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Tyska farlygsnamn

All tsedan människan lärde sig att befara de sju haven har hon tilldelat redskapen härför - skeppen - vissa egennamn. Ett fartyg
utan namn är idag väl knappast tänkbart. Det huvudsakliga syftet
med att ge en örlogsman ett namn vid stapellöpningen var och är att
härigenom äga ett medel att särskilja de olika enheterna från varandra. För större grupper likartade fartyg behöves ofta bestämda artnamn för att karakterisera medlemmarna av en speciell klass eller
typ, såsom t. ex. kryssare, jagare, ubåtar. För detta ändamål väljes
vanl igtvis namn av landsk ap, städer, folkstammar, djur, naturfenomen, vapen o. s. v. Emellan åt låter man namn en inom samma fartygskategori ha samma begynnelseboks tav, eller såsom ofta är fallet
vid numerärt stora klasser, betecknas enheterna med bokstav jämte
nummer- Ibland skall fartygets namn emellertid representera någonting utöver sättet att skilja det från kollegerna. Det blir då exempelvis bärare av vissa eftersträvansvä rda egenskaper, antingen direkt i
fo rm av ett adjektiv eller symboliserat av en mytologisk gestalt, ett
djur eller annat väsen, som besitter dessa egenskaper. En annan grupp
skeppsnamn hänför sig till geografiska begrepp, såsom länder, provinser, berg, floder, öar eller orter, där betydelsefulla strider stått.
Därmed kommer vi till nästa namnkategori: krigsfartyg uppkallad e
efter historiska personligheter, såsom regenter, statsmän, nationalhjältar, fältherrar, sjöhjältar, uppfinnare, historiker, upptäcksresand e,
skriftställare m. m. Härvid är det mestadels fråga om personer, som
varit av stor betydelse för det egna landet, varför dessa namn, i motsats till föregående grupper, sällan återfinnes inom främmande länders flottor. Men undantag finnes.
Den minnesgoda läsaren erinrar sig kanske en uppsats betitlad
"Ryska fartygsnamn", som några år tillbaka in gick i denna tidskrift.
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Avsikte n med d enna artikel. är att presente ra de inom den tyska ör ' \,,sfl. ottan genom t1'd erna nyttJade fartygsn amn en. Emedan Tysklan 11 .__
hksom Ryss land - varit en utpräo-l ad landma kt och först i slut'
adv
1800-ta let p å all va r begynte visa si~ ute till havs, är hu vudvikt en' 1g
o
'd
o
d
pao h un raarsp eno en 1865-1 965 eller angkraf tens tidevarv .
. Till följd av Tysklan ds läge i hj ärtat av Europa utspelad es d e iktlgaste händels erna i land ets historia till lands En nation som ge 111
s~.k lero sett Sltt land vara Euro~as slagfä lt, som vann statlig e het
forst a.rhundr aden efter d et övnga europeis ka makter redan upp ,ått
e.n d.fh~ och vars kuster länge behärsk ades av främlin gar, kan 1 , 111 _
l:gtvJs lC!<e yvas över några gam la sjötradi tioner. Väx land e och illh~.a. t:ag1sk som !andets historia är också den tyska sjökrigs histo 1 en.
Dan mrymm es tider av glansfull t uppsving, då riket och d ess f], tta
stod på höjden av sin makt. Men dessa höj dpunkte r avlöses re elbundet av praktisk t taget tota la s::unman brott. Så gick det med I- ~ n
sans sjömakt , d en Store Kurfurstens flotta, Tyska Förbund ets ma in
Kejsard öm ets mäktiga kam p instrum ent, Tredje Rikets sjöstri dsk , 1 f~
ter. Men från närapå tomma intet har nya flottor återupp by g •ts .
'"
Så har också skett idag efter den totala kollapse n 1945.
o

)

o

-oSom en för sta germans k aktiv itet till sjöss kan måhänd a bru l· terernas kamp mot romaren D rus us flotta på Emsflod en år 12 f. r.
beteckn as. Men först fyrahun dra år senare vågade germans k a st. ,11mar språnge t över till de brittisk a öarna. I spetsen för en skara sa,hsare landsteg hövding arn a Hengist och Horsa i Kent och gru nd rde
det första germa nska r iket i E ngla nd . De närmast e århundr ad,·na
följde otal iga germans ka sjöfarar e - icke minst nordbor - den .J ts~akade vägen. I öster skedde framträ ngand et mycket sen are. På den
tl.den nå~?e ~ et tyska riket ännu icke fram till Ostersjö n, ty den s aVIska bosattm ngen sträckte sig ända till Kielfjor den . Först under forra hälften av 1100-ta let begynte den tyska expansi onen över spr~ kgränsen , som från fjorden sträckte sig i SO-rikt n ing mot a lperna. \ r
1143 grundla des Li.ibeck, fröet till det tyska östersjö väldet. Inc m
loppet av hundra å~ råkade hela södra kusten under tyskt inflytan (le.
Denna maktutvecklmg ägd e rum under en tid, d å rikets intresse väJ des åt helt annat håll - mot Italien och det Heliga landet. Hade d,·n
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haft kej sarmakt ens stöd, så hade expansi onen kanhän da blivit än
kraftful lare. Under 1200-ta let inledde de nordtyska städern a det
samarbe te, som under följande sekel ledde till uppkom sten av det
mäktiga H anseför bundet. Under medelti dens två sista århundr aden
domin erade H ansan, men v id övergån gen till nya tiden bröts dess
handelsm onopol· Den s. k. grevefej den 1534-3 6 k näckte i huvudsa k
det sönderf allande förbun d ets makt.
U nder trenioår iga kriget förde Wallensteins härtåg tyska trupper
till O stersjök usten . I Wismar lät han utrusta en flotta, en anspråkslös
börj an till den kejserlig a sjömakt han drömde om. Att skapand et av
en sådan p å O stersj ön ingick i Feridna nd II :s planer framgår bl. a. av
den titel Wallens tein 1628 erhöll: "amiral över det baltiska och oceaniska havet" . Men Gustav II Adolfs segerrik a fälttåg ledd e till att
planern a p å en kejserlig sjömakt d efinitiv t stäcktes för återstod en
av det d åtida riket.
Efter westfa liska fred en ägd e av de större tyska territori erna blott
Kurbran denburg tillträde till havet. Ehuru Sverige och Danma rk var
de egentlig a sjömakt erna vid Ostersjö n, gjorde Fredrik Wilhelm , "Den
Store Kurfurs ten" en ansats att åstadko mma en flo t ta. Genom en
holländs k redare Raule förhyrd e han 1675 några fart yg, som utrustade med kaparbr ev tog ett antal priser. Den hyrda eskader n förvandlad es sedan till en branden burgsk flotta. Som örlogsba s tj änade
Pillau, men d å d et av branden burgarn a besatta Emden 1682 utsågs
till krigsha mn, försvan n denna lilla sjömakt från Ostersjö n. År 1688
avled kurfurs ten och med honom dog såväl hans flotta som hans
planer p å ett kolonia lvälde i Västafr ika. Redan under hans efterträ dare Fredrik I upphörd e Branden burg-Pr eussen att visa sig till sjöss.
Dennes son, " Soldatk onunge n" Fredrik Wilhelm I ägnade armen
all uppmär ksamhe t, men hyste inget intresse för utveckl andet av sjökrigsme dlen. P å 1740-ta let ly fte han s frejdade son Fredrik II Preussen till en europeis k stormak t. D å fara från rikets fiender hotade
bara till lands, ansåg denne sto re fält herre en preussisk flotta för
överflöd i g· Under Sjuårsk riget utrustad es visserl igen 1759 i Stettin
en flottilj av småfart yg, men d en blev i grund slagen av en svensk
galäresk ader i krigets enda sjöstrid. I avsakna d av en stark sjömakt
utplåna des den uppblom strande handel ssjöfarte n under Napoleo neran och kontinentalspär rens tid .
E fter Napoleo ns fall inrättad es ett nytt t yskt rike kallat Tyska
Förbund et. O ch innan man var på det klara med hurudan t detsam399

