\ ··t 

l 
o o ,, ll-

p~o(. e a -~orped~alen S~lnY_i, sont 27 mars 190-! svårt skadad 
l11ctste sattas pa land mv1d Port Arthur. 

Sjö?f~iccrare, som utmärkte sig i turkiska kriget 18T --78 
har: g1v1t namn åt torpedbålarna Kapilanlejtenant Bam nou 
L~.Jlen~L~.zl Salsarennyi, L ejlenont Sjestakou, Lejlenanl Pust~ 
spn; SJOs_atla 1907 för Svartahavsflottan. Kap,ten Barn nov 
f~~:<.1c h~alpkr?'ssaren V es la, m ed vilken han gjorde fl crJ 
dJarva framstolar mot den överlägsna 'turkiska flottan . Den 
23 juli 1877 råkade Vesla utanför Donaumynningen i s trid 
med ett pansarfartyg, m en Baranov lyckades sätta iu n a ara 
träffar i fiendens m.askineri och slank undan. Löjtnan t s"'at
sarem~yi ntmärkte sig som chef å torpedbarkassen T jcsme 
som L!llsan~m?n.~ 1:1e.d m:dra b~rkasser, ledda från hj~Hp
]~ryssnren l ehkz.J T ... nJa:.: T ... onsfalm (kapten Makarov) gjorde 
flere allaeker mot turkiska örlogsfartyg vid Sulina, Balum, 
Suchum m fl hamnar. Löjtnant Sjestakov förde olika tor
p edbarkasser, Dzjigit, Tsareuitj, Ksenija. Med den sistn ii mn
da dellog han i allaeken mot turkiska fartyg i Donmllll\'Il
n~~~gen 2() maj 1877, varvid monituren JJub~ Seifi si.i uk les. 
LoJtnant Puslsjin tmhörde även han det nyupprättade lor
pedvapnet. 'Vid anfallet mot Sulina 9 jun,i 1877 förde han 
stångtorpedbåten No l, som. led svåra skador och sä nk tes 
av sin besättning. 

A v torpedbå tarna förl.iänar ännu onmämnas ett an tnl av 
typen Kandratenleo och Sleregusts}i, som med frivill iga me
del b,~~gdes ~90~-07 i Petersburg, Ri!!a, Helsingfors , Åb~ 
och. 1\.lel, namhgen: Dobrouolets (Frivillig), Vojsko voJ 
(Kngsman), Ochotnik (Jägare ), Poaranits ini k ( Gräw sol
da·l).' V sadnik (Ryttare), Gaidamak (1770-tals rövare), Don
sko] Twzak (Donkosacken), Emir Buclwrski} (Emi r en av 

J a.garen Novik (1911), förcbi.ld för en helt ny fartygstyp, som 
byggdes under första världskriget. 

GOl 

Bu ch ara), Sibirskij Sirelak (Sibiriske Skarpskytten), Finn 
(Finne), illoskuilianin (Moskovit) samt Amurets, Kazanels, 
Zaba}kalets , Uss uriets, härledda från de geografiska namnen 
Amur, Kaznn, Bajkal, Ussuri. 

I juli 1911 sjösatles hos Putilov i Petersburg en jagare 
(1260 t) av helt ny typ, Novik (Novis, Nykomling), olje
eldad och turbindriven, som med sina 37 knop var samti
dens snabbaste. Av denna nya typ gjordes en förbättrad upp
laga, av vilken ett 40-Lal jagare kölsh·i:icktes under I världs
krige t. A v dessa hann blott hälften färdigställas. Deras namn 
kan hänföras till tre olika grupper: a) förtjänta sjöoffice
rare, b) namnkunniga segelfartyg c) sjö- och fältslag. 

a) Sjöofficerare: 1\apitan Belli , Kapilan Izylmetieu, Eapi
t~n l\ern , Eapitan Einsbergen, Kapitan Miklucha-Maklaj , 
hapiian Konon-Zotou, Kapilcm Kroun , Lejtenant Dubasov, 
Le }ienant Il} in, Le jlenanl Lombard. 

Grigorij (Henry) Grigorevilj Belli, engelsman till börden, 
deltog &om löjtnant med Don-flottilj en i turkiska kriget 1735 
J:-39 . och som furtygschef 1787- 91 i sjöslagen vid Fidonisi, 
\ert.] , Kaliakria . Under Usjakovs kampanj mot fransmännen 
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1798 förde han fregatten Stjastliuyi. Året därpå ledde h 
de ryska styrkor, som landsteg i Italien för att u n derstöil 
kungariket N e apel. År 1803 fick han som kapten 1 gr b '1 

fälet över skeppet Asia, med vilket han 1806 deltog i s ele
javins dalmatiska kampanj. Efter kriget återvände Belli till 
Svarta hav-et, blev k am och divisionschef 1816. H an avled 
1826 i Nikolajev. 

han Nikolajevitj lzylmetiev (1813- 71) förde 1853-5-! fre
gatten Aurora från Kronstaelit till 1\.amtjatka och anlöp te . 
april 1854 Callao. Två fregatter från den angla-fransk a Stil!a~ 
havseskadern låg i hamnen, kriget stod för dörren, m en in
nan dc allierade hann vidtaga åtgärder för Auraras infånn. 
ande, stack Izylmetiev till sjöss och inträffade efter en snabb. 
seglats i destinationsorten Petropavlovsk. Aurora deltog i av. 
värjandet av fiendens anfall mot hamnen i aug och i m ai 
1855 i en skärmytsling med britterna i De Castries-b uk ten". 
Efter kriget återvände Izylmetiev till Östersjön, dä r hDn 
förde olika fartyg till 1864, då han blev- k am och st abschef 
i Kronstad t. 

Kapten 2 gr Kern var chef å torpedbåten Gromk i.i, som 
sänkles i Tsushimaslagets slutskede 28 maj 1905. Vid den 
allmänna upplösningen hade Gromkij först åtfölj t k ryssaren 
Vlaäimzr Monamach och sökte efter dennas torpedering en
sanl undkomma norrut, 1nen upphanns av tre japansk a tor
pedbåtar. Kern upptog den ojämna striden, som fortsa tte 
tills Gromkij var söndertrasad och värnlös, varef ler h nn 
lät öppna boltenventilerna och kalla alle man på däck . Själv 
följde han s.ilt fartyg i djupet. 

Kaplen J an Ilendxik Kiusbergcn (1735--1819) var h ollän
dare och trädde 1767 i rysk tjänst. Under turkisk a kr iget 
1768- 7 '-1 vann han segrarna vid Balaklava odh Sudsj uk-Kale 
sommaren 1773. Efter fredsslutet å lervände han till Holland 
1775, deltog i sjöstriden vid Doggershank 1781 och hlev flott
chef 1790. Amiral 1814 adlades han med uanmet van Kim 
bergen. För övrigt omdöptes Kinsbcrqen 27 juni Hll5 till 
Kapilan Miklucha-JI!Jakla}, till åminnelse av kaptenen , solll 
vid Tsushima vägrade efterkomma sin eskaderchefs k apitu
lation och följde sitt far'tyg Admiral Us}akov i djupet efter 
en heroisk, men hopplös strid mot övermakten. 

Nikita 1\Ioisejevitj Zotov var en av de första officerare, 
som av tsar Peter sändes till England för a!tt studer a sjö· 
väsendet. Återkommen därifrån spelade han en fram tr äd an· 
de roll vid uppgörandet av reglementen för den nysk apade 
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t ' n. Därjämte utgav han handböcker i taktik, navigation 
f]ol a Under Stora nordiska kriget 1700-21 förde Konon
Jll 

1~; d et från England köpta skeppet Devonshire i striden 
~fl0Gotska Sandön 24 ma~ 1?19, dä: han e~?vrade fregatten 
"r Zskrona Vapen och bltradde v1d nedkampandel av de 
A;~ra svenskarna. Han avled soin k am 1742 i Oranie1-:~aum: 
a skotten Roman Va_siljevitj _Krourt .. (Crow~1) tog tJan~t 1 
. ska flottan som löJtnant och utmarkte s1g under lzr1get 

lY t Sverige 1788- 90. Chef å kuttern Merkurij tog han fre 
JJl~ten Venus i Kristianiafjorden 1788 och förde därpå detta f3 

tyg vid Rcval 13 maj och Viborgsviken 3 juli 1790. Efter 
s~~nskarnas utbrytning ~1ärjade C~'own bland de flyende 
kärgårdsfartygen, seglade en del 1 sank ~ch _tvang a_nclra 
~tryka. Av en tillfällighel undgi~k jakten_ li.oldwg, __ ~ v1lken 
själve kung Gustaf III befann s1g, att bh t~g;en. Nara Hel
singfors seglade den outtröttlige Crown ~?.lJande morgon 
ifatt skeppet Rätlvisan och när lhan fått h]alp av ett ryskt 
skepp, tvangs Rättvisan stryka .flagg. För sina förtjänster 
blev Crown amiral 1824. 

Löj lnan t F j o d or V as il j evitj Dubasov utmärkte sig under 
turkiska kriget 1877- 78 som ledare för de 4 torpedbarkas
serna vid den framgångsrika attacken mot fiendens pansar
fartyg i Donaumynningen 26 majo 1877.r U!1~~e ;se.nare _delei: 
av kriget var han chef å .kanonbatcn "elzklJ P ... nJC::Z !V~!wlu] 
och efter detsanuna innehade han olika fartygshefal 1 oster
sjön. Ar 1893 blev Dubasov k am och 1897 yngre ~laggm.~n 
vid Stillahavseskadern, som han kommenderade v1d besat
tandet ,av Pcrt Arthur och Talienvan. Från sekelskiftet in
till sin död HJ12 innehade han administrativa poster i Peters
burg. 

Löj Lnant Dmitrij Sergejevit.i Iljin förde, en av de fyra 
brännare, som vid Tjesme G;7 juli 1770 angrep den turkiska 
flottan . Tre av dessa avvärjdes, men lljin lyckades haka sig 
fast vid ett av de större linjeskeppen, som fattade eld. Elden 
spred sig och vid katas1trofen förstördes nästan hela fiende
styrkau.'Den djärve löjtnanten blev illa bränd, men räddade 
sig simmande. På grund av ohälsa nödgades han 1777 taga 
<tvsked och drog sig tillbaka till sin Iantegendom i guverne
mentet Novgorod. Hiälten från Tjesme dog i armod 1803 och 
begn,vs i stillhet. Eftervärlden reste emellertid ett ståtligt 
lllonumeut å hans .Ql'av. 

