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Vore orlog sskibu na vne er
ikke d in lernl probl em. der
alene ved ko mme r s øvæ rn e t.
Del er en sog, der ræk ker
lang Lvidere. Det.er i virke lig heden - elle r b urd e i hver t
told væ re - el nati ona lt. an ligge nde.

Del er nåd ens ledel se. der di·
rekte bes te mmer de mindre
sk ibes navne, og s om s t iller
Icralag om navn e til de s torre
enheder. Del er Ire gam mel
t id en notu rlig rettighed . men
del s iger sig selv. a t de nav ne,
der skDI gives til vore orlogss kibe. må udvælges med de n
st ørste omhu og eftertanke og da nnturlfgvis især for de
s tørre enheder s ved kom mend e. hvor antallet nu er s 6
s tæ rkt begr æ nse t. Thi di sse
sk ibs navne er ikke olene flå- .
dens a.nsigt uda dtil mod lundets befolknin g - men gen nem n åden er disse navn e og·
:,;6.en del of n D ti on c m~ onsigt
ud mud omverdenen . Indnd t ll
har s kibsnavne ne tlllige be-tydning over for s kibe nes eg·
ne besætninger. Nnvee med
god tr adition og sa m tId ig
helst velklingend e - navne.
som besætningerne forslår
og foler glæd e og s to ltbed ved
nt bære i deres huebånd navn e. der virker ans pore nde
og opildnende - så da nne nuvne bor nut urli gvis lurst og
fremm est væ lges.
Altfor hej t klingende og
fordringsful de navne bor
selvlelgelig undgå s. I Don'
mark. hvor den kritiske acns
er s tær kt udv iklet og mege t
let ka n udlø se s mil og ud art e
Lil forvr æ ngn ing er . må man
tage sæ rlig t hensyn her til.
E fterspore r man cprindelsen Lil nnvn egivnlng i det he le
taget, vi! mnn finde. a l der er
Lo hovedårseger. Dcn æ lds te
er ut vivlsomt den. at man
gennem navn et en sked e ø L
forlene de ls bærer med den
And og kmlt , so m formod edes
at ligge i selve nev net . eller
sum ku nne findes hos det væsen. det begreb eller lignende,
som navn et repræsenterede.
Det gjDldt 50 vel perscnnev ne
som skibs novne. Som oftest
hor man vel s uledes cpri ndelig direkte gennem ski be t s
na vn haft til form ål Dl op'
munln." og opildne s kibet.s
t'l;en besæt ning, men i en·
kelte tiUælde har mDn og sA li·
brefrem villel s prede s k ræ k og
ræd sel bland Lmodsta nde rne .
som do.f.eks. nog le .arde g umle vita liebrodre i sin Lid k3ldte
deres s arovers kibe for IOTod
und Teufel'l. nBrondhexell og
I.Negermorde r...
Dernæst har navnet skullet ljene til øl ~ kil1e det enkelte individ eller den enkelte
enhed ud frn an dre ind ivider
og enheder. Og da for per som~ r nes vedkommend e lndi-

Hv ls nogen s kulle Lro, at d et
nL nav ngive n odens s kibe er
en enke lt saR' - jo S4 er de en
s m ule på vildspo r.
I d et følgende bri nge r
hjemm eværnsb lad et et uddrag af en arti.kel om emnet
,.Nav nglvning...
Artikl en
blev førs te gong bragt i 1950 i
Ieebt ndelee med en aktuel
na vngi vn ing indenI Dr no den .