t
ma i fr~mtiden skulle ges talta sig, fattades 1848 beslut om bilda de1
av en nksflotta . Det första slesvigska kriget visade dock, att va ke'
rebellern as eller Förbunde ts sjöstridsk rafter förmådd e bryta den d n:~
1
ka blockade n av ham narn a. Den enda f ramgång en vanns av t\ sk
strandba tterier skärtorsd agen 18 49 vid Eckernfö rde mot t vå a1· fal~
lande skepp. Tre år senare upplöstes förbunds Hettan och med del'
försv ann den sva rt-röd-gy llene fl aggan från havet.
'
Paradox alt nog var det det kontin entalt inställda Preussen,
0 11,
sedan_lade g_runden till en senare ri ksmarin. Under den vidsynte )C[~
energ iske pnns Adalbert s lednin g skapades den flotta, som under ' rigfe~ mot D a1_1 n1: rk 1864 fick sitt elddop. Samtidig t som övergå1 ~en
ran sege 1 t1 11 anga skedde omvandl ades denna till Nordtys ka J )rbundsma rinen under preuss isk ledning. I juni 1869 invigdes i J J ebukten en ny krigsham n, som efter konung Wilhelm I kallades \ ilhelmshav en.
Kriget 1870/ 71 bevisade armens st yrka, men flottan nödgades s i lla upp emot den tradition srika och överlägsn a franska sjömakte n . c
svaga tyska strid skraftern a vågade ej inlåta sig i avgörand e st ·id
mot övermak ten. Kusterna blockerad es av fienden , men angrep ·en
mot dess~ uteblev. De lysande framgån garna till lands höjde c' en
tyska nat10nalkän slan och ledde slutligen till kejsardömets utropa1 dc
i Versai ll es 1871. Därmed hade en av förutsätt ningarna för en starl<
sjömakt uppnåtts : rikets enande. I mars 1873 antog riksdagen n
första flottby ggnadspl an , vilken gav en fö raning om vad som ,_'tt
kvartssek el senare skulle komma· Vid det något sena förvärva n et
av koloniern a i Afrika och Söderhav et spelade marinen en fram t -·ädandc roll. I utbyte mot vissa områden i Ostafrik a erhöll Tysk land
1890 av Eng land den militärt betydelsefulla och för den blivaN k
Kiel-kan alens trygghet viktiga ön Helgolan d. Oppnand et av denna
N ord-Oste rsjökana l 1895 gav fl ottan en strategis kt värdeful l i1 .rc
förbindelselin je.
Under Wilhelm II :s regerings tid tog man steget ut på oceane w a.
Byggand et av en högsjöflo tta värdig en stormakt igångsattes på allvar. En energisk ledare fann Kaisern i den 1897 till statssekr eterare
för marinen utnämnd e konteram iralen v. Tirpitz. Hans tanke y1 r
att skapa en flott a, så stark, att icke ens den största sjömakte n ut,u1
risk skulle våga inlåta sig i en konflikt med densamma. De väld iga
byggnad sprogram men av 1898 och 1900 tillförsäk rade Tyskland an ,lra platsen bland världens sjömakte r efter Storbrita nnien, där dcn
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wilhelm ska politiken att ~reda ut sig över det kontinen tala tänkandets gränser väckte berättiga d oro.
..
.
.
..
När det första värl dskriget 1914 bröt ut, agde kejsarnk et en mak'o- vä lutbildad flotta. Men detta vapen nyttj
ades icke fullt som dess
r;;;pare föreställt sig. Högsjöfl ottan hölls under större delen ~~ de
fyra krigsåren tillbaka i sina hamnar. Att sök~ ett avgö rande Sj?slag
ed den brittiska G rand Fleet ansågs alltfö r nskfyllt. Det oavgjord a
1
~kagerackslaget 1916 var den enda större kraftmätninge~. slagflotrorna emellan. Vid kejsardöm ets sammanb rott 1918 var storre delen
av dess flotta forfarand e intakt. Den omhände rtogs av segra rna
eller sänktes av eget folk i Scapa Flow. Till sjöss hade Tyskland återfallit i vanmakt ·
Den efterkria-stida republikens (19 18-33) diminuti va flotta var
knappast n ågo~ maktfak tor att räkna med och Versaillesfredens bestämmelser begränsa de nybyggn adernas antal och storlek. Flottavtalet med England 1935 gav det uppstiga ndet Tredj e Riket friare
hän der för en upprustn ing till sjöss. Men de högtflyg ande planerna
på en ny sjömakt hann icke realiseras, innan det An~r.a världs~ri get
hösten 1939 bröt ut. Åter ställdes flottan av den polltlska lednmgen
inför övermäk tiga uppgifter . Och igen slutade en långvarig , förlustrik världsbr and 1945 med Tyskland s fullständ iga nederlag och avväpning.
.
..
.
...
Efter ett decenniu m a v fullstän dig vapenlos het ull
SjOSS begynte
det stegvisa återuppb yggande t av tyska flor:a.n 19?,~· I~ag plöjer
tyska örlogsmä n åter genom Nordsjön s och Ostersjon s vagor. Men
tillföljd av den olyckliga tude lningen av l_andet rep:ese~1te.~ar dessa
tvenne helt olika parter: Förbund srepublik ens mann 1 vaster och
Folkflott an i öster.

-oStrövtåo-et vi företager genom de tyska skeppslis torna sker i kronologisk ;rdning, som följer: Aldre skeppsn~mn, __ Tyska förbunde t
1815-66 , Nordtys ka förbunde t 1867-70 , Kejsardo mer 1871-19 18,
Reichsma rine 1919-33 , Kriegsm arine 1933-45 . samt ';,åra dagars
västtyska Bundesm arine resp. östtyska Volksma nne. Pa grund av
ämnets vidlyftig het gör redogörelsen icke anspråk på att vara fullständig.
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Aldre skeppsnamn .