Löj tunn t Julian 'Lombard utmärkte sig under turkiska 
kriget 1787--91. Hösten 1787 belägrade turkarna fästningen 
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Kinburn unders·lödda av en överlägsen flotta. På eget in· 
tiativ gav d å Lombard sin galär Desna utseendet av el
brännare och anföll djärvt den turkiska armadan, 501~1 
snabbt rymde fältet och sökte .skydd i hamnen Otj akov lllitt

1 

emot. Lombard råkade senare i turkisk fångensk ap, llle,' 
rymde och deltog m ed utmärkelse i operationerna mot O t j~~ 
kov, Donau och Is1nail. · 

b) Traditionsnamn, burna av namnkunniga segelfar tyg. 
Från svensk-ryska kriget 1788- 90 härstannnar namnen I\.on
slaniin, V ladimir (linjeskepp), fregatterna Gam·iil, Br jal F
slav, Avtroil (af Trolle) san1t bombarderna Gram (,\ska\ 
och Pobjedilcl (Segrare). Från franska kriget 1804-07 hr iJ_ 
garna Azard, Lelwz (Snabblöpare), Michail, Zabijaka (Gräl
makare), från Stora nordiska och Krimkriget frega lic r na 
Samson resp Gromonosets (Askbärare ) samt från dc olika 
krigen mot turkarna fregatten Fjodor Stmlilal, briggen Orj'e ,: 
(Orfeus), kuttern Sokol (Falk) och galären Desna. 

c) Sjö- och fältslag. 
De flesta jagarnamnen i denna kategori hänför sig till or ter 
i de grekiska vattnen eller Svarta havet, där för' ryska fJ olla n 
betydelsefulla strider utkämpats. Palms: Rysk eskader (Kon
jajev) slog en turkisk 28 okt 1772. Ilios (Chios): Ryssar (Or
lov) contra turkar (Hassan,-Bey) -1 juli 1770. Turkarna re <i
rerade till Tjesme-bukten, där nästan hela deras, styrka fö r
inlades två dagar senare. T enedos: Turkisk öfästning ~Hl
fallen 8--10 mars 1807 nv Senjavin och intagen. Zanle: "\ n
fölls av en rysk-turkisk eskader (Usjakov) 13 okt 170h. 
!\.or/u: Fästaingen intogs av usjakov 20 febr 1799. KaliaAria: 
Rysk eskader (Usjakov) segrade över turkisk (Hussein ) 13 
aug 1791. Eerlj: Dito 8 juli 1790. Gadzjibej (Hadsj ibc.i): 
Dilo 28j 29 aug 1790. Fidonisi: Ryssar (Vojnovitj) con lra 
turkar (Eski-Hass.nn) 3 juli 1788. Tserigo (Cerigo): öns fii s·t
ning intogs av en rysk-turkisk styrka under kapten Sj oslak 
l okt 1798. 

Om sjöstrider med svenslzarna erinra namnen Grenqam. 
Gogland, Slirsuden . Vid Grönhamn el Flisö på Åland utkäm· 
pades en strid 27 juli 1'720 mellan en rysk galärflotta u nder 
furs1t Golitsin och en svensk eskader under v am Karl Siö
blad. Hyssarna tog fyra grundstötta fregatter och stddcn 
firades som en stot· seger av tsar Peter. Emellertid förstiirde 
Siöblad ett 10-tal galärer, en bragd utan motstycke i svenska 
flottans h~ivder, resten retirerade till Åbo. I själva verket 
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rvssarna ett fruktansvi:irt nederlag. Vid Hogla!1d sam
led ( bbade ryska (Greigh) och svenska (hertig Karl) 
Jl1 Ul1( 

1.a 17 1·uli 1788. Striden blev oavgjord, men ryssarna 
flottotna · o r· l l N" t l-. J· reV sig segern. Vid styrsudden a '-.are .s z a I ase . ...om 
ulls .~ ter till strid den 3--4 juni 1790. Också dem~ a blev oaov
d~t ·'d1 

men den ryske am Krus. drev svenskarna tillbaka fran 
OJOl ' · ::., . nsLadtbuktens mynn~ng. . . ... . ... 

3 hiNamnen Smolensk, Iwlm, Rymnzk har f.~ltslag till fo1e-
. d . Vid Smolensk nyckeln lill Moskva, kampade ry ssarr!-a 

bil er . ' · · · 1~ 1°12 · l , 
1
ugångsrikt mot N a poleons mvas1onsarnw t aug ö , '!l 

f~ al ~ besegrade de tillsammans med preussarna den fmnska 
h.U 111 . l R 'J s " o • Vandamme 29;'30 aug 1813 cch vJC ynnu z vann u-
kål en .. 1 22 t 1~;89· a ·efter voroY en lysande .. ~eger over t~n· -.a rna sep_ , :, r . _ 
I\ ntarina Il upphoJ de honom l1ll greve med tillnamn .:- L H) m 

nikskij. .. . l l f t • f' l r • Cl ubå tar brukar ganska allmant uppka as c er lS>h.ar .. o c. 

vattendjur. Delta är också fallet med de ryska. D~Cn forst~1 
verkliga ubåten för ryska flotta.~1, konslru~ra d a_v BnbiH~v, 
J
.o .. sattes i Pe:tersbura 1903 och f1ck namner Delfm. De fal-s :s 'l o t j ande båtarna . (podvodnye lodki) h? de f1s mamn, ~asom 

ex Akulu (Ib.J) , Beluga (Husblosstor), .Taz (Id) .• hanzbul,fl 
(Flundra) , Lows (Lax), M.~Ikrel, (~Iakrill)?. Nalu~ (~al~e) ; 
Okun (Abborre), Plolva (Morl), Sl.~]uka (Gadda),Ugor (Al! , 
för övrigt samma namn, som tidigare omnämnd~ torped~~
tarna förde. Samtida med dessa ubåtar var Ahqator, l\.li.i

man, Krokodil, representerande kräld.i ure1~ .. och K~:ab (Kr:nb
ba) , den första minläggande ubåten. Ko~t f o re I vat).dsknp;~t 
tillkom rläggdjurens grupp: Kasjalol (h.aske~ot), Ji..ll .. (Val), 
Morzj (Valross) , Narval, Nerpa (Vikare), Tzulen (Sal) och 
unde r kriget sjöfåglar: Burevslnik (Stormfå~el}, Gaq_a!·a 
(Dopping), !~e bed (Svan), Odan (I-Iavf:örn), Pchkan, u_tJ;a 
(And) samt en klass omfattande i huvudsa~-. kattrovd]ui· : 
Gepard, Jaguar, J{ugzwr, Leopard, Pantera, Tzqr, Bars (Pan
ter) , Rys (Lo), Lvilsa (Lejoninna), Tur (Uroxe), Ve pr 
(Vild;.;vin), Valk (Varg). Ubåtarna av AG-klassen (AG 11--
16, 21 - 23) var av Holland-typ (ry skrivsätt Golland) och 
hämtades från Amerika, därav betcclmin.gen A G. 

Blanrl kanonbåtarna (kanoner.skie lodki) och med dem 
.i ä111förbara märkes pälsdjur: Bobr, Barsllk, Vqdra, Go_mo
·'ia}, Kunil sa, Luska, Sobol, Horjak (Bäver, Grävling, Utter , 
Herrnelin, Mård, Vessla, Sobel, Iller). f åglar: Golr;~. Lz::Ii, 
l.'~ngz.:in, T}ibis, Tjirok, Filin, Sova, Vodorrz (~_uva, Karrhok, 
I'1ngvin, Vipa, Krickand, Berguv, Uggla, Saxnabb), natur fe-
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n?men: ~-:~r_;hr, v)uga, 6_:oza, ~met:tj, Taifun, U ragan , s 'fw ~.flurm ( \·1rvelvmd, Snoyra, As-kvader, Skydrag, T aifn J ~tl, 
J(an, Stormby, Storm). De sistnämnda var flodkanonb,~1[ \ 
A mur. övriga hMar inom Amurflottiljen bildar lik as;

1 
ar a 

namnserier. Tio tillhör gruppen folks tammar: Bur jat ~~na 
myk, Kirgis, Karel, Mongol OrolJ'anin SibirJ'ak 7 !11.'1· l..t_ll-. . ' · ' ' ' · unu Vogu l, Volwk, ho gruppen vapen: Kinzjal, Kop je J3a l .~ · 
Pika, Pistol et, Pu~}a, ~apira,, Sabl}c~ •. . ~}as}ka, S}tyi, ( D ~!'{ 
~a~,s, Pallasch, Pile, P1slol, h . ula, \ • arJ a, Sahel, Kr oksabel' 
I>aJonel l) . ' 

Sex hsyst
1
er

1
fdart)f··go ino

1
1)n Svazrtahavsfl.ottan sjösatta 18S/ bar 

n ~unn . ar C ( . a ran on, aporozj e, Kuban , Terek , L' ra] 
?)ernoJe M~rJe (Sva~·ta havet, ;:tämligen Donets, Za poro ::: jcts' 
l~ubwzc.L s, Terc ls , .[; ralcls, T.1ernomorcts. Baltiska flo.ttm~ 
agde . vid samma l1d en kvart2tt kanonbå tar m ed n amne G~~~wsls_Ji. (Asklik), . G;em}asts}i (Dånande), Oi ua:::jn~~ 
(Oforshaclzt), ffrabr y l (Tapper). 

Minnlläggarna hade namn efter floder och insjöar : A. m ur 
.J ~nisc i, Volga , La.doga , Onega , likaså transportfar tygen: Bug: 
lHww, .. Oka, Pei]Ora: Su~.hona. S euer, Jug, Vosto k , Zapaä 
d v .s vaderstrecken i'l, S, O, vV var namn å fyra sjöm ä tni ngs-fartyg. L 

Delta om fartygsnamnen inom den k ejserliga r yska ör-
logsflo l t an. · 

Bolsj evikrevolutionen 1917 betecknade en omvälvniwJ 
även å fartygsnamnens område. Allt, som kunde på 111 inn~ 
o.m -~fet ~wlade tsarvälde t utrensades obarnthärtigt. R e\'olu
tlonara 1deal s tälldes i högsätet. örlogsflaggan med del blå 
Andreaskorset s lopades och ersattes m ed den röda r egimens 
symboler, den femuddig a stjärnan hammaren och sk iir an. ~) å de fartyg. s.om fanns kvar efter' kriget lössle ts de gamla 
arafulla traditiOnsnamnen och nya namn m ed revolu tionär 
klang målades å skroven 

DeL fyra slagskeppen av. Gangut-klassen, Gangul, P etropav
lovsk, Pultava och Scuaslopol, uppträdde härefter under 
namnen Okiiabr.~ka.fa Reuoliutsi.fa (Oktoberrevolutionen) , 
i1-tarat, Michail Fnmze resp Pariz}skaja Kommuna (P a ris
Kommunen). Som bekant var Jean Paul Marat (1743 --93) 
en av franska revolutionens mest avskräckande gestaiLer. 
Michail Vasiljevitj Frunze (1885- 1925) var armech'ef u nder inbörde.~kriget, slog Koltjak 1919 och tillfogade 1920 med 
sydarmen \Vrangel ett avgörande nederlag. Han efterträdde 
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,_ rrotskij som. folkkommissa~·ie för krigsväsendet Militär; 
192°