vidern es antal efte rhånden
ste g. og navnenes antal var
begrænse t, anvend tes foruden selve navnet tillige sæ rlige kende navne Icganavne.
kæ lenavne o.Ilgn. l. Det. samme kunn e for skib ene s ved komm ende ske ved al hægte
en nærmere be tegn else til
navn et som f.eks. IOHam·
burger Sv ane ", ••Hvide øm".
-Ncrske Hevfrue- eller ..Lind ormen of Drammen ". E nd elig ønsked e man endnu se nere
gennem sær lige navne at
mark ere . til hvilk en familie
individet herte. Derved op'
st od (ar personer slægts- og
familienavn e
lefter n uvn el,
men s man i den ma ritime nDV·
neg ivn ing normalt - i hvert
fald i en marine med velord net nom enelature - ga v s å·
danne navne . ut man Df d isse
d irek te ku nne bes te mme skibets ty pe og i mange riffælde
l illige dets klas se. De neste
mari ner a nven der og har i
læn ger e Lid anv end t sådanne
system er i forbind els e med en
speciel ud væ lgelse al gode.
velklingende og tra ditionsri ·
ge skibs nav ne.
f ro 1807 og ind til En ..
vælden s ophør anve ndtes i
Danmark i hoved s agen Leks,
na vne tage t fra ..kongelige
perso ne r». my tologien og
gCOgTofien.
Det er bemæ rkels es værd igt . øt de n nat ionale vækkelse , som fulg:tc efLer 2. ap ril
IS0 1. ove rhove det ikk e kun
s pores i nu vnegi vn ingen i f1o'
de n. Det var fvrst efte r Oude ns ran i 1807, Dt nB\'n c på
søhelte og søslag kom frem (Jog da som næ vnt isæ r i NorljC .

Den gu mle s kik Dt hrive nl!.·
dem; skibe na vne eCte r ko ngeligp per snn er op horte med
Ene væ lden. Det sidsLe skib
med et kongeligt navn va r
. ~Chri sti on VI I I... Denn e s kik
blev derimod senere genop li·
vel af Sl!lu b nnerne ved na v·
nenivning en Df Cærgern e. Og i
den s vens ke nAde bærer pansers kibe stadig kong elige

l'1avne: «Gustav Vti . .. Drottr:ing Victorin" og den nylig
udran gered e ..OsCOU' Ll «.
Elt er den lorste slesv igske
krig byggedes der ikke flere
dans ke linieskibe torlegss kibel, og de s to re freg atter , der
afløste dem. fik d els nnvne efter de st ørre land sde le (..Sjæl·
Itn d.., og I.Jy lJand..). navn e,
der tidligere var b åre t al erlegs s kibe. og del. efter s tørre
. søhelte
(. To rdenskjold ••
-Niels Jue l- og ..Pede r
Skram..). Korvetterne og senere skonnerte rne lind til
186 4) videreforte de myto logisk e navne f·Najoden...
..Thor ... ..Hejm del .. ..Diana .
og .. f yU•• I. idet der dog også
som nyt nnvn tilkom ..Dag ·
mar.., de r må antoges at have
vær et give t som historisk eller nationalt navn. I tide n lige
inden og i den næ rme ste tid
efter 186 4 tog nåden nemlig
vlDsentligt s ine skib anavne
fro Da nmarks his to rien _ Dels