Av de äldsta tyska fartygen är ytterst få kända till namnet. Na m1 e
på Hansatidens koggar har däremot i stor utsträckning bevarats för cf~
~ervärlden. Så hette t. ex. flaggskeppet i den hamburgska styrka, s lt11
1 oktober 1401
vid Helgoland besegrade vitalianernas flotta , , )ie
Bunte Kuh aus Flandern , eller rätt och slätt Bunte Kuh- I strit'en
ran:mades den ryktbare sjörövaren Klaus Störtebekers skepp A ~i le
(Flmk) och han själv föll i fångenskap . Hanseaternas tremast re
Pe_ter von Dar:zi?. var på 1470-talet ett av samtidens mäktiga,te
kngsskepp. Vtd Olands norra udde utkämpade lybeckarnas En·,el
1564 en segerrik strid mot svenskarnas Mars el. Makalös. Året dä; å
byggde de ett nytt amiralsskepp Adler von Liibeck, vilket var öv( rlägset alla fartyg på Ostersjön. Men då dalade redan Hansans ma:<.: t.
För att freda sin handelssjöfart mot barbareskstaternas sjörö v ~ ri
var de enskilda städerna tvungna utrusta särskilda konvojskepp. ,\v
dessa är Liibecks Der Hirschbock, Der Goldene Löwe resp. Der F land von Bremen bekanta. Namnkunnigast var dock de hamburgs\a
54 kan. skeppen Kaiser Leopoldus (1668-1705) och Wappen vm
Hamburg (1669-83) och deras befälhavare Bernd Karpfanger. D t
senare förstördes av brand i Cadiz hamn, varvid amiralen omkom .
Ett nytt Hamburgs Vapen byggdes 1686, ett tredje skepp med namnet
var i tjänst 1720-37 och ett fjärde 1740-77. Admiralität von H amburg var namnet på ett annat berömt konvojskepp 1691-1738.
Bland de äldsta brandenburgska fartygen synes sådana med d jvrnamn ha förekommit rätt ofta, isynnerhet då Löwe (Lejon) - i ol iKa
kulörer. Inom kustförsvaret fannns 1601-08 en tremastare kalL d
Rater Löwe el. Goldener Löwe, ett namn, som återfinnes hos en fre-·
gatt 1678 resp· 1683. I Pillau föll Schwarzer Löwe 1626 i sven ,k
hand. Kurfurstens yacht hette 1680 Weisser Löwe, men från 16 tl 8
Wappen von Brandenburg. Namnet Nordischer Löwe har bl. a. b I rits av två fregatter 1678 och 1692. Exempel på andra djurnam 1:
Der Braeke (Spårhund), Fuchs (Räv), Falke, Leopard, Salaman der.
skeppsnamn anknytande till härskarens person eller det regeran de
huset var t. ex. Kurfurst von Brandenburg (1657), Kurprinz v n
Brandenburg (1662), Kurprinz (1675), Friedrich Wilhelm (167 8),
Prinzess Marie (1678), Friedrich Wilhelm zu Pferde (1681). Bland
fartyg bärande ortsnamn märkes Berlin, Potsdam, Cleve, Bielefeld. I
september 1680 förde fregatterna W ap pen von Brandenburg och
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Bild 1.
Modell av konvoj skepp et Wappen von Hamburg (r722-37) i Hamburgs
historiska museum.

Mohrian flaggan med den röda örnen i vitt fält ut på oceanen. Den
senare deltog 1682 tillsammans med Kurprinz i den Guinea-expedition, som hissade Brandenburgs flagga på Guldkusten.
Den på Fredrik den Stores befa llning 1758 bildade preussiska Haffflottilj en omfattade fyra galjoter König von Preussen, Prinz von
Preussen, Prinz Heinrich, Prinz Wilhelm, fyra galärer (eg. fiskebåtar)
]upiter, Mars, Mercurius , Neptunus och fyra espingar. Namnen anknöt således till kungahuset och antikens mytologi. Detta "Schiffsarmement" blev den 10.9-1759 i grund slaget utanför Stettin av en
svensk galäreskader. En andra 1761 uppsatt flottilj bestod av galjoterna Preussen och Schlesien, galärerna ]uno och Pallas, bombkitsar-
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t
na Plut;; och .Proserpina samt 6 espi ngar. Ehuru en europeisk s ) rmakt pa ko nt111enten hade det d:ltida Pre ussen icke mycket att s
· ga
till om till sjöss.

Tyska Förbundet 1815-99/N ordtyslea Förbundet 1867-71 .