1 
ien b i:ir h ans n amn. Pans-kommunen var namnet p n 

akHC e.~~' olutionära s tyrelse, som under fransk-tyska kriget Jell l . f> . o l v-1 .11ades 1 ans , . aren o l . 
bl r. s are och furstar hade försvunnit redan efter marsrcvo-

1. e]-en 1 \Jl 'i och ersatts med mera demokra tisk a namn så-
jutl011 I' ' l G . ( I c

01
n: Zur]· a S uoboäy - <n w l ens rynmg ex mpera-d'lna " 1 F 'h l .. ( , ". Aleksandr II), Bore ls za Suobo( y - .<.n et& cm:1pe ex 

'~\emkin-T<wriljeskij) , Suobodnoja ,R~ssL.[U ·- - Fna Ry?~
l 0

1
d (ex Imperatritsa Jekalerina \ ehkaJa), D emokral<]Cl 

l~x I
111

p era lor ~iko l aj l), Rcspnblika (ex Imper~tor _Pavc~ l 
}) Volja -- Frihe t (ex Imperator Alcksandr III), Gra::Jclantn 
-~Medborgare (ex Tsesarevilj) . .. . .. o De få kryssare som överlogs av, Roda ilot~an f1ck. o~l~sa 
rle JLimpliga namn såsom t ex It ~ :mntcrn-I;-omm~m~stlslc:.~ 
Internat ionalen lo~ Pamjat Merkun.Ja) och I~rasny1 ftavfta _ 
_ Röda Eaukasien (ex Admiral Lazarcv). h.ryssaren S uct-
l na (Sl a Klara ) omdöples h ela fyra gånger, för att namnen u . l ' { 1' l/ skulle m olsvar a lidens krav. Försl blcY non \. (~ra :.; r> ~·.1! ':.. 
efter den tyska soc dem polit ikern Zctkin (f E1ssncr, HS:J/ 
- 1933) som un<lcr I värhbkriget öve rgick lill komlnu n:s
terna. Nästa namn var Sounarkom, en förkortning av ,sov] et 
Narodnych Kommissaro-v - Folkkommi~sar~ernas Räd och 
därpåföljande Profintcrn, en förk av Professwnaln;'ch ln ler .. 
nationa l . -- F nekförenings I n tern a tionalcn. Det s1s ta n an:
net var J{rasn yi I\.rym (Höda Krim) och det namnet torde 
kryssar en bära än idag. . . . Tsarlidens j agare fick nya n amn efter hols.JevJkrevol~llW-
neD s m~i n: Lenin (ex E.apil an lzylmetiev), S talin (ex S_~m
son) , J\. alinin (ex Prjamislav) , Tro/sid} (ex Lejtenant Il.]m).: 
Rykou (ex Kapitan Kern), Zinoujev (ex .~zard) , Volodc_c.rskL,I 
(ex Pobjeditel), J)er::,iinskii (ex Kaliakn a) , Pe Lrovs!-<lJ (ex 
Korfu) m fl. Efter utländska förebilder o,md?ptes J ag_an:a 
Desna, lsjas/av (ex Gromonosets) och Iwplian Be/h hll 
Enqels, J\.arl l\lar.T resp l\.arl Lieblmecht. . . 

\ ' lad imit· Iljitj Lenin (cg Uljanov, 1870- 192-±), ~olsJcv:~
lllens p ~1ve och .Tossif Yissmionovitj Slalin (eg Ds.]uga~v1h, 
1879-- -- H);)3) , Sovje tunionens diktator, tarvar knappast nagon. 
närmare presentation. Michnil Ivan ovi lj l~?.linin (~873-1!)-!6) 
deJtog i r evolutionen och blev 1919 ordfo r ande 1 kom p ar
tiets centralkommitte. Han var 1938- -46 ordf i högst a sov
ietrådet, alltså Sovjetunionens egentlige ~tats.c~lCf, me1~. spe
lade ingen verkli g politi sk roll. Lev Davulov1t] TrotsloJ (eg 
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Jag.'lren med dc mEmga namnen: 1\.api;cm ICnsbm·gr'n - Ka pilan 

Mzklucha-~1akla; (1915), Spaftak (1918), Vambola (Estlan d 

1919), Almiran te Villar (Peru 1933) . 

L~~b Bronstein, 1879- 1940) var en av revolutionens f r ämsta 
man och orgonisator av Höda Armen. :i\fen H)21 kom han i 
delo med Stalin och utvisades 1929. Han vistades frå n HJ3(i 
i Mexiko, där han mördades 21 aug 1\l!O. Aleksej lvanov it.i 
Rykov (1881-1938) en av Lenins närmaste medarbetare se
dan Hl03, blev dennes ställföreträdare 1921, men slörla des 
1929 som. anhängare av den s k högeroppositionen. I sto r
processen mol trotskisterna 1938 dömdes han till döden och 
avr~[ttades. Georgij Zinovjev (1883- - 193G) också en av Le
nins medarbetare, blev 191H Tredje Internationalens ordf. 
Men 1926 av~ä~_snades han från iflere förtroendeposter , an
klagades Hl3b for konspiration, erkände och avrättades. l\Ioi
s~j lVIat:Jwviq Volodarskij ( eg Goldstein, 1891-1918) som 
fore .knget v1stats i USA, återvände 1917 till Ryssland där 
haJ~ anslöt ~i~ till bolsjevikerna och invaldes ·i Petr; grad 
sovJets pres1dmm. Han mördades 1918. Feliks Eduardovit.i 
Derzjinskij (1877-1926) befriades vid revolutionen Hll7 
från h_in~elsel i Moskva och invaldes i kom partiets cen lral
komnutte. Han organiserade 1918 "Tjekan", hemliga polisen, 
och blev dess chef. Grigorij Ivanovitj Petrovskij (f 1R'i8) 

... 
69\.l 

.. t sig tidigt till. Lenin !OCh bolsjevik_erna, .. ~og aktiv del i 
slo lnlionen och mnchade sedermera flere fortroendeposter 
revo . . .. 
. 0111 partiet.~ . . , " . 
111 r ·sk n rna l~ nednch Engels (1820-90) och . h.arl Marx 
(lsis-83) va: .. ,sonl känt ,den ;s~ciologisl~a. material~smens 
, are och forfattare av det h.ommumshska lVIam.fes.tet. 

~!~81 Liebknecht . (1871- -1919) var tysk r adikalsocialist, ska
\.a~e och ledare 1av Spartakistförbundet 1918. Hans anhäng
~:~ spart~kist~rna förde under rev_olu~ions;tjden n_ov j de~ 1918 

in tensiv fran Ryssland ledd agitation . Under JanLwn-oro
F~heterna 1919 i Berlin blev Liebknecht nedskjuten. 
1
"'utrcnsningen av trotskisterna på 1930-talet hade naturligt

vis en ändring av jagarnamnen Trotski}, Rykou, Zinou}eu till 
följ d. I deras. ställe_ trädde an~r?- r~volutionärer: v~ oikou, 
J(uibys}eu, Arlzo1n. PJotr Lazarev1t] V mkov (1888- 1921) blev 
efter revolutionen kretskommissarie i lJral. Han var 1921 
medlem av den rysk-polska kommissionen och sedan 192-1 
sändebud i Polen. Han blev 7 juni 1927 mördad i \Varszawa. 
VaJ erian \'ladirnirovitj Kuibysjev (1888- 1935) sedan 1903 
medlern av holsjevikparliet, övertog vid revolutionen mak
ten i Samara och stred. i spetsen för en röd arm.e mot Kolt
jak. Han innehade sedermera flere höga poster och var vid 
sin död vice ordf i folkkommissariernas råd. Artiom, parti
pseudonym för Fjodor Andrejevitj Sergejev (1883- 1921) en 
av Lenins första lärjungar, blev 1917 medlem av partiets 
centralkommilte. Ordförande i folkkomissariernas råd 1918 
var han en av organisaturerna i kampen nwt de vita. Sergejev 
omkom vid en olycka 2Ll juli 1921. 

ubåtarna av rovdjurs-klassen och AG-typen, som över'togs 
från tsarflottan, fick också dc lämpligare namn: Bolsjevik, 
Marxist, J(onuHwlist. Kommissar, Komnwnar (medlem av 
~aris-kommunen), Tovarislsj (Kamrat), Prolelari} (Prole
t~r), Rabulji (Arbetare), Metallist (Metallarbetare), S}ach
izor {Gruvarbetare), Polifrabolnik (Politisk arbetare), Bat
~ ?k (Daglönare), Krasnoarmejets (Rödarm.ist), Krasnof'lo
l]ets (H.ödflo !list). 

De första ubåtsnybyggena på 1930-talet förde namn i sam
Illa sl il: DPlwbrist, Narodovol}ets, Komsomolets, Krasnog
vardcjels, RevoUillsi oner, Jakobinels (Jakobin), S parlalw
~e ts (Spartakist), Tjartist (Chartist) , [{arbonari. Dekabrist 
'-0 Ininer från "dekahr" (december) och betecknar deltau:ar
lla i dec-upproret 1825, N arodovoliets från "narod" (f~·lk) 
och "volj a" (v il j a, frihet). Därmed förstås anhängarn a av 
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en terroristgrupp p å 1890-talet, som. medels sammnnsv:· .· 
ningar och ho1nber ville avskaffa enväldet. Koinsomolc t;llJ
en medlem av Komsomol (KommunislilJ eskij Soj u s 1\Iol ~t 
jozji) ,_ den komm.unis tiska :mgdomso.rganisalionen, Krasn~c ~ 
vardejels betyder Rodgarchst. J akobmerna bildade solll 0 ~ 
kant under fra nska revolutionen 179\J en politisk klubb r~
volulionens redskap för skri.ickväldel. Medlcmmama av' de"
tyska. orgai:is.ationen Spartak.u~bm~d 1918 kallades sp artaki~~ 
ter, vilket 1 s1n tur kommer fran Spart.acus, ledaren av slav. 
uppron~ t mot Rom 71 f Kr. Charlisterna var anhäilgare av 
ell engelskt revolutionärt parti på 18-10,-talet, som vi lle för
bälln.J arbetarnas levnadsvillkor och icke drog sig fiir t:t l 
auvttnda Yald om s[l behö-vdes. Karbonuri c! carhonari var 
medlemmar av ett hemligt p olitiskt sällskap, grundat. 181{) 
i Italien, som spelade stor roll vid revolutionen i • cape~ 
182ll. 