som allerede næ vn t større so' helte s navn e til de s tore IreGalte r - og dels min dre soheltes til dam pkanonbAdene.
hvora l de Iørste oprind elig
blot. hav de ha ft nummer ,
(.Skruekanonbåd
Nr. 1.
æv.t, Her linder man Ielgende nav ne: ••'Tbure -, ..Schro·
dersee..Willemoes ".
..Hau ch .., ••Bu hIOl , ..Kriege r»
og øMars trand'I.1 De nauonale navne søgte man oCte s il
Isngt tilbage i Donmar ks hi·
stcrien . at man via sagn t id en
ott er kom helt ind i den nordi·
ske gu de læ re.
I 1860 fik 17 endnu eksis t..
rende rokenenbåd e geografiske novne i stedet for num ·
mer. Det vor navne som ..Helgcnæ s'6,
..Gjennerfjord ..,
..Hej lsmln de «,
-Ære..,
»Brand so»,
..Treiden æse.
..Berse«, ..Alss und .. osv . navne hoved sag elig med til·
knytn ing ti l Son der jyUands
ost kys t og begivenheder under den fors te slesvigs ke krig
[Trelde næs, Helgenæ s] - i noIl!?"grad altså også nat iona le
navn e.
"'or at skabe lidt foran dring fro de historis ke n avn e
gik man i 1870 'eme over t Unt
benyt te geogr a fisk e navne tiJ
de ny byggede da mpka nonb åde: ..Dro gden". ..Lille Bæ lt« ..
»Store Bæl t••, ..Øres un d..,
"Fnisteril og "Moen.. og fort SIlle med IO G uldborgs und..
og ItGronsund.. i 1880·erne.
Til den geogr afiske navne,b
fJ'Uppe horer ogs å den s to re
!Jtru eskonnert ..S t. Thom as"
118711. der i en læ ngere periode kla. sificerede••om kry d·
serkorveL Som navn et nnty·
der, vur den bes tem t til 5 tU'
t ionst jcncsLei Vestindien. Af
ekonomisk e gru nde blev den·
ne t je nes te dog i nogcn grad
overtnget of den mindre og i
drift billigere ..In goiI" .
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Flådens fartøj er har mildt s agt også gen nemgået en udvikling i løbet
af de s ids te hundrede år . Men derfor kan man god t bevare de bed ste
af de gamle s kikk e. F.eks. navngivning. Det te er baggrunden for . at
Hjemmeværnskommandoen bes luttede. at hje mmeværn sfartøjern e
sl<ullehave n avn.
Som de t sig hør og bør i et folkeligt værn, er de t op til medlemmerne
at foreslå . hvad fartøjerne skal hedde .
Det sker gennem en konkurrence. som bliver nærmere beskrevet i
næste nummer af hjemmeværnsbledet.
Det ene ste, der skal re bes her og nu , er , at chefen for hjemmeværnet,
generalmajor R. Go ttlieb, og kom mander C. K. Simonsen udgør
halvdelen af dommerkollegiet - og at præ mierne er ganske pæ ne.
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t... d. n d&ll'ko
lI6de••te
p"" .... sJcib. So.... ning• • f&lld' . <od dt!. 9.
m. j. ng . kibo. rik • • v"..
• 1l.lgo/.nd. . I . in godt
~O ''' ige 'U 'R"1ao . .. . H. I·
go l...d. med . in. Mon 'OM
ikk e ole"" 10m &ll.rede &ævn '
Oonm ar k• • m.n tillill" 10.1.
NPnI.n• • '
pon......ib,
For p.n
kibon.. ved kommende . log "' ..... l JB80
ind pi . øh. ll' . ' ''''' med
. T PnI. nolljold• • f.. r fu~ al
_Iver Hvi.f.ld" i 18861. I
1896 FMplived. . n. vne'
• Skj old•• men fr. IS,*, blev
dot regt' 1 at an v••d• • unel'"
nnv.. (dobbe l' ••••• I: . 1I. rluf TTolle•• oOlr.« Fi..h .
· Pede. Sl<ram. og . Ni.l. J ...

. l-.
N".... pli kty d_• • var
mere .i1U,.~go . At . iIdef...
di.g.n . Fy. n. (l 8A21fik d.t·
'" ••vn. ka n forkl"",. med. nt
den n.vllem.,..igt . kuU.
"" w le", de u>d.ng• • g ...dnu
e k. i~rend e
"",r"'got ..,.
.Sjæ ll. nd. og ,,Jy U.nd•.
S • • • • ne . Vo!k)'lie. ". · H.k·
l... ..G.j..r. og . fl ejmd. l.
Var . Ilere p' i..r.
Af min dre f......j.r fik . n
dam pminobAd • • • • • , _Hj..l·
per .n. OS901og ... . . d.n. d.,
. ilUIl" olluU.
v", re
in'
• pektiQn..kib. n.v• • ' · S..
• ky " . r . n. 1l9001. E• • Y' in·
.pek lio. ..kib Lil r.:Jond fik
d. , Lil d• • n. tj . n.... .... ..
del• • pa....od. n."" . r. l. nd ,
Folk. 119081. N.v"". til mino. ~ i bo , · 1.0>.. 0· 119101. dor
var giv....mtid ig med d. ti
U1rpedobMeo fta 19J I.

.Y.