Tyska Förbundet uppstod efter Napoleons fall genom förbu n lsakte~1 av den 8.6.1815. Till detsamma hörde från början 38 sta 'r
av vdka 34 var monarkier och 4 fria riksstäder. Med lemmar var bl '
kej sa rdömet Oste:,rike, kon ungarikena Preussen, Bajern, Sach~ ~~ :
Hanno ver och Wurttember g samt ett antal hertig- och furstendöm 11
Fö rbundsdagen had e si tt säte i Frankfurt am Main. Enligt för f:J t~
nmg.en sku!le en förbundsarm e finnas, men i verkligheten fick 11 111
::d d ng en : adan samlad. ~-ågot enhetlig~ sj.öförsvar exist;rade kn ,1 ppast ens p~ pappret. Ett forbund med sa lrten sammanhall ning kt nde va.rk~n 1 de: mre ~ll~r y ttre uppträda med nödig kraft. Det sk al a?~s da:ull av mreoshtnmgar, av ':'ilka rivaliteten mell an Preussen ( ·h
Oster~1k ~. genom_ aren alltmera ullspetsade sig fö r att slutligen 18 )6
leda t1ll opp:t kng· Genom freden i Prag upplöstes Tyska Förbun d t.
. ~e yreuss1ska segrarna under kriget medförde nya landområde 15
11:forhvande med konun gariket. Så uppstod Nordtyska Förbundt t,
vdket enade de ~ysl~a ~.raterna norr om Main. En allians med de sydtyska staterna tillforsaluad e Preussen överbefälet över dessas tru J per i händelse av krig. På många hå ll gjorde sig strävanden gällan,J e
att ernå en närmare anslutn ing till förbundet, men något enande ku 1 de än så länge ej fås till stånd. Den nationella samhörighet skän sL n
var icke tillräckligt stark.
Men 1:är Frankrike 1870 förklarade Nordtyska Förbu ndet k r g,
grep BaJern, Baden och WLirttember g till vapen för att stödja deLsam ma. De lysande framgångarn a höjde den tyska nationalkän sLa
?ch förmåd de sydtyskarna förena sig med sina nordliga grann ar. V d
mgången av 1871 började den nya staten sin tillvaro under nam n ·t
Tyska ~iket . .~amma år antog Preussens konung titeln tysk kejsar..:.
De bagge Forbundsflo ttorna 1848- 53 resp. 1867-70 var med sin,1
få enheter praktiskt taget utan betydelse och förmådde under de sle:.vigska krigen icke uträtta mycket. Så gott som samtliga större enhetl r
var byggda i utlandet, då av de egna varven blott Danzig ägde n:gon slags erfarenhet på området.
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Flottans första pansrade fartyg, två 1864 sjösatta monitorer, hette
prinz Adalbert och "'!rminius. Den fö rra va.r b~ggd i Bordeaux _såsom
Cheop s för de amenkanska Sydstaternas raknmg, den s;nar: 1 .~on
don såsom systerfartyg ti ll den danska Rolf Krake. Bada mkoptes
.
.
.
.
1865.
Prins Adalberr (1811-73), son ull pnns Wilhelm, konung Fnedrich Wilhelm III :s yngste broder, bidrog såsom ordföra~1de i Rei_chsmarin ekommission 1848 och befälhavare över preuss1ska marmen
1849-71 kraftigt till bildandet och u~veckland.et ~v en ty.sk flotta ·
Den av honom 1848 utgivna "Denkschnf t ii ber d1e Bildungeme r deutschen Flotte" väckte uppseende och skaffade honom en grundmurad
popularitet inom de kret.~~~' so1~ i':'.rade för en tysk framtid på havet.
Praktisk erfarenhet av SJOh vet mh amtade han under utlandsse~latser.
Under en dylik sårades han i strid med riffkaby ler 1856 v1d Kap
Tres Forcas. En staty av prinsen avtäcktes 1882 i den på hans initia.
tiv anlagda krigshamnen Wilhelmshav en.
Arminius västra Germaniens befriare från romarväldet , har f1rats
o hol
'
tysk nationalhjäl te. Han ledde upproret mot stat a som ett slags
!aren Varus, lockade år 9 e. Kr. dennes här in i den oländiga Teutoburgerskogen, där romarna dukade under. Arminius ledde senare
kampen mot Germaniens och dennes sista försök at~ kuva. lande:.mellan Rhen och Elbe omintetgjord es av den cherusluske fnhetshJalten.
Misstänkt för plan er på kungavärdig het bragtes han om livet av sina
anförvanter. En staty av Arminius "Hermannsd enkmal" restes 1875
i Teutoburgerskogen nära Detmold. Som fartygsnamn har Arminius
ej senare förekommit.
De tre från utlandet 1867 anskaffade batteriskepp en/pansarfre gatterna bar namnen Friedrich Carl, Kronprinz (Kronprinse n) och König Wilhelm. Det sistnämnda, u rspr un g li~e? turkisk: Fatik.h, hette
först Wilhelm I och var världens största 1 sltt slag pa den ttden.
H ärmed avses konung Wilhelm I (1797-1888 ) av Preussen och sedan 1871 tysk kejsare. Denne av det dåtida Tyskland som fäder?eslandets upprättare hälsade monark erhöll en enkel och huv udsakligen
militärisk uppfostran, deltog som prins i Napoleonkr igen och ägn.ade
sio- fr edsåren 1815-48 år den preussiska k rigsmakten s utvecklmg.
U~1der han s regeringstid 1861-88 uppsteg Tyskland till Europas
första stat. Vid sin sida hade han förmå nen se män sådana som
Roon Moltke och Bismarck. Försoningen mellan Nord- och Sydtyskl~nd efter kriget 1866 var kejsar Wi lhelm den Srores förtjänst.
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Friedrich Carl (1828-85), prins av Preussen och son till kej sa rens
broder Carl, var även han till liv och själ soldat och fältherre. I Ian
deltog i kriget mot Danmark 1848 och 1864, i det senare som bel älhavare. Under österrikiska kriget 1866 var han med om att v inna
segern vid Königgrätz, under det franska 1870 inneslöt han
ctz
och tvang fästningen kapitulera. Efter kriget blev han general t !tmarskalk och armeinspektör.
Som första i hemlandet byggda pansrade fartyg måste väl ko n ctten/kasemattfa rtyget Hansa, sjösatt i Danzig 1872, anses vara.
Namnet åsyftar det kommersiell-po litiskt mäktiga stadsförb u .d,
som under medeltidens två sista århu ndraden dominerade handel och
sjöfart. Bland betydande vid kusten belägna hansestäder kan nämnas
Li.ibeck, Visby, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Danzig, R i,_;a.
Hansans förnämsta kontor i utlandet upprätthölls i London, Bri.i fc; e,
Bergen och Novgorod. Efterhand gick förbundets makt tillbaka. Uet
fortbestod starkt reducerat ända till senare hälften av 17. århun d ·adet, men en faktor att räkna med var det inte mera. Hansa är ·n
gammalt germanskt ord, vilket ursprungligen torde ha betytt fl < ·k
eller skara, men av nordtyskarna upptogs ordet i betydelsen han dc sgille. En bevärad hjulån gare (ex United States), inköpt 1849 för ri. sflottans räkning, bar även namnet - liksom så många andra fa rt g
senare·
Andra s. å. anskaffade hjulångare var Barbarossa (ex Britannt t)
och Erzherzog Johann (ex Acadia), ångfartygen Bremen, Hamb urg,
Liibeck, Frankfurt, Der Königlische Ernst August (ex Cora) O L h
Grossherzog von Oldenburg (ex l nca). Dessa var i själva verket in ia
krigsfartyg, utan till dylika rustade handelsfartyg. Ett av dem b u
den dåvarande riksföreståndar ens, ärkehertig Johanns (1782 - 18 5 J)
av Osterrike namn.
Enligt erfarenheterna från det första slesvigska kriget projekterade
preussiska regeringen 1854 på prins Adalberts förslag fem skruvfr~
gatter, vilka erhöll namnen Arcona, Gazelle, Vineta, Hertha och Elisabeth. Två korvetter Medusa och Nymphe planerades 1861, tre sådana Ariadne, Luise och Freya 1869. Allesamman löpte av stapeln
1860-70 vid örlogsvarvet i Danzig. Namnen ärvdes sedermera av
andra fartyg och vi återkommer till dem längre fram. Två för de
konfedererade i Amerika i Bordeaux byggda, men av Japan köpta
propellerkorve tter J ed do och O saka anskaffades i sin tur 1864 a v
Preussen och döptes om till Augusta och Victoria, efter Wilhelm l s
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Pansarske p pet \Veisscnburg , sjösa tt 1891 , stildes 19 JO till T ttrkiet och blev där
T or gu d R eiss.

gem ål och rikets drottning sedan 186l resp. dess kronprinsessa vid
samma tid.
Vid öv rgången från segel till ångkraft i mitten av 1800-talet ägde
flottan naturligtvis en del rena segelfartyg. _Störst var ~regatten Gefi on, från tagen danskarna den 5. 4. 1849 v1d_ deras mlSSl~.ckad.~ attack mot kustbattcrienn vid Eckernförde. V1kens namn overfordes
s. å. på det erövrade fartyget, som dock 1852 åter blev G~fi?n under
preussisk flagg. Fregatterna Thetis och Niob~ v~r. de ex-bnwska ~~1ed
samma namn och användes som skolfartyg for SJOkadetter. ~en forra
utbyttes 1855 under det påg1ende Krimkriget mot ~e.sm~ hjulå~?ar
na Nix (Näcken) och Salamander, vilka England a sm s~da be.l~ovde
för krigföringen mot Ryssland. Den 186 1 anskaffade Nt~be tpnadc
i 30 år som utbildningsfart yg. Ombord pa denna den greluska sagans
0
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stolta fjortonbarnamoder, av samtiden kallad "Mutter der Mari ' ·''

t!~lägn~~e si~ fleroe ~.'_' de från första ~ärldskriget kända ledarna ;j~1 ~
forsta larospan ~a SJOmannabanan: pnns Heinrich, Tirpitz, Schrö ~r,
Spee, Sc!:eer, H1pper, Raeder, Reuter, Trotha. Bland övriga sk )j_
skepp markes korvetten Amazone (1844), briggarna Mosquito, R o"- "r
Un~me s:mt skonarn~ Der Urwähler (Valmannen) och Frauengd ;
(K Vll1I~ogavan) . Penn~ngmedlen ti_l_l de två sistnämnda hopsamlat'es
bland _1olkrep_resentat10nens valman och av patriotiskt sinnan le
preussiska kvmnor. Den förras namn ändrades sedermera till H la
och den senares, såsom ett ack för gå van, till F rauenlob (K vinne ·s
Lov)... Denna
k skonare gick under i storm med man och allt 1860 ) 1l \._
som aven orvetten Amazone året därpå. Bägge namnen har ärvts
fartyg_ ända intill våra dagar. Hovets yacht, aviso Grille (185 7 ~
1920) ; nne_har ett rekord: med sina 62 tjänsteår är hon tyska flotta s
1
~~1est l_anghva~e fartyg genom tiderna och var vid utrangerandet a lt
annu 1 gott skick.
Kanonbåtarna, - sluparna och - jollarna 1820-40 framdre s
med åror och segel och var blott numrerade. De hölls mestadels a rustade, liksom ångkanonbåtarna på 1860-talet. A v dessa bar stör e
delen _djurnamn: Chamäleon (Kameleont), Crocodill (Krokodil 1,
Delphm, Fuchs (Räv), Hay (Haj), Habicht (Hök), Hyäne , Na ttu
CJ::Iuggo:m), Salamander, Schwalbe (Svala), Scorpion, Sperber (Spanhok) , Tzger, We spe (Geting), Wolf (Varg), eller var uppkallade efttT
naturfenomen såsom Blitz, Comet, Meteor. Därmed har vi komm r
över till den största flotta Tyskland någonsin ägt,

Kejserliga Flottan 1871-1918.