:\' anm kombinerade med revolutionens r örla färg vm för 
iivrigl tämligen allmänna uneler Sovjetunionens ivtl. fii rsta 
årtionden. Förutom lidigurc anförda Kra.myi Kaukaz, 1\ro~ -
nyi Krym, l\rasnoarme.fels, Kmsnof'lol.fels, Krasnoyuanll' je t.~ 
kan ännu nämnas bl a följ ande : Kmsnoje .Znamja (nöda 
Fanan), f{ rusnaja Zuezda (Röda Stjärnan). Krasny i 1\omis
.sar (Bödkommisarie), Krasnyi Morjak (Rödsjöman), /{rus
ny i Ciorn (Röda Smedjan, verksladsfartyg), 1\rasnyi Vos loi; 
(Hö(b östern ), Krasna.fa Ciruzi.fa (Röda Grusien), /{ ro snaja 
Kareli}a (Röda Karelen). 

Tungkryssarna, som byggdes under 30-talets upp rus tni 11g, 
fick namn efter Sovjetunionens politiska ledare: ,1fololou. 
Vorosjilou, 1\.alinin , J(uganouil.i, 1\.irou, Maksim Gorki1. De 
lre fiirstn~imnda l:2rv-ar ingen närmare presentation . L1 zar 
Moiscjcvilj Knganovitj (f 1 S93) anslöt 1sig 1911 till bolsjcYi
kcrna och var 1\J18 en av Röda Armens ,or~;.anis atorcr . l! an 
vnr Hl2-1 ledamot av ccnlralkommitten, .1\J30 av pol it l!v r~lll 
och sedmJ l \)17 ordf i m ini s lerd1 det. Sergej lVIironovilj K i rov 
(18SG--193-J) avancerade snabbt efter revolutionen , blev 
1H2G partisekreterare i Leningrad och 193cJ medlem av polit
byrån. Han mördades s å av en oppositionell bols j c vik, 'ilket 
gav anledning till den första stora utrensningsproccsscn 
:\tlaksim Gorkij (eg Aleksei Maksimovitj Pesikov, '1868-Hl3G) 
va r en r evolu tioni.ir förf attarc, som till en bör j an bek i:i lll ]HHl.e 
Lolsjevikterrorn, men senare ställde sig till deras disno;J
tion. lian blev scvjetliltcraturens högsta sti listiska sm nkrnd 
och utnyttjades som ett slags kulturell galjonsfigur. 
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Jagarna byggd~ d~- nä~:m.as t~ åren före ,~I ~ärldsl~~:ige~- hade 
·ngen ling re~olutwnart over sma nm~1n .. r ~ar tom formarktes 
1 lt å terupplivande av de gamla ad]ekhv1ska bokstavsklas
e,rna- Om marinkalendrarnas uppgifter stämmer, fanns vid 
t:·igsutbrot.tct å terigen G-, B-, S-, V- m. fl klasser med Jrån 
tsartide:l. bek.anta . 11~1111 ~~åd~n~. son.1 Grozi~!fi, G~·omk_i.i, Gro
zovo.f .• B_odryz , B?JkLJ, B.L!wyz, .szlnyz, Strog.zJ: Smrepyz, Vlasl
nyi, V mmalelnyz , VmzsJllelnyz o s v. FlothlJledarna (3000 t) 
]Jade .s tadsnamn: Leningrad, Minsk, Moskva, Balw, Tu er, 
Tala, Tas.fkent m fl. Eskortjagarna (600 t) namn efter natur
fenomen: Burja (Oväder), Gram (Åska), Groza (Åskväder), 
Metei (Yrväder), Purga (Snöyra) , S.fkual (Stormby),S}torm 
(Storm) , Smert.f (Skydrag), Sneg (Snö), Tai/'un, Tsiklon 
(Cyklon), Tul.fa (Åskmoln), Uragan (Orkan), Vichr (Virvel
vind) , V .fuga (Snöstorm). 

Ubåtarna av Stsja-klassen (typbål Stsjuka) förde till en 
början fisknamn i bruk redan lm der tsm·tiden: Beluga, F o
re l, Okwz , Plolva, Sig, Treska m fl men senare tillgreps num
rering. Enbart numrerade var också båtarna av L-, S~. D-, 
K- och ~\I-klasscmn, den sistnämnda beslående av små knst
ubåtar med typbeteckningen :Maliutka (baby). 

Minsveparn a av Fugas-typen (500 t) förde antingen be
teckningen T (Tnilstsjil: -- trålare) och nummer eller be
gåvades med namn hänförande sig till skeppsutrustnin~, 

svepningsatliralj, vapen, sprängning o dyl såsom följande 
e~empel visar: Bu} (Boj), Gak (Ilake), Rym (R.inghult), 
T]eka (Hjul pinne), Ciruz (Sänke), Garpun (Harpun), Tral 
(Trål), Tros (Tross), S.fkiu (Blockskiva), Jakar (Ankare), 
Paravan; Fugas (:J-lina), Zar}ad (Laddning), Kap.ml (Tänd
hatt), Zupal (Knallhatt), Vzryu (Explos,ion), Plam}a (Flam
ma), Patron, Mina; Isladel (Sökaren), Prouodnik (Vägvisa
ren) , V zryualel (Sprängaren), Poclzjigatel (Brandstiftaren) . 

Under och efter det andra världskriget eller Stora Fos,
terländska kriget (Velikaja Otetjestvennaja vojna) som ry~
s~rna kallar det, har man åter börjat framhäva det patrio
t~ska och ryskt nationella och efterhand delvis övergått 
t~U gamla fartygsnamn från tsartiden. D~e tidigare interna
haneila revolutionära namnen har fått vika. 
sk Inom Sovjetunionens flotta. ~v id.ag ~cglar det gamla sla.g

eppet S euaslopol (ex Panzp;ka]a J<..ommuna) under s1tt 
tlysprungliga namn i Svarta havet. Systern Marat heter ock
sa numera Pelropcwlousk, men fartyget är inte mera opera-

48 
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tionsdugligt. Förekomsten av jätteslagskepp med n amn !l·'> 
dana som Sovjetskij So juz (Sov j et-Unionen), Sirana S oa
jetov (Sovj eternas L and), Sovjetskaja Belomssia (Sovjc~: 
V_itryssl~nd}, Slalinsl~aja Konsl~tulsija (Stalins Författning) 
v isade s1g 1cke ha nagon verkhghetsgrund. 

Bland kyssarnamnen å terfinner man de gamla vä lbe_ 
kanta Admiral Malwrov, Admiral Lazarev, Admiral Xuc lzi
mov, Admiral Usjakov, Aleksandr Suvorov, Aleksandr Sc v. 
slcij, Pjotr Velikij, Dmitri.f Donsko.f. Ytterligare kryss are 
1ned namn efter berömda amiraler och härförare skall vä t 
följa efterhand. För övrigt bär de nya kryssarna Ilamn ef ter 
Sovjetunionens politiska ledare och hjällar från inhiil' dcs~ 
krige;t: Derzjinskij, Frunze, Voikov, Ordz.fonikidze, ,~·uenf
lov, Zjdunov, ZJe leznJakou, T.fapajeu m fl. 

Georgij Konstanlino,;itj Ordzjonikidze (1886-1937) av 
georgisk börd, sedan 1903 bolsj evik, dellog i revolu tionen 
1917 och inbördeskriget samt ledde Hl20,-21 erövringen a'r 
Georgien och Annenien. Ar 1\)32 Yar han folkk ommissarie 
för tunga industrin, Stalins 1neclarhetare och medlem av po
litbyrån. JVIcn då utrensningen 1936 riktades även mo t h ans 
närmaste män, råkade h m11 i skarp konflikt med dik t n lom 
och dog kort därpå, o fficell t i hjärtslag. J akov Michailovi t j 
Sverdlov (1885-1919) tillhörde bolsjevikernas kärn ll'upp 
och var en av de främ:sta organisatörerna av revolu tionen 
1917. under den första holsj eviktiden var han ordf i cen
trala exekutivkommHten. Han anses som den i främsl a rum
met ansvarige för mordet pil tsarfamiljen 1918. Andrej A!ck'
androvitj Zjdauov (1896--19L18) slöt, sig 1915 till bolsje vi
kerna och ledde under inbördeskriget en i1iternationel1 lni 
gad. Efter Kirovs död Hl34 var han partisekreterar~ i Leni n
grad och 1H3(~ ledamot av politbyrån. Han ledde staden s för
svar 19LU och blev 1944 generalöverste. Efter krige,t organi
~eradc han Hl-17 den numera uppl6sta Kominform. Zjdnn ov 
omnämndes ofta som Stalins efterträdare, men han avlc i! 
plötsligt 19-l8. Anatolij Grigor.ievitj Zjeleznjakov (1 8\l"i-
1919) en av inbördeskrigets h.iältar. var nwtros ?1 minfartv
get Narova underi I världskriget. På grund av agita tori sk 
verksamhet dömdes han till straffarbete. Vid revoluti onens 
uthro·tt utsågs han av Militärkommitten till ledare för s tornl 
ningen av' Vinterpalatset 7/8 nov 1917. Under inbördeskriget 
innehade han olika befäl vid fronlen och sårades dödligt 
26 juli 1919 vid Verchovtsevo. Vasilij Tjapajev, också en1 a·r 
folkhjältarna under inbördeskriget Hll!J, Yann Iegen d nri:.;k 
ryktharhet som en av de rödas skickligas le partisanled nr c-

.Ta.garen (No. 1.5) (Smelyi) av Skoryi-klassen (2 ?.00 t on 
4-lilO, 2- 76, 10- 537, 38 ikn.) 
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Bland de traditionella jagarnamnen bildade av adjektiv, 
idag så goll som allenarådande, kan nämnas. de nya Skoryi
och Ognevoj-klasserna (2000 t) s::nnt S- eller modifierade 
Gordi;-klassen. I-lär några exempel: Skoryi, Smclyi, Souer
SJennyi, Sokrw;jilclnyi, Svobodnyi, Surovyi (Snabb, Dristig, 
Fulländad, Förkossande, Fri, Bister), Obrazl~ouyi, Ogneuof, 
OpaSitfji , Osmotril elnyi, Oluazjnyi, Ozorno.f (Exemplarisk, 
Eldig, Farlig, Försiktig, Oförskräckt, Fräck), Silnyi, Soobra
zitelnyi, Slaunyi, S posobnyi, Stras jnyi, Siroinyi, V ilseadmiral 
Drozd·-ex Sio.fkij (Slark, Kvicktänkt, Förträfflig, Bcg:lvad, 
Förfärlig, Harmonisk, SLåndaktig). Den sistnämnda utgör ett 
undanl ag och torde vara den enda av dc nuvarande jagarna 
llled nallln dter en sjöofficer. 