VIIr lig.lOm di. ... fu n<!el.
/",m fra B, ml.lIid.h,"r. Jn·
.pokt ion... kibe. . A1»oIo• ••
do, i.dgil< i lIlden J9J L. var
,let ' idlig. re v.g.rio. pok.
tiun.. ldb · Lø • • •• r • • U811 ~
d.. h.vd. arv e' den i .90S ud·
p. m.... k....
gåOO.
• ...10.01
nov• .
00. f
unden- a nd . båd
fl-!< n"vn et . Dy kkeren. U9091
- o< i oWon hel. ny. og .il e.
u·bAd .e1.0IgT. na ,," , Oe f.lI:". d. 6 u-blid• • r a ·kJ.... n
fik gamle my.ol ogi.ke freg• •og kO
""" ln.""', .H.vfrv.n••
• H. vm••den · .
•T he' ia••
. T riton.
b e ner.
· Zdon
April _I. "N.jod.... og . Ny m·
f. n., Ogoi de f.lg. nde ~ u·bA·
de .f b-kl....... n og de ~ af
c·kJ••sen lik i h.,'..J• • p o
mytolugi.k. n. v"" .fter g arn·
le ....k>t;s.kibo og fr.g.'''''
"'.v.
ln,pek'i ....k' bo fr. d. n
.. .... v.r<I<• • kr ig og lige .f·
ter d. nne file d. mytolng; ..
...,'''''' · Dion.. . · ~·enri Oll
• Fy n. ". Til . j.. . . .. ;,ed
Gmnl.nd bygged., _Il vid·
bjlml.n•• lneO d. de ... ,kib
. a r min dre egno< h..-. il. by. '
led. de. ' j.no. '" med d.,.
""'" n.v• • ' . nt yd. r. t; 1d.i, ·
l.nd.'" forv••d. "l'rind.lig
hygg ed' ''' 'l'''k' iun..kib . rn·
go ll•. E. v..rk " ed..kib for
u·b&o:l. fik d.t ...rd.w. pa..
""nd e na,," ·Henrik Gem. r•.
E. heldig O.gt Ira d. ",,,,
' n1. ... k.o var d.. . , gi". mj••kr . ner•• 5 "ll S ••"".n'
· K. into •• og . S"' l .....
Ved .0v••giv."'B kan anvend• • f. ",k eUigo .y".me, -

r.

f,••• . d., ...f.be., .... . 10"0,. 1·
I• • kibe .11.. Md. i ••mmo
kJ..... h", n••n". d... begy nd.. med SO"""" rorbag.
.U1v _ f
l De, . If. beU. k. ' Y''''''' kon " .,re .....
d.I •• pr.k'iok. men kan og".
'li r m.n .r i bekneb fOl" .ov,
... fer. ,~ uhytlighed
E.
•• d•• ' Y" . '" det h
b....
ne. bvor "' lIo skibe .n.. 10&0:1,'
inde nfor ...",me .ype . 11..
. a mme kl
gi""" ' '' . ar ted. 'la,'" Id)·
" j. mo-, b)"
n.,·ne o.llgnJ De. "'Fr . ig
..Iv••t .n • • "'menhlonding
ar r.ok. , dyre".v"• . " jvmon.,,",. ooh. I...ov.. og my. ,"
logi.ke .avn. indonfo, >om'
m. kJa... "il virk. " "" IdigtIl-od".r det naturligvia. hvi.
m an k. . 1"'0" d.l n1f.bol i·
....'Y'''m ind i . , ho...g••t

.r

.y... m.

.i.

En homoge. grvpped.nno' id .f .(a.n.....
. lI og. n. og . ø,n. n•. ..-..d.n,
derimod . Oroge• •. • lh·.lon"
Oll . Lax on, Vllt .., ho".. oge•
gru pl"' med "". ,y n t il.av. one, _D,.gt'". er et fa b<ld)'r og IlU>rrel..,. r..n<>ld.. mol·
I.m e n h.... og • • 1.... gi,.... ..
. kæ v' fo. hold. • <Ir gu ppen
ku n bosUr .f d lå.nh" .r.
Ef .... bel";"I... o<erl>i\<
mn. til et hol••}" 'n. ....
' l's"'m for VOl"' 'orped.bådo.
Ide, m•• i lighed med. bv.d
ti lfæld.t "n r O.re . todof i ud·
land . ... g.v di... 10M' "'.
b.I"'"ovlle (. nk.l. nav n' l.
Al. l "' . m.I d. na,'n.. d. , i
d.g ""'res nf . or nlld.. fli on·
hed.r• • igeo a ' ,'ær . groe"ll"
""IvoIgle .
d•• i

•