Samma dag (18- 1. 1871) Tyska Kejsardömet eller Andra Rih t
proklamerades i Versailles uppstod även Kaiserliche Marine vilke 1
e~? ligt riket~. författning skulle vara enhetlig under kejsarens 'överbcfal. En ny orlogsflagga togs i bruk. Den var vit, delad av ett sva r'
k~rs med ~en sv~rta preussiska örnen i mitten. Den övre fyrkante,
narmast stangen mnnehöll nationa lfärgerna svart-vitt-rött i horison
tal~ fält, med Järnkorset i mitten. Enligt brittiskt mönster (H.M.S.)
mfor~es framfor skeppsnamnen den officiella beteckningen S.M.S
( = Semer MaJestät Schiff). En första flottbyggnadspl an, antagel
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t873 av riksdagen, skulle tillföra marinen 23 pansarskepp, 20 kryssare, 6 avisofartyg, 18 kanonbåtar, 28 torpedbåtar och_ 5 sko lf~rtyg.
Tiden kring sekelskiftet kännetecknades av ekonOlmsk och mdustriell uppblomstring, omfattande militär kraftutveckling och härpå
tödd världsfamnande stormaktspolitik. Kejsar Wilhelm II :s t ronbe~tigning 1888 angav en ny riktning för den tysk~ politiken, icke
minst på havet. Byggandet av en stormaktsflotta vidtog. I decet~b_er
1897 framlade den till statssekreterare för marinen el. marinmmister utnämnde Tirpitz den s· k. Första flottlagen, som för de närmaste
sex åren utstakade ett program om fattande 19 slagskepp (1 flaggskepp, två eskadrar a 8 fartyg plus 2 som reserv), 8 kustpansarfartyg, 12 pansarkryssare (6 för spaning, 3 för utlandet, 3 som re:~rv),
30 lätta kryssare (16 för spaning, 10 för utlandet, 4 som reserv) pmte
nödigt antal jagare och specialfartyg. Lagen antogs den 28. 3. 1898.
Erfarenheterna från spansk-amerikanska kriget, som visat nödvändigheten av kraftigt pansrade artillerifartyg och den begynnande
kapprustningen till sjöss föranledde emellertid redan 1900 den Andra
flottl agen, som till år 1917 tog i sikte 3 8 slagskepp (2 flaggskepp, fyra eskadrar a 8 enheter, 4 som reserv), 14 pansarkryssare (8 för spaning, 3 för utlandet, 3 som reserv), 38 lätta kryssare (24 för span ing,
10 för utlandet, 4 som reserv) samt 144 jagare m. m. Förslaget a_n togs den 14. 6. med stor majoritet i riksdagen. Landet omfattade Tirpitz' strävanden med livligt intress_e och den lo898 bildade T!ska Flottföreningen (Deutscher Flottenverem), vars mal var att bednva propaaanda för flottpolitiken, räknade snart en miljon medlemmar. (Den var
förebilden för föreningen Sveriges Flotta) . Tvenne tillägg till lagen
bev i] jades 1906 och 1908. Enligt dessa skulle antalet pansarkryssare
utomlands vara 8 och 4 tjäna som reserv. Slagflottan skulle omfatta
1 flaggskepp och fem eskadrar a 8 fartyg inklusive reserv. Tre eskadrar bestående av modernaste skeppen sku lle bilda högsjöflottansHochseeflottes-kärna. Dessa gigantiska byggnadsplaner gav Tyskland andra platsen bland världens sjömakter. I det följande får vi se
vad alla dessa örlogsmän hette.
O vergången från segel- till ångfartyg skedde gradvis åren 185266 och kejserliga flottan ägde ännu på 1870-talet en del enhe:er, som
visserligen var maskindrivna, men fortfarande för?e segeln ~g. De
ombyggdes så gott som allesammans kort före sekelskiftet, varvid s_eglen d efinitivt försvann. Bland dessa märkes pansarfregatterna Kazser
(Kejsare) och Deutschland (Tyskland) samt pansar(torn) skeppen
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Preussen (ex Borussia), Friedrich der Grosse och Grosser KurfiiJs t
Förebilder för de två sistnämnda var Fredrik den Store (1712- E: 6i
av Preussen och De!1 S.tore Kurfursten, Fredrik Wilhelm (1620- f 8)
av Brandenburg , tva barskare, som knappast erfordrar närmare p ·escntation . Medan den förre, ett fälth erresnillc, icke stort brydde ig
om att utveckla sitt rikes maktmedel på ha vet, hyste dettas egentl i.?;a
grundläggare, kurfursten, allvarliga planer på att skapa en örlo;..sflotta, vilken dock dog ut med honom själv. Grosser Kurfurst ram n ades den 31. 5. 1878 utanför Dover av pansarfrega tten König W lhelm och sjönk med stora förluster i människoliv .
Byggnadspr ogrammet a v år 1873 förutsåg bl. a. stape lsätrandet .. v
6 kryssarfrega tter, förelöparna till dc senare tunga kryssarna. \t 1d
namngivand et av dessa valde man till förebilder män, "som im·m
fädernes land ets historia gjort sig ett namn". Fregatterna döptes 18 ' 7
till Bismarck, Bliicher, Stosch, Moltk e, Gneisenau, Stein . Förebild trna var:
Otto vo n Bismarck-Sc hönhausen (1815-98). Furste och statsman.
Järnkanslern, som skapade kejsardömet och Tysklands en het. A r tför välkänd för att här närmare kommentera s.
Ge b har d Leberecht von Bliicher ( 17 42-1819). Generalfältm a ·ska lk, bekant från krigen mot Napoleon. Vid Preussens resning 18 , 3
var Bliicher chef för en armekår och deltog med utmärkelse i fle ·a
fältslag (Bautzen, Katzbach, Leipzig). Efter Napoleons återkomst
från Elba ställdes den gamle " Marskalk Framåt" i spetsen för d. n
preussiska arme, som inryckte i Belgien. Dess insats vid Waterloo v tr
av avgörande betydelse.
Albrecht von Stosch (1818-96). General resp. amiral. Var un ·r
kriget mot Osterrike kvartermäst are vid 2. Armen och efter detsat l ma generalinten dent. Är 1871 utnämndes Stosch till chef för Amin liteter med statsminister s titel. Han gjorde sig synnerligen förtjänt , v
örlogsflottan s utveckling, men trädde 1883 tillbaka efter meni ngsski lj aktigheter med Bismarck.
Helmuth von Moltke (1800-91) . Greve, generalfältm arskalk. V;t r
av dansk härstamning , erhöll 1818 sin officersutbil dning i Köpet hamn, men övergick 1822 i preussisk tjänst. Han anställdes 1833 v td
generalstabe n, vilken han sedan utan avbrott tillhörde. Efter vistel' e
i Turkiet 1835-39, där han reorganisera de armen, utnämndes han
1859 till generalstabschef. Under ha ns snillrika ledning utvecklad Ls
staben till en elitkår. Moltke uppgjorde planerna för fälttåget mct
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slags keppet Kaiser Barbarossa ( 1900-19 ), ett a:' de fem systerfartyg, som var
uppkallade efter tyska kqsare.