Viceamiral Valenlin Pelrovitj Drozd (1906~t3) utmärkte 
sig som chef för en jagurflollilj under senaste krig. Efter 
att ha varit smed vid Kirov-verkcn i Lcn,ing-r:ad, inskrev:;; 
han 1925 i Frunze-akadcmin. Han avancerade snabbt, v ar 
kort fö re kriget chef för Ishavsflottan och från 19-H flotti lj
c~ef i Östersjön. I novj dec s å ledde h an med jagaren Slroj
k.ij ,bl a evakueringstransporterna från mariabasen ILmgö 
·hU Leningrad. D.enna jagare fick sedermera hans namn. 

Vid omdöpamkt av de från Kricgsmarine övertagna j a
garna synes man ha ulvalt adjektiv på P, som följnncte 
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exempel visar: Prouornyi (ex Z 33), Protjnyi (Z 20) h ·t ' ... 
(Z l;)), Prylkij (Z 14) - Rask, Durabel, Hellevrad 'Il tu .',d J 

I; . · . ('J'· ''" . l') d . . . (T 12 . ' 1t ' 1" - . rune1nyt _ .).;), o VLZJIWJ ), PoryVl:>iyi (T 1- :s 
-- lVIöns ler gill, Livlig, Häftig. 1 

l 
Fågclnm~n~e~l åter~im~cs bland eskortj.~gai~na, byggda 1\l-[(J. 

A l b_ a tros, T Jmka , ll .. reljel, Berkut, Gnj J<...ondor f\.or,1· · 
O . l 1J J o ' ' • lll! qo .. , Y oroiL, aslreb (Albatross, Mas, Jaktfalk, Kun"~Ö. ' 
G · IT l Gl d .. IT II ) "' 111 

np, :\.OnL or, a a, Orn, \..Orp, - ök och yrkesm~i n n · 
bl an_<.~ I? a lrullhä l~rna: Arlill~Tisl,. Elekl~·ik, Ljoljik (Flyga r~)1 

iv!aSJLlllsl, jvJotonst, Mechamk, PLlol, S]tLzrmaiL, Turb inis t ' 
Till slut några ord om isbrytarna, vilka ehuru ·de ick~ :· . 

~~rigs~arlyg, dod~ kan hänföras till flottans hjälpfartyg. So~-~ 
Je lumonen, som 1 stor utsträckning gränsar till havsom radc · 
vilka vinterlid är isbelagda, äger en stor isbrytarflo lla t~~: 
både splitternya och över halvsekelgamla brytare. De ~i r u pp
kallade eflcr politiska ledare såsom Jossil Stalin, Vju ljrslau 
Molotov, Lazar Kaganovitj, Mikojan, Lenin, sagohj~i.lt ar i de 
ryska hylinerna (hjältesångerna) såsom llja Murome t.~ Al
josja Popovitj, DobrynJa Nikitilj, Sadko, lTlell mesladels ~' ftc;· 
namnkunniga sjöfarare och polarforskare: f\.apilun B l'!uu 
wu, 1\.apilan Vuronin, J\.apitcm Melechou, Malygin, Fio dnr 
Litke, Georgij Sedou, Vladim ir Rusanov. De tre försln ä;n nda 
Michaj] Prokofjevilj Bclousov, Vladimir Ivanovitj Yoronin 
och Afanasij Pavlovitj Melcchov verkade som befälh ~wnre 
å olika isbrytare i polarregionerna mellan världsk rigen. 
Kapten Stepan Ganilovitj Malygin (d 17G4), amiral Fj<~dor 
Pet.rovitj Lilke (1797- -1882), premiärlöjtnant Georgij J ak ov
levil,l Scdov (1877- l9H) och geologen Ylarlimir Alek sand
rovitj Rusanov (1875- 1913) var namnkunniga polarforsk are 
och g·jorde sill land stora tjäns'ter. Den äldsta .storishn laren 
J er mak (byggd 1898) , vars initiativtagare var am M~karov 
(isbrytaren Sicpan Makarov här hans namn) är uppkallad 
efter grundläggaren av det ryska väldet i Sibirien 1:581, k o
sackhövdingen J erm.akTimofejevitj , som 1584 drunknade i 
en flod. 

Sovjetunionen har efter kriget hedrivit en intensiv upp
rustning till sjöss och är idag en sjömakt alt räkna med. 
Flera av namnen å dessa nybyggnader är än så länge för
borgade för y ttervärlden. Men bland dessa står säkerligen 
att finna gamJa namn anknytande till de rvska sj ö tradi
tionerna. Huruvida den nuvarande kollektiva ledningen efter 
avstaliniseringcn ser sig föranlåten anbefalla ändring av 
vissa fartygsnamn å terstår även alt se. 
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Orn principer för materielanskaffning 

Av kapten G. NAESMAN. 

··De l är betecknande för industrialismen eller för det mo
dern a n äringslivet öv.cr huvud tag.et, att det o~vbrutet om
välver hävdvunna socwla former, till och 1ned sma egna, och 
tändigt ger ny kraft å t föreställningarna om. förändringens 

5 ch fr amstegens betydelse". I överförd betydelse kunde detta 
~ven gälla vår tids dynamiska förvaltning. Inte minst for
merna för materielanskaffningen inom försvaret är under
kastad dc Lta växelspel. F öl j ande lilla avsnitt är avsett som. 
ett inlägg i debatten: för ooh emot ccntralköp. Den ekono
miska och försvarstekniska situationen kanske ger svaret: 
både - och. På frågan inverkande faktorer peka i olika 
riktningar. FörfaLtaren har med deHa inpass vela t dra en 
lans för mera lokalköp och påvisa några med centralanskaff
ningen förbundna olägenheter. 

Försvarets anskaffningskungörelse, SF 470/ 5-1, reglerar 
ordningen för anskaffning av förnödenheter inom försvaret, 
do t.:k att kungörelsen endast har avseende på den anskaffning 
som under fredslid ombesörjes av KATF, KAIF, KMF, KFF, 
FCF, SjvS och F01·tF, vilket innebär, att om t ex marinför
nitningen avstår från alt förbehålla sig ccntralans.kaffning 
av m a leriel förtecknad i TSA nr 88;'47 den ej blir föremål 
för upphandling genom. huvudförvaltning och följaktligen 
kan inköpas lokalt. I den mån materiel anskaffas centralt 
gäller, att den myndighet inom vars m·betsområdc det faller 
att anskaffa den slörsta mängden av en för flera försvars
gren ar gemensaJn förnödenhet, hancU1avcr anskaffningen av 
ifrågavarande förnödenhet för försvaret i dess. helhet och 
svarar för den krigsindnstriclla planläggningen därav (=~ 
huvudförvaltnin gsp~incipen). Försvarets förvalt:1ingsdirek · 
lion h ar i anslutning härtill den 2Qi;l2 195-l föreskrivet vil
I~_en försvarsgrensförvaltning, som skall fungera som huvud
f~rvallning för materiel upptagen i till direktionen foga~ 
fortedming. Endast i två fall, nämligen 'i fråga om anskaff
n.ing av materiel för sjömålsbekämpning och sjömålsrnate
l'lel samt viss arti lleriammunition är marinförvaltningen 
huvudförvallning i förhållande till KATF, KAIF och KFF. 
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Vid en_:ar av de fy~·a .. fö~·sv~.rsgrensfön:altning.a.rn a upp !'~(_ 
tacles l!.b-± en volununos mkopsavdclmng att IJi:l.ll a solll . ~ 
sä tlare för det ~prängda krigsma terielverket För alt · ~~
··~.lor~~öp~n" skola kollidera m.ed_ var andra, har det ans~~~: 
nodva1~chgt med. hnvndanskaffmn~so rgan. Av . ll ~l gO it o ut~ 
g:undhg anlcdnmg h ar man dessl1kcs ansett mköpsavdel_ 
mngens verksambet bäs t betjänas av högavlönad d ii'(;Jn ·:. 

l l t f .. . J .. t . l O t - c 1uru c e · or Hl wpe ansvang a sa wrganct, n u lik so• 
tidigare mås·te ha elt avgörande inflytmule på anskaffninuc;n 

Eftersom även annan ma teriel än den som. finnes fört~ck1~ 
nad i 19-17 fn·s cen tra lanskaffningsbestämm elser m åslp liP
föras marinen, har vid de lokala myndigheterna in riil la ts 
inköpscentraler enligt marinförvallningens föreskrift er, TS.\ 
II nr :l7j-1:). För dessa inköpsorgan !7äller 1952 års upplw nli~ 
lingskuugörelse i full omfattning. Dc två störs ta fin n as a:1. 

knutna till M\S och lYPv"K. 
Det fr::.~ mgår av vidslående bild, alt centralanskaffningen 

av materiel innehär be tydande omgång, stjäl ti<l och pengar 
och synes onödig vad angår nyttigheter av s k handcl sv nr u
lyp. En :wsevärd stab av personal måslc syssla med h cllovs
uppgiflcr, sammanställning därav samt inköpsuppdrag och 
deras smnmanslällning, korrespondens och andra m ed delan
den i anslutning härtill. Varken i 19c!6 års militära fö rv all
ningsutredning eller därpå grundad proposition, 109/ 51 , h ar 
någ_on analys av mer arbetet vid centralanskaffning för e
tagits . 

Vissa inslitntionclla faktorer på marknaden såsom hcvn
rcmd c l av en viss hrmdelsmarginal, till.godoseende uv an dra 
kunders behov etc gör emellerlicl troligt att varor och L.iii ns
ie r i iivervi:igande antal ,fall erhållas till samma pris oavsett 
om iirlogsvarvet, marinförvallningen eller armeförv~:!ltuing

arna bcstiiller dem. Så svncs i regel ~-ara fallet vid h csläll
ning fdn järnhandlare. Man börj ar också inom. de cen trala 
mslanscrna a l t hinka om på den här punkten. Unelersök ni ng
ar pågå huruvida gängse handelsvaror kunnH anskaff as lo· 
kalt genom avrop p[! av huvudförvaltning slutet lcvc ra n;;;
avlal. Genom kvn litetsbeskrivningar, normgivuing, standard
begränsning och ka ta lop-isering kan förn iidenheter a v han
delsvarutyp definieras. Det svncs cl~irför egendomligt , att 
dylik materiel i betydande omfattning finnes upptagen i den 
mater ie lförteckning som enligt förvaltningsd irektionen sk ~.ll 
anskaffas av h uvudförvallningsmynclighet. För att k onl ll 13 

i 8tnjutandc av kvantitetsrabatter kan avtal slutas i m ycket 
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.. . ·c omfattning än f n och avrop på dessa få göras av lo
s_to{;nsk affningsorgm~. Detta g_äller i . en1.in~nt gr~~ verktyg 
],~b r edsk ap, elektnsk matencl, ~rtiklar 1 ~llm.ant m~lc-
0 . lfo .. rrå d inteuclentnrmatenel, dnvmeclel, brausle och livs-
ria ' 
JJledel. b · 11 o r··1· d D ·· d L principen hr a tsa o J an e. en som an van er ma e-
.· len k ä nner bäst till elen och kan förutsältas veta hur den 
~tceall var a beskaffad. Vid lokal ~nskaff~ing kan ~a~lig_~ in
fl ytande i regel tryggas o genom ~Irekt p~verk~n pa UlkO~)e~. 
Vill centralorganen behalla en :r1ss styrnmg pa anskaffnu~g
en, syn es vil.lkor kunna k~1y tas l s~unban?. m_ed meoclelsanvJ:
ningarna. VIllkor som. mast~ upJ?.fyllas ~or _Jansprakt~gano_e 
av till d elade medel. Det forutsattes nam.hgen att disposi
tion av pengar i betydligt större omfattning nu överflytlas 
·till de lokala organen. Det är j u allmänt känt, att elen enk
laste och mest arbetsbesparande redovisningen erhålls om 
konu nuniJkationsvägarna för n1.atericl och pengar gör-es 
korta och pappersexercisen begränsas till kontakten mellan 
förbrukaren och marknaden. 