D anmark 1864, Osterrike 1866 och ledde kriget mot Frankrike 1870
- 71. Han insåg tillfullo sjömaktens betydelse.
..
Neithardt von Gneisenau (1760-1831 ). Greve, generalfa ltmarskalle Deltog med utmärkelse i kriget mot Frankrikoe och medverkade
kraftigt vid nydanandet av den preussiska armen. Saso~n stabschef h?s
Bli.icher 1813-15 vann han ryktbarhet. Dessa helt ohka naturer bildade ett fulländat helt: Gneisenau var tankens och planernas man,
medan Bli.icher var handlingens , den, som förverkhga~.e desamma.
För si n mångsidigt bildande stabschef h~ste ha1~ fullt fortroei:de.
Heinrich Friedrich vom und zum Stem (1757-1831 ). Fnherre,
statsman. Under Preussens förnedring efter Tilsitfreden 1807 var han
inrikesminister. Denna tid känneteckna des av ingripan?e refon::er,
icke minst inom härväsendet . Napoleon och hans Franl~n_ke var foremål för Steins oförsonliga hat och han tvangs 1808 ga 1 landsflykt.
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Vid brytningen
.. mellan N a poleon och Alexand
' er 1812 bl ev h an ·1e_
d elpun lnen f or de tyska element, som ivrade för en koal 1"t 1"0
F k .k
.d
n Pl ot
ran n e. VI Wienkongressen var han tsarens rådgivare<·
Korvet.~e rna Leipzig oc~.Sedan (1~75) erhöll sina namn till ån inI~ els e av fa ltslag~n, som u tkampa.~es v1d ~rterna ifråga den 18.10.1 '
13
resp. 1.9.1870: Atta 1880-85 SJOS~tta saclana hette Carola, Charh tte, ?lga, Mane, Sophte, Alexand nne, Areona och Nixe .
For att skydda de.vä~ande tyska ekonomi ska intressena bortom taven utveckla de A1m ra hte~et 18 88 en stationsk ryssartyp , vars 6 t nheter ~~ppka ll a des efter fag lar: Bussard (Ormvrå k), Falke, Seead'e r
(J:-Iavsorn) , c_;ond~r, C:O?·moran, Geier (Gam). Fågelnam n inneh ~' dc
vid
1 ""k)samma u d tva smak ryssare Schwalbe (Svala) och Spe rber (S pa vl O . s.amt tre toppsege lskonare Habicht (Hök), Möwe (Mås) och / d~.er (O rn), allesamm an avsedda för tjänstgör ing i kolo nierna, liks,
111
aven oW olf. (Varg), Hyäne, Iltis (Iller) och Eber (Galt). Raden w
segellangdnvna. fartyg avs lutas lämp ligen med kanonbå tarna Alt atrosso och NautLl:tS (18 71). Naut ilus är en pärlbåtss näcka, men , l r
ocksa na1m: et ~.a den fan tastiska undervat tensbåt, vars färder l' :n
franske sknftstal laren Jules Verne (1828 - 1905) skildrade i sin l.r
1869 utkom na roman "En världsomseglin" under havet".
Inom ramen för 1873 års flottprog ram "'tät Amiralit etet på förshg
a~ general Stosc ~ bygga fy ra pansarsk epp för kustförsv aret. I stället
fo r den sedvan liga segelriggen utrustade s dessa blott med en si" n Jmast . De sex kanonern.a stod uppställd a i öppna barbetter 0 cJ1 {e
fy ra. skorstena n: a parvis bakom varandra · Detta i förening med l et
ladf fliknande
mittskro vet "'<>av dem ökna11111
·
et "Cc men tf a b.n·1<;ern,c " .
c
O ICtellt hade de namn efter fyra av rikets delar: kungarik ena B, ;Jern, Sachsen och W urttemberg samt storherti adömet Baden p o d s;a fyra
den
1 Sll11
914-18 fick sitt elddop, 1 handhav andet av tunga enheter. I rt
~.~ mte pansarsk epp Oldenburg, gemenligen kallat " Bi.igeleisen" (St q
,(J a rn ~. byggd~s 1883, men typen bestod ej provet.
...Karn an ull den framtida tyska slagflotta n bi ldade dc fyra 189 1
SJOSatta slagskepp en Brandenburg, Kurfurst Friedrich Wilhelm W c-:senburg, W örth.
'
Vid s t ~den ~eissenb~a·g ~ Nedre Elsass segrade preussarn a dl n
4 . 8.1 870 1 ..den .forsta traffmng en med de franska truppern a. Vid kcipu:gei~. Worth 1 närheten härav blev fransmänneiL två dagar sen a
c
knng randa och slagna. Kurfurst Friedrich Wilhelm och Weissenb u1g