Den "hästskoformacle" anskaffningsorganisationen (se 
bilden) , som uppkom uneler våridskriget och nådde sitt 
maxim um under krigsm.aterielverkets dagar, synes. mjg böra 
bestå en dast som unelantag för ej marknadsförda nyttighe
ter och lokalanskaffningen göras till regel för varor av sed
vanlig h andelstyp. Detta skulle också stämma bättre överens 
med förh <lllandena under krig. 

De ansträngningar som inköpsavdelningen och sakbyrå
erna i marinförvallningen nu nedlägga på anskaffning för 
förb an den s räkning borde i stället inriktas på normerings
frågor, förrå<ds a clnrinis.tra tion, automation och ·service till 
des,sa. Samordningen av alla dessa frågor torde - det ligger 
i sak en s na tur -- framtvinga en förrådsbyrå inom ämbets
verket. 
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Schematisk bild av malcriclan:;kofj'ningr: n inom 111(u·incn. 

Marknaden l 
---------+----------------------------------------------------

Försvarsgrenarna 

Levera n• 
törer 

Bestä l lare f mot t agare 

Order 
~: __________ KATF, KA IF, KFF = Huvudförvaltning 

l -+-

Orderkopia Inköpsuppdrag 

Order l l 
~---------- ____ .,..K __ M ___ F-:---- = Anslagsförvaltande 

l n 
Order 

~----------------

Materielflöde 
----------------~ 

l Order. . · . erkännande 
-----------~ 

l 2 3 4 

l l 
'+' i' 

Lokalförval t• 
ningar, för• 
band 

l. Kopia av inköpsuppdrag 

2. Behovsuppgifter 
3. Mottagningsbevis 
4. Orderkopia 

Materielan vänd• 
ning och lager• 
hållning 

Av bilden framgår att anskaffning f n sker i trenne in

stanser, nämligen genom huvudförvaltning, egen centralför

valtning och lokalt. Kontakterna mellan huvudförvalln!.ng 
.i'Cspcklive centralförvaltning och marknaden är ofull slan

digt angivna. Förenklingen skulle bestå däri alt m an sopade 

bort det mesta av central anskaffning. 
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Meddelanden från främmande ma nner 

Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Amer ik as Fö renta Stat er. 

J{angarfartyg, 

Flottan har nu officiellt tillkännagivit att "världens modernaste jätte

hangarfartyg" - Ranger - skall sjösättas den 29 september. 

New York Herald Tribune 17f8. 

slagskepp. 

Oregon a nlände till Kawasaki Japan 19/ 5 för att skrotas. 

Marine News juli. 

Kiyssarc. 

Den 15 juni hissades befälstecknet på robotvapenkryssaren Canberra 

(CAG 2). I slutet av augusti lämnar fartyget varvet och efter ombord

lagning av robotar fö ljer två veckors provturer, varefter Canberra. går 

till hemmahamnen Norfolk. 

Fartyge:chefen, kommendörkapten Charles T. Mauro, säger - tvärt 

em.ot t id igare uppgifter - att han starkt betvivlar att vare sig Can

r erra, Boston eller Northampton (CLC 1) någonsin kommer att operera 

i Medelhavet som en enhet. Canberra skall dock gå dit snarast möjligt 

efter sin "shake-down"-period .. 

Canb()rra överensstämmer i allt väsentligt med. Boston, ehuru dock 

radarutru stningen för Terriereld!Pdningen är något modifierad och för

b~ttrad . Fartyget ~hall kunna avfyra dE'n mera avancerade Terrier H 

med små ändringar men för att kunna förses med Talos erfordras om

fattande fö·rändrin:gar. 

Canb-orraR r0botbatterier erfordrar en bemanning av 52 man. 

Our Navy 15 juli. 

Jagare . 

Atta av femton jagare typ Forrest Shcrman, som f n är under bygg

nad, har fått följande namn: 

1954 års nybyggnadsprogram: DD 936 Decatur 

DD 937 Davis 

DD 938 J onas Ingram 
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1955 års nybyggnadsprogram: DD 940 
DD 941 
DD 942 
DD 943 
DD 944 

Manley 
Dupont 
Bigelow 
Blandy 
Mullinix 

De flesta av uessa fartyg beräknas sjösättas u nder 19fi7. 

La Revue Maritime augus ti. 

Ubåtar. 

Den 29 maj kölsträcktes den atomdrivna "radarpicket"-ubiHen Triton 

( SSNR 585). Den ingår i 1956 i!trs nybyggnadsprogram och beräknas 
komma i tjänst i januari 1960. (Jmfr TiS mars, april och juli ). 

La Revue Maritime augusti. 

Utlåning av fartyg. 

Försv:o.rsdepartementet har hos kongressen begärt tillstånd att fil. lfl. na 

ut örlogsfartyg t ill allierade stater i Europa cch F järran östern . 

För Europas del föreslås att två ubåtar överlämnas till Grek land, t v;i 

jagare och två eskortjagare till Västtyskland, två eskortjagare t ill P or

tugal och två jagare till Spanien. 

La Revue Maritime a ugusti. 

Nytt vapen. 

Flottan förmodas sin arsenal ha ett sensationellt nytt vapen, \'Jih i 

l<ammer att införa ett nytt begrepp i sjökrigföringen. 

Enligt vad Our Navy l'an förstä torde flottan ha konstruerat en atom· 

laddad sjunkbomb. 
Navy Secretary har gått så långt, som att säga att flottan har "på 

hand" ett nytt vapen Rom kommer alt revolutionera ubåtsjaktkrigföl ing

en" m eE >'om man inte ville i detalj utforma. 
Om det är en atomladdad sjunkbomb, vilket Ou r Navy har vissa skäl 

att tro, så skulle detta innebära att man kommit ett gott stycke pa väg 

med et: motdrag till vad man anfier vara det primära problem€'t ; Sovjetll 

överväldigande u båtsmakt . 
Sovjet har dubbelt så många ubåtar, som den fria världen tillEammans 

och fortsätter att på a lla sätt vidmakthålla detta förhållande. Men värt 

innehav av en atomladdad sjunkbomb skulle kanske i ansenlig grad taga 

"slinget'' ur dem. 

Our Navy 1 augusti. 

711 

dstigningsbåtar. 
:c,a;n jn n dstigni~gsbi\.t, .. som f_öreb~dar .en .ny era .. för .. skeppsbyggnads

nsten l1 >1.r nyligen SJosatts 1 Cahformen, Båten ar r:astan helt byggd 
J;:O pouglas Aircomb (en vaximpregnerad papp med fenol-harts). 
av sJ<rovet ä r ett avsteg från konventionell utformning. Det består av 

ircomb som huvudmaterial i en sandwichkonstruktion, förstärkt mecl 

·~ävd glasfiber, som ytter- och inneryta. Sl,rovets däcksspant, aktra däcks
' kskarmarna och skotten är av armerad plast. Båten är 11 meter lång 
Jt!C .. kb D t .. d f" t och 2,75 m eter bred och den uppges vara osan ar. e ar en ors a 

unverlmingsmodellen av detta slag. 

Marine Corps Gazette august i. 

Chi le. 

,Jagare. 
v e tv:'\. jagare, som byggs av Vickers-Armstrongs, förmodas bli på 

2.400 t on och försedda med ångt urbiner som beräknas ge en ifart på 

över 34 knop. De får en längd av omkring 115 meter och bestycka.o: 

med fyra 10,2 cm helautomatiska kanoner i enkeltorn, sex 40 mm akan 

och fem torpedtuber . Det fartyg som hittills kölsträckts skall heta AJ.

mirante ' lli!l.iams . (Jfr 'TiS aug). 

Marine News juE. 

Frankrike. 

Namn åt nya fartyg. 

Följ ande namn har tilldelats de fartyg, som byggs eller skall bygga s 

under 1956 års nybyggnadsprogram: 

Jagare. (KJ.ller-typ): 

T 56/1 La Galissonniere. 

'~Colonial Sloops": 

A2 Vidor Sch elcher, A3 Commandant Bory, A4 Amiral Charner, A5 

Doudart de Lagrce, A6 Balny, A 7 Commandant Bourdais. 

l.>atrullfartyg: 

PlO L'Adroit, Pll L'Alert, P12 L'Affentif, P13 L'Enjoue, P14 Le Hardi, 

P15 L' Ar1rnt, Pl f. L'Intrepide, P17 L'Etourdi, P18 L'Effronte, P19 Le 

·F'rondeur, P20 Le Fringant. 
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Ubåtar: (kustubåtar): 

Q245 Eurydice, Q246 Flore, Q247 Galatee. 

Marine N ews iuli. 

Fregatter. 

El! leverPrades 12 juni. 

"\genais och Bearnais av E52-typ sjösattes 23 juni. 

E8, E9, E10 och Ell, som byggts av franska varv under Off-Shore. 

programmet, skall överlämnas till franska flottan i januari 57 , febr uari 

57, novr>mber f5G och februari 57 respektive. De skall då döpas cm till 

respektive Gascon, Champenois, Savayard och Bourguignon. 

Marine N ews juli. 

:\'linsvepare. 

Cephee inträdde i aktiv tjänst den 11 juni. Systerfartyget Croix du 

Sud sjösattes den 13· juni. 

Marine N ews juii. 

Ind ien . 
Ft·<'gaticr. 

Den fregatt som är under byggnad i England skall heta Panther och 

inte Jaguar som tidigare felaktigt uppgivits (se TiS a ug ). 

J\farine N ews juli. 

Indonesien. 
Kustminsvepare. 

Två lmstminsvepare på omkring 140 t ons deplacement har beställts 

hos Abeking o Rasmussen, Lemwerder. De skall bli av samma klass som 

Palou Raas, bygg d i Vegesack 1954, med en längd av 40 meter odh en 

bredd av 5,8 meter. Dieselmotorer på 2.800 h kr ger en fart av 24,5 lwop. 

Marine N ews juli. 