"uts~wtts.korvetter" u~bildades

sjö~Hicersgcnera~io ;,

1
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slutade sina dagar såsom H eireddin Barbarossa (1915) resp. Torgud
]{eiss (1938) under turkisk flagg.
Samtida med dessa slagskepp var 8 kustpans arfartyg med namn
ur den nordisk / germansk a mytologi n: Siegfried, Hagen, Hildebrand,
Beowtdf, Odin, J-leimdall, Frithjof , Agir.
Den germansk a hjältesagan s mest berömda hjälte Siegfried (nordiska Sigurd Fa vnesbane) skildras i Nibclung enlied, ett stort tyskt
folk epos från 1100-talet. Han blir lömskt ihjälstuc ken av den burgundiske vasallen Hagen, som i sin tur dräpes av Siegfried s maka
Krimbi ld med dennes svärd . Därefter hugges hon själv till döds av
den gamle östgotisk e kämpen Hildebra nd. Beowu lf är hjälten i en
gammal, märklig anglosaxisk dikt. Efter att ha besegrat en drake, dör
han själv av sina sår. Odin el. Wodan var den högste bland asarna
och germane rnas förnämst a gud. Asaguden Heimdal , son till Odin
och nio jättemör , vaktade den upp till himmelen ledande regnbågsbron. Fritiof är hjälten i en känd fornislän dsk saga med samma namn.
Agir är ett urgamma lt ord med betydelsen "det våta" eller havet.
Under den nordiska mytologins glansperi od personifi erades havet och
vattuman nen Agir uppfattad es då som en därstädes boende gudomlighet. Den svällande skrovformen gav kustpans arskeppe n smeknam net "Meersch weinchen " (Marsvin ).
Fem vid sekelskiftet sjösatta slagskepp av Kaiser-klassen var uppkallade efter tyska kej sare och hette Kais er Wilhelm der Grosse, Kaiser Friedrich III, Kaiser Wilhelm II, Kaiser Karl der Grosse och Kaiser Barbarossa.
Den förstnäm nda är identisk med Wilhelm I, Preussens konung sedan 1861 och tysk kejsare 1871-88 . Hans son och efterträd are Friedrich III (1831-8 8) regerade blott 99 dagar till den 15.6.1888, då han
avled i halskräft a· Denne gjorde sig även bemärkt som härförare under fälttågen 1864, 1866 och 1870- 71. Hans ingripan de i rättan tid
avgjorde slaget vid Königgr ätz 1866 till preussarn as förmån. Under
franska kriget vann han segrarna vid Weissenburg och Wörth.
Friedrich s son Wilhelm II (1859-1 941) uppsteg på tronen 1888
och med honom började en period av militär kraftutve ckling, icke
minst till sjöss. Bekanta är hans ord vid invigning en av den nya hamnen i Stettin 1898: - Vår framtid ligger på havet! En klarsigna l för
skapande t av den flotta , vilken skulle göra Storbrita nnien rangen
st ridig som havens härskarin na . Kejsaren står som författar e till ar29
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b_etet ':Unsere ~riegsflotte" och en del anonyma artiklar i den mar; na
t1dskn~ten Manne Rundschau. Hans livliga temperament tog sig Uttryc_k 1 stark reslust. Hans sommarkryssni ngar med den magni f 1k
lustjakten Hohenzollern är välbekanta. Wilhelm II abdikerade de a
11
9.11.1918 vid Tysklands sammanbrott och begav sig till Holland dä
han vistades intill sin död. Kaiser Wilhelm II var flottans flaggsl\.cp r
intill 1906.
p
__ Karl I d~.n Store (742-814) var medeltidens och den germamka
vaddens s~orsta regentpersonlighet. Han fullbordade de tyska sta•n~arnas. knstnan?e och enande under frankiskt övervälde. Gen<111
v1~lyfuga erö:n~~gar s~\.apade ~1~.n ett v~rldsrike, som sträckte sig
fran Atlanten 1 vaster ull Elbe 1 oster, fran Nordsjön i norr till Ebro
och Italien i söder. Uppkomsten av detta väckte tanken att återuppliva den romerska kejsarvärdighe ten och juldagen 800 kröntes
han i Rom till kejsare·
Frie?rich I Barbarossa (Rödskägg, 1121-90) var en av den ty ka
medelt1dens glansfullaste gestalter. Krönt till kejsare 1155 sökte h::tn
återuppliva kejsartidens stora traditioner och återge härskaren ha'lS
forna maktställning. Hans många tåg till Italien under 11 00-tall'ts
senare hälft är välkända. Sedan Jerusalem 1187 fallit i de otroanas
händer, tog kejsar Barbarossa på en riksdag i Mainz 1188 korset. H an
ställde sig i spetsen för det tredje korståget, men drunknade 1190 v id
övergången av floden Salef.
Strax efter antagandet av den första flottlagen 1898 kölsträcktes
de första sto_ra enheterna, 5 slagskepp av Wittelsbach-kla ssen. De följdes av 5 dyhka av Braunschweig- resp. 5 av Deutschland-kl ass vid sekelskiftet, innan man helt övergick till Dreadnought-t ypen. Benämningen "Linienschiff" (linjeskepp) från de seglande skeppens tidevar v
å_terinf_örd:~ av Tirpi:z _för dessa tunga artillerifartyg. Ty genom massiv artdlenmsats ur hnjen skulle de avgöra slagets utgång.
De fem första skeppen Wittelsbach, Wettin, Zähringen, Schwaben,
Mecklenburg var mycket goda sjöbåtar, men vid krigsutbrottet 1914
alltför omoderna för att aktivt deltaga i operationerna. Namnet W ittelsbac? återgår på det stamgods, varifrån den i Bajern härskande
dynastm härstammade. Wettin åter var det regerande sachsiska
kungahusets borg och Zähringen det badensiska husets. Från Schwaben härstammade Hohenstaufern a, som regerade 1138-1254. Mecklenburg var det mellan storhertigdöme na Mecklenburg-S chwerin och
Mecklenburg-S trelitz delade området i Nordtyskland.
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Därmed började man ge slagskeppen namn efter Rikets delar:
gariken, hertigdömen, provinser, riksländer. De 10 Deutschland11
s~eppen var uppkall~de enligt den principen. _Deutschland betecknade
"ket självt. Resten fKk namnen Braunschwe~g, Elsass, Hessen, Preusr~n, Lothringen, Hannover, Pommern, Schlesien, Schleswig-Hols tein.
~v dessa gick Pommern förlorad i Skagerack-slaget den 1.6.1_916.
Resten ratades efter kriget av segrarmakterna och övertogs av Rel~hs
marine på 1920-talet. De två sistnämnda var ännu med om knget
1939-45.
.
Folkhumorn begåvade en del av dem med öknamn. Så f1ck t. ex.
kolslukaren Hannover snart heta "Qualmpott" (Rökburk). Hessen
låg 1917-18 desarmerad i Brunshiittel med varningen "Sakta fart"
påmålad skrovet och kallades därför SMS "Kleinste Fahrt". Preussen nedskrotades 1931 i Wilhelmshaven , med undantag av skrovets
mittparti, vilket nyttjades vid sprängförsök med undervattensva pen.
Därav namnet "SMS Vierkant" (Fyrkant).
Kvartetten N ass au, W estfalen, Rheinland, Posen från 1908 erhöll
namn efter preussiska provinser, Helgoland, Ostfriesland, Thiiringen,
Oldenburg från 1909 efter riksdelar och. Bayern, Baden, .sa~hsen,
Wiirttemberg från 1915-16 efter kunganken ~ch storherug~~men.
Undantag från namnregeln ovan bildade de mo 1911-14 SjOSatta
slagskeppen, vilka utgjorde Hochseeflottes kärna III. Eskadern. Dc
hade regenter och härförare till förebilder: flott~ns flag?skepp 191~
-16 Friedrich der Grosse, Grosser Kurfiirst, Ka~ser (Kejsaren), Kmserin (Kejsarinnan), König (Konungen), Kronpr_inz (Kronpr~nsen),
Markgraf (Markgreven), König Albert och Prm_zr_egent ~u~:?old.
Fredrik den Store och Den Store Kurfursten har ud1gare patraffats
som skeppsnamn. slagskeppet Kronprin_z om~öptes ~-en 27.1.18 t~ll
Kronprinz Wilhelm, efter riket~. kronpm;s, kejsare_ns aldste son ~~1helm som 1914-18 var chef for en armegrupp. Ltksom fadern lamhan Tyskland vid sammanbrottet . Albert av Sachsen (1828-:--19_02)
erhöll en grundlig militärutbildnin g. Han deltog s01:n kap~en 1 _knget
mot Danmark 1849, anförde som general den sachSlSka karen 1 1866
års krig mot preussarna och utmärkte sig i slaget vid Königgrätz .. I
fran ska kriget skördade han lagrar vid Gravelotte, Sedan och Pans.
Vid sin faders död 1873 blev han konung av Sachsen. Luitpold av
Bajern (1821-1912), son till konung Ludwig I, deltog i 1866_ års
krig och var länge medlem av riksråd:t. Enär hans b~orson Ludv1g II
blev vansinnig, övertog han som pnnsregent regenngen 1886 och

k
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Bild 4.
Storamiral Alfred von Tirpitz {1849-193 0 ).