Jaga-re. 
Japan. 

Jagaren Nashi, som sänktes 1945 - sex månader efter sjösättningen 

- vid ett amerikanskt flyganfall, har å nyo satts istånd . Fart yge t är 
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]V!atsn-klass med ett deplacement av 1.530 ton. Det har nu ombe

a; ekats f ör att tjäna som övningsfartyg, Samtidigt har jagaren döpts 
5 y ,,. k~ta 
oltl till ,, a " . 

La R evu e Maritime augusti. 

l]båta r . 
u SA uppges planera en ny klass av dvärgubåtar, som skall byggas 

å J·apa.nska varv. Om och när dessa fartyg blir färdiga skall de över-
p · -vv· D föras Ull .Tapanese National Defence Board under Mutual eapon e-

velopment Programme. 
Det förmodas att de nya fartygen kommer att likna krigstidens 

"Kairyu"-klass. Detta förmodande grundas på studier av fotografier av 

en modell, som f n undergår prov. 
USA är speciellt intresserat av skrovets utformning på dessa fartyg 

och det påstås att deras 2000 hkr dieselmotorer ger dem en ul ägesfart 

av 20 knop och en aktionsradie av 3.600 distansminuter. största dyk

djupet uppges vara 300 meter. Andra detaljer som intresserat USA är 

avfyringsanordningen för torpederna samt en "ca.bin' ' av flygplanstyp 

med huv och sittplats för torpedoperatören. Cabinen är placerad på tcp

pen av skrovet och har en dame av plexiglas. Risken att en sådan dome 

skall upptäckas år liten vid alla väderlekar. Ett periskop ingår också i 

utrustningen. 
Efter vad man kunnat utröna av ritningarna består besättningen tro

ligen av två man, som båda befinner sig i cabinen. övriga kända detaljer 

är län gden 40 meter, bredden 5 m eter och deplacementet 320 ton . Be

styckningen kommer att bestå av åtta 45 cm torpeder. 

Det uppgef' att den första offentliga provturen med modellen nu har 

ägt rum på öpprt vatten. Modellen är två meter lång, 0,267 meter bred 

och har ett djupgående av 0,277 meter (inklusive fribmd). En elektrisk 

motor pi\. en tiondels hkr ger en ulägesfart av 4 knop:, vilket skalenligt 

skulle r0presrmtera 20 knop. 
(Författarens anmii.rkning: vissa detaljer, såsom fart. aktionsradie och 

största dykdjup bör tas med reservation eftersom dc inte har blivit 

officiell t konfirmerade) . 
The Navy augusti. 

K anada. 
Fregatter . 

Buckin gham (byggd i början av 1940-talet) håller på att förses med 

landningsdäck för helikoptrar. 
Marine News juli. 
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Nya Zeeland. 
Iiryssare. 

Royalist överlämnades officiellt till Nya Zeeland vid en ceremon· . 
.j l 

Devonport den 9 juli. 

Marine News iuli. 

Storbritannien. 
Minsvepare. 

Utöver i tidigare nummer nämnda fartyg som sjösatts under 1956 1i)l_ 

kommer kustminsveparna Upton den 15 mars och Wilkieston den zs 
juni samt. de små minsveparna Neasham cten 14, mars, Shrivenh:1m den 

28 mars, Hovingham den 24 rnaj och Puttenham den 25 juni . 

Fregatter. 

Keppel, den fjärde av B lackwood-klassens ubåtsjaktfregatter inträdde 
i aktiv tjänst den 6 juli. Fartyget sjösaltes den 31 augusti 1 !154. 

Marine N ews juli. 

Västtyskland. 
Den nuvarande flottan. 

Man har hittills saknat en sammanställning över den nya västtyska 
flottans .fartyg. Här följer emellertid en sådan. 

Den mest enhetliga gruppen är "1. Schnelle Minensuchgeschwader'', vil
ken skall få sin ordinarie bas i Flensburg-Mtirwik. Den består f n av 

åtta mim•vepare, vilka sammanförts i en A- och en B-division. 
Fartygen har stjärnnamn från den astronomiska navigationen (R 132 

Orion, 135 Rigel, 134 .Merkur, 114 Sirius, 138 Castor, 140 Pollux, 133 
Ca peJla, lii6 Mars). De tillhörde 13. minflottiljen under det senaste luiget 
men övf'rlämnades i amerikanska händer, när "Marine-Räumverbs nd" 
upplösteR 1951. 

Tidigare hörde även den idag som skolfartyg utnyttjade "Kriegs-Fiscb 
kutter" Nordvind till örlogsflottan. Systerfartygen H 1-3 (f d gräns
skyddets W 1-3) och H 4-10 (W 13-19) bildar idag "1. Haf'enschutz
geschwader", vilken har övertagit vissa bevakningsuppgifter från övriga 
myndigheter. Härvid biträder "Hafer:schutzboote" H 11-14, som fö rut 
var gränsskyddets patrullbåtar P 1-4. De liknar i exteriören motor· 
torpedbå tarna Eismöve och Raubmöve, vilka tills nu beteclmaLs med 
S1 resp S2. 
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j\{otortorpedbåtarna Silbermöve, Sturmmöve och Wildschwan är också 
ka lika . De beställdes ursprungligen för gränsskyddet av l. allierade 

gan
5

111
issionen men blev inte godkända p g a sin alltför höga fart. Dessa 

j{Ofl1 

1110to r t orpedbåtar togs i aktiv tjänst den 29 maj i Kiel, SeJm de första 
tre 
örlogsfartygen i "Bundesmarine". 

skolfartygen FM 1-3 (ex W 7- 9) och UW 1-3 (ex W 10-12~\ 

faner hrl t ur ramen för de i t.yslca farvatt<:m vii.lbekanta fartygstypernil .. 
pet ä r u rsprungligen motorminsvepare, som byggdes i Kanada omkring 
lfl44. D r> tre förstnämnda fartygen tjänar som utbildningsplFI.tLform för 
sigmdtj ä n st en, de tre sistnämnda för ubåtsjakt. För närvarande bildar 
cte "Sch ul geschwader Ostsee" tillsammans med Nordwind och Falke. Se-· 
nare ;blir de tilldelade respektive tjänstegrensskolor. 

Slwlfar tygcn E i der och Trave är f d brittiska minsvepare av "Is le"
]{]ass som likaledes byggts i Kanada 1945. På dessa :utbildades och ut
)Jildas de första sjökadetterna i Bundesmarine . De har blivit grundligl: 
ombyggda för att kunna utnyttjas som moderfartyg fiir grä.nsskyctdets 

småbå tar. 
En betydande utökning av fartygsbeståndet har nyligen erhållits då 

de först a oceanminsveparna togs i bruk. Det är de av La.bor Service 
Unit (LSU) Bremerhafen tidigare använda minsveparna av typ {3 och 
typ 40 som övertagits. 

Till t yp 40 hör fartygen med nummer 201-205 (ex 294, 278, 388, 460 
och 441) . Då varande 278 och 388 försågs under kriget med två torped
tnber på backE:n liksom TS4 och TS7 och tjänade som övningsfartyg 
för ubåtsofficerare. 

Förteckning över fartygen. 

5 Oceanminsvepare typ 40, deplacement 543, fart 17, LxBxD 62 X 8,G 

X2,8 
l D :o, typ 43, deplacement 605, fart 16,7, LxBxD 68 X 9,0 X 2,6 

3 Motortorpedbåtar, typ Silbermöve, deplacement 110, ,fart 38, LxBxD 

35X5,1X1,8 
2 D: o, typ Eismöve (Sl), deplacement liO, fart 38, LxBxD 35X5,1X1,8 
8 Snabba minsvepare, typ Orion ( R) , deplacement 150, fart 19, LxBxD 

-11,1 x 5,8 x l .. h 

lO "Hanmförsvarsbåtar", typ Hl (KFK), deplacement 112, fart 9, LxBxD 
24X6,7 X2,7 

l Skolfartyg, typ Nordwind (KFK) deplacement 100, fart 8, LxBxD 
26 ,2X6,7X:;;,7 

4 "Hamnf'örsv>trsbåtar", typ H11 (Pl), deplacement 60, fart 25 , LxBxD 

29 >< 1,0 x 1,5 
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6 Skolfartyg, typ FMl, UWl (W7), deplacement 140, far t 11 LxB 
, < };I) 

36;<6,7X3,3 
l D :o, typ Eider, 
l D:o, typ Trave, 

Jagare. 

deplacement 765, fart 12,4, LxBxD 54 X 8,4 X 4,5 
deplacement 5R5, fart 12,4, LxBxD 53 X 8,4 X 3,7. 

Kieler Nachrichten 14 '15 juli. 

De nya jagare som. skall bygga~ har lmstnadsberäknats till 85 milj oner 
mark. Byggnadsvarv blir Kruppkoncernens \Veser vVerft i Brenwn. 

Der Spiegel l augusti. 

Ubåtar. 

Två tY.ska ubåtar från andra världskriget har bärgats i Kattegatt. re

spektive stora Bält och införts till Kiel. Det är U 2365 som den 53 maj 

1945 sänktes av egen besättning (jmfr TiS aug) och U 2367, scm den 
5 m a j 1945 sänktes av allierade flygbomber. Båda tillhör typen XXIII, 
vilket är en mindre ubåt cm 232; 256 ton, f art 9,7/12,5 knop, bestyck
ning tYå 53,3 cm torpedtuber (B) och med en besältning på H man 

Trycksl>rovcl. var 8-formal likscm pii. d<"n större typen XXI fö r att hl a 

bereda plats för ett större ackumulatorbatteri. Om de kan sätta s islånct 
avses ck användas som skolubåtar. 

Leinen los ! augusti. 

Landorganisa1ionen. 

Den 16 juli flyttar mf'-rinflygarkommandot in i Holtenau-kasernerna 
i Kiel och i Flensburg påbörjas uppsättandel av signalskolan i den l.idi· 

gare "Marine-Nachrichlen··Schule''. Samma dag påbörjar "3. Schiffs· 
stammabteilung" sin verksamhet i Gli.ickstadt medan "Marine-Musik· 
korps Ostsee'' drar in i Eckernförde. 

Kieler Nachrichlen 14/15 juli. 

Litteratur 

Henry Huddieston Rogers 
Collecticns of Ships Models 
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United States Naval Academy Museum 
United States Naval Institute 
Annapolis 1954. 

lJnited states Naval Academy mottog genom testamente av Colonel 
aenry Huddieston 1935 en synnerligen värdefull samling skeppsmodeller. 
En över denna samling upprättad katalog har utgått f rån United states 
Naval Institute i ett vackert bokverk, som vad bildmaterial, text och 
utförande beträffar är den förnämliga samlingen fullt värdig. 

Efte;:- en presentation av testator, som hopbringat, iståndsatt och ut 
ställt modellerna på sin egendom å Long Island\,, och hans medhjälpare, 
modellexperten Frederick Avery, sedan 1938 knuten till united states 
Naval Academy Museum, från 1952 som principal assistant till the Di

rector, lämnas i katalogen inledningsvis en översikt a,v samlingens till
komst, sammansättning och betydelse. 

F'ör gi'!.v:ms mottagande hade testator uppställt villkoren: 1. modellerna 
skulle sammanhå llas i en inom akademien värdigt anordnad utställning, 
2. ställas under en kompetent, tillräckligt väl avlönad "mode! maken.;" 
vård och 3. skulle för vården och underhållet säkerställas ett årligt an
slag. Efter vederbörande myndigheters, the Navy Academy, the Navy 
Department och the Congress, tillstyrkan och beslut mottog the Navy 
Academy gåvan 1938. Samlir.gen var så pass stor, att den måste för
delas på flera lokaler inom akademien. 

Samlingen består av 108 skepps- och båtmodeller och 72 glasmontrer. 
Till de värdefullaste av sistnämnda räknas 2 betecknade "Queen Anne" 
(från omkr. 1700) och 8 under beteckningen "William and Mary" (från 
omkr. 1690) försedda med samtida glas med handslipade h:anter. 

I samlingen ingår några ej identifierade skeppsmodeller av "Admi
raUy scale"-typ från tid som ,;ammanfaller med Samuel Pepys' tjänst 
i N"avy Board (1660--89), men det är ej känt om några av dessa ingå'.t 
i den k ände dagbokförarens samling. De två äldsta modellerna hänför 
sig till Oliver Cromwells tid. 

Förutom Admiralty-modellerna ingår i samlingen andra engelska samt 
fra.'1ska, holländska, spanska, italienska, tyska och amerikanska model
ler, även en del moderna yacht-modeller. Flertalet tillhör de seglande 
skeppens tid . 

49 
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lVIodel lerna i "Queen Anne"- och "William and Mary" -montrerna .. 
tillverkade på engelska örlog·svarv på order av Charles Sergis0 ,1 . s ar 

'• ... l C.11t 
efter Samuel Pepys innehade "the office of t he Clerk of the Act:,;·' rr ' 
omkr. 1689 till 1719, en ställning ungefär motsvarande nuvarand~ ~a"11 

master General, ehuru då en civil befattning. Då Coloncl Ho 2 , 1,; Y-.. av 
Charles Sergisons ättlingar inköpte 15 :c.v den Sergisonslm samling-en, 
me&t berömda skeppsmodeller, alla i "A(miralty scalc", hade el< ssa i 
225 år förvarats ostörda i den Sergisonska egendc m en i Surrey, En· land 
Charles Sergison hade fått modellerna i sin samling på Sn'.11ma säu son~ 
Samuel Pcpys sina. Han betraktade dem Gom biinkomst i t jänst, 1 Och 
tog dem han ville ha n1cd sig hem, när 'Tt:cir Lords Commiss~~, r ,, of 
the Admiralty'' slutat sin inspektion v.v modclle~na vid behan dlin· f n av 
"the next ycar'n building pi·ogram" . 

Definitionen av en "Admiralty mode!" är av intre&se. (State , ., sjö
histodska muFJeum i Stockholm har en typi sk sådan i modellen ' n ett 
engelskt linjeskepp frå n 1650-talets senare ;le!, vilken mocleil t he 1ster 
shipright Francis Sheldon medförde från E11gland och övcrlämn'' '' till 
Karl X Gustaf, sedan han 1659 t rätt i svensk tjä nst . Bakom c:c:, f en,. 
gagemang låg- en framställning från den svenske lwngeE tiil C rr WP!l. 
Modellen i sjöhistoriska museet kan alltså också hänföras till Cru 1Wc!ls 
tid). "AJmiralty mode!" är en i skala -- van ligen 1/4_8 - pil c· "lskt 
örlogsvarv utförd modell, efter vilken det störr e skcppd skulle L ··;;as 
Dessa modeller saknar bordläggning och viszr på så sätt skrovet:' kon· 
struktiun till spant, däcksbalkar, vägar e samt. skeppels inre(nin; och 
fasta utrustning. De var vanligen orig;gade. Higgrn undergick uän !t:;(•n 
få förändringar. Modellen gav de anslagsbeslutande myn::ligheterna möj
lighet att bekvämt bedöma, justera e ller ;;odkänna cU byggradsfö c; la~;" . 
I Imta logen återges en reproduktion i fär g a v en Victoria aJ1d A1b2rt 
Museum i London tillhörande, av .r. Seymour Lucas utförd cljemiilning, 
The New Design. På denna ser man herrarna i the Navy Board sam
lade luing en skeppsmodell och lyssnande på vad skeppsbyggmäswrcn 
har att anföra. 

!Dftet· ni'tgra enkla ritningar, dock huvudsal\ligasl efter modellen , lJygg· 
des så Sl\eppet. För tiilverkningen av dessa medeller i exakt skala Sj ssel
satte såväl örlogs- som privatvarven skickliga mcdcllmakers . Modellen var 
även normerande för skeppets utsmyckning, ornament och n1ålning, och 
för detta ändamål of1.a försedd med sniderier, målaf1c eller fö rgyllda. 
utförda av slöeldiga konstnärer. 

I konstnärligt. hänseende ]{an många av skeppsmodellerna m äta sig 
med marina konstverk i olja. Som dokument har modellerna stort h isto
risl\t vänle. De ger i tre dimensioner en lätt uppfattad bild av f artyget . 
En samli.ng modeller från en viss tidsperiod ger den bästa tänl,bara före· 
ställning ~m fartygens och skeppsbyggeriels utveckling Ullder perioden. 
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Colonel P.og-ers gåva kan United Stales Naval Academy ge 
l va.re · • , 1 'fG!-0 { .. '-"ld av denna utveckling inom engelska mannen under 160 . -f Jllg ;.>!. . . . en y ~·t och 1700'-talets första .decen nier . Det var morn relmgarna 

l ts S15 a · · · 1 k fl t ra e ]''PP som sjömannaandan och segervilJan Jn:Jnl enge s a o -dessa s ' ·"' . . ~ -aV de den tra.dition som United states t:nga flotta t eg 1 arv, n"r skapa ' ·1·a tan er des upp efter frihetskriget 1775- 76. Det var samrna segervi ~ 
deJ! bY ,gbåda marinerna visade under första c c~1 a~ dra världskrigen, C: å 

JU de 50 
k"mpade siCia v id sida. 

de a_ 1\. skepp erinrar på den plats c är Cc nu st?.r om den stena ves.>a srn . . . . -·11 . . k, kulturarv och om den Rtora skuld 1 Vlll,en den står tJ "'·n a publl E.ns .. 
re. "d sjömäm1en som seglade och stred på (c stcra skeppen .. 
forfa er, l.. . ltress~ llta uppgifter om dc 108 modellerna och Kat alogen amnar u · " . . 

.1·gt h'ldmatPrial I etl flertal fall å t er ges mtc er:dast en total-ett ypDCl ! , ... ' ·-~ . , . . . .. 
' • dellen utan också detalJ·er såsom för - cch cl,terskepp , dacks-bild av mo · · ·· ' 
planer m .. m. 

G. H -n. 

The Angry Aumiral. Cyril Hughes Hart
m a nn. London 1953. 18 s. 

Historiska. romaner är populär läening. Det är därför inte på något 
sätt märkligt, att Forresters Hornblowerböc"-er har blivit en ~ådan 
succe och att huvudpersonen, H oratio Hornblower, nu väl fär raknas 
som en de mera kända, litterärt skapade gestalterna. Den väl cch f~rg 
rikt skildrade seo-elfartygsmiljön, de många äventyren och den utsokta 
personteckningen" har med rätta skänkt Forresters Hornblow~r-böckel' 
en plats i allmänhetens medvetande som ypperlig förströelselltte!·a.tur. 

Det !i.r emellertid tydligt, att även fackmannen , sjöo·fficeren, v1sa.t f'li.t 
intresse för Hornblower på ett helt a nnat sätt 2n vad som vanligtvls 
kommer romanfio-urer till del från detta håll. K a nsl'e det beror på att 
denne sympat.iRk: romanhjälte har en hel del problem att lösa, _som. trots 
skillnaden i tidså lder och miljö förefaller oss förbluffande valbekanta. 

Och nog är det väl så, att i aet fascinerande &kä.despel , so~ under 
århundradenas l0pp ständigt p å nytt spelats upp pil. havets v_Jda scen, 
där m än spelat huvud- oc!h biroller, där far tyg utgjort ~ull~ser _o~h 
vapnen rekvisitan, där har intrig och aktörer förblivit markllgt llka, 
trots att speltempot m ed å ren dragits upp en smula. 

t . -1·· h · l an ske främ.st stra-Många militära frå<'or har en prägel av 1d os ec, {c • 

t . · o . .. • _- gi1 andra Det är detta som eg1ska O('.h 0rganh:at.onska m8n U\·E'TI n1an _ · · .. . 
gör studiet av krigshistoria till en så givande sysselsattnmg även för 
atcrnå lderns militärer, jäktade av den telmiska utvecklingen. 
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Den sjökrig-are, Edward Vernon, Admiral o.f the White, 8 0111 
O Va· vubricerade bok - The angry admiral ·- ger oss en bild av, har f · ll 
- Og·\ gemensamt med dem romantiserade uppfattningen av en brittisk a·

1
. ' 

från srog<"Jfartygsepol{~r.. Han tillhörde inte en av dem, vars ly~~~a t 
segrar byggde upp det brittiska im.periet, ej heller var han en man ~e 
otadlig vandel och överlägsen karaktär. Ändå är hans namn _ orn tv 
hans rälta - i mången svensks mun inte sa sällan. Groggens uppfinnar~ 
bör väl ha sin särskilda plats i det svenska folkhjärtat. 

Boken om. Vernon är inte särskilt märklig som litteratur betraktat 
dess värde som vetenskapligt historiearbete kan ej bedömas av recen~ 
:o:enten, men dess författare är en auktoritet på området. Den är emel
lertid hitvis ganska spännande och belyser många även i våra dagar 
intressanta frågor såsom den politiska ledningens ansvar för k r igföring. 
en (bl. a. genom medelanslag och personval till befälsposter) , organisa. 
toriska pro!.Jlcm vict amfibiekrigförir;.g, officerc:ms ställning i det. politiska 
livet och den offentliga debatten samt sist cch icke minst dr a lltid 
aktuel!.R spörsmål som uppstår när kraftfulla personligheter m ed olika 
åsikter oeh temperament skall samarbeta intimt. 

Boken !{an därför läsas med god behållning av den som vill skaffa 
sig historiskt perspektiv på dessa frågor och därmed lägga en grund 
- på hälleberget - till fördjupat vetande. 

C.-A. von B raun. 