LL1dw 1·a III · B ·cm
skötte den intill sin d öd. Efter honom re<Ycrade
a;
1
o
"' <
1 ·
·u
enligt vapensti lJedes
internera
pen
tl o ~ev~ ~twnel~· Alla 9 slagskep
stan sv~. wren 1 Scapa Flow och sänktes där den 21.6.191 9 av ehet
f?lk. St?rre d elen har sedermer a bärgats och nedskrot ats av britti;i a
f mnor 1 bransche n.
. ~nder betecknin gen "Grosse Kreuzer" sammaaf attades i Kejscr1l~a ot.~~n pansarkr yssare, slagkryss are och några kort före sekc lskiftet s;osatta , opansrad e större kryssare. Samtidig t som övergån gll1
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från kombine rade segel/ång fartyg till rent maskind rivna sådana
o-radvis skedde, studerad e man inom Reichsm arineamt frågan huru
flottan inom den närmaste framtide n skulle omdanas . Med sin ringa
erfarenhe t på sjökrigfö ringens område ansåg man sig behöva tunga
artillerifa rtyg för defensiva uppdrag i den egna kustens grannska p.
offensiv t kunde man endast gå fram genom att föra handelsk rig.
Denna tanke ledde 1893-95 till konstrue randet av en stor krysilken förde pansarkr yssarnas 21 cm artilleri, men såsom
sartyp,
tillhörde deras kategori. Penningm edlen för dessa fem
icke
opansrad
Freya, Vincta, Hansa, Victoria Louise beviljade s först
Hertha,
fartyg
efter två års manglan de i riksdagen . Först efter det den polska fraktionen, till tack för rikskansl ern v . Caprivis välvi lliga inställnin g till
landets polska minoritet , röstat för förslaget , erhöll d etsamma nödig
majoritet. Typfarty get Hertha kallades därför skämtsam t "Kosciel ska" efter polacker nas ledare.
K vinnanam n et Hertha gäller i sj älva verket för de gamla germanernas namn på jordens gudinna. Freja var inom d en fornnord iska
mytologi n den härligast e av asynjorn a. Med Vineta, venetern as el.
venderna s stad, beteckna de tyskarna 900-talets J omsborg, som 1168
förstö rdes av danskarn a· Denna en ligt sägnen i havets djup sjunkna
stad torde ha legat vid Arkona på Rugen. Namnet Hansa återgår på
Hanseför bundet. Victoria Louise (1840- 1901 ), "kejsarin nan Fredrik" , äldsta dotter till drottning Victoria av Storbrita nnien, var kejsar Wilhelm II: s moder. A v dessa kryssare var blott H ertha, Vineta
och Hansa stationer ade utomland s. Alla fem inrättade s 1907-11 till
"flytand e gymnasie r", skolskep p för sjökadett er och skeppsgo ssar.
För aktiv krigförin g 1914-18 var dc icke ägnade och nedskrot ades
1920-23 .
Den första tyska pansarkr yssaren (1897) hette Furst Bismarck , efter fursten och J~irnkanslern. Sedan följde Prinz H einrich (1900),
uppkalla d efter kejsarens yngre broder, prins Heinrich (1862-1 929)
av Preussen. Denne ägnade sig 1877 åt sjömansy rket och blev 1901
amiral. Under första världskr iget kommen derade han sjöstrids krafterna i Ostcrsjön . De därpå följande pansarkr yssarna var tre par systerfartyg (1901-0 6 ), i det på sjötraditi oner fat tiga Tyskland - liksom sina efterfölja re slagkryss arna - uppkalla de efter lantmilit ärer:
Friedrich Carl, Prinz Adalbert , Roon, Yorck, Scharnho rst, Gnei-

senau.
Generalf ältmarsk alken, greve Albrecht von Roon (1803-7 9) var
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1859-73 krigsmin ister och 1861-71 även sjöminist er. Vid ko
Wilhelms sida ledde han det stora omdanin gsarbete t inom den pnung
reu8,
o
k
· j k ·
SIHa ngsma ten och sag dess ofrukter under 1866 års fälttåg , 11'1{Sor11
1870-71 . Hans verksam het pa denna post blev banbryta nde.
Gener~.lfäl:.marsl~alken, greve ~ans Yorck von Wartenb urg ( i 759
-18301 ar kand fran N~poleonkngen. Som chef för Bliichers arri ärgarde ra!\:~?e ~an 1806 v1d Li.ibeck i fransk fångensk ap. År 181 2 delto.? han 1 falttaget mot Ryssland , men avföll på eget bevåg från fo nskonventi onen i Taurogomannen genom att med ryssarna avsluta
. rade han stridskra ftern, oen·
. lsever ket orgamse
p··or bef ne
o
ar.
samma
~reu~sen och följde Bli.icher 1814 som armekårc hef. H an utm ä··k r~
s1g v1d Katzbach och övergång en av Elbe vid Wartenb urg.
Gen~ral Gerhard von Scharnh? rs: (_1755-1 813) deltog i N apoleo?knge n o:h ,blev efter rede~ ~ . Ttlsn 1807 ordföran de i reorganisatwnskomt::.men .. Son:.. s~d~n a vagabrag te han en härordni ng, som
med. kort tJanstetid moJhggJorde utbildnin g av talrikt manskap vid
e~ tidpunkt Preussen ej tilläts hålla större styrkor under vapen. fnfo.rande~ av allmän värnplik t var till väsentlig del hans verk. I efnelsekn get 1813 var han Bliichers stabschef, men sårades dödli gt
redan samma år vid Grossgörschen
M.~rskalk ~'Framåt~" andre stabs~hef Gneisenau har redan tidiga re
o~nnamnts, .hksom pnnsarn a Adalbert och Friedrich Carl. Sånär som
pa Roon, g1ck alla dessa pansarkr yssare förlorade under kriget 191 4
-15.
Ett t:.agiskt.. sl~t.t fi~k också p~nsarkryssaren Blueher (1908), Tysk ·
lands forsta forsok t11l efterapm ng av de revolutio nerande britti~.ka
slagkryss arna av Invincib le-typ , vars verkliga konstruk tion dock var
~n välbevar ad hemlighet. Resultate t blev en svagt bestycka d, lån o-sam
kryssare, en lätt match fö~ de brittiska battle cruisers. I sjöslage~ vid
Doggerb ank den 24.1.15 g1ck Blueher under med större delen av besättninge n efter hopplös kamp mot övermak ten.
.?e~ f~r.sta av de verkliga slagkryss arna var Von der T ann (1909).
Dar p~ folJde sy~terfartygen M oltke och Go eben (191 0-11 ), sedan
Seydlttz, Derf(lmger, Lutzow (1912-1 3) och under pågående krig
(1915-1 7) Hmdenb urg, Mackensen , Graf Spee, Prinz Eitel Friedrich, Furst Bismarck . De fyra sistnämn da hann dock aldrig färdio-t>
ställas.
. Goeben var 1912-14 stationer ad i Medelha vet och lyckades de allierades omfattan de motåtgär der till trots bryta sig igenom till D a r-

J
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danellern a, där Turkiet övertog fartyget under namn av ]awus Suln Selim. Efter omfattan de reparatla ner 1926-30 blev slagkryssa~~n j awus Selim och 1936 Y avuz. Denna histo:isk: ryktbara ~5oring, den enda överleva nde tunga enheten ur KeJserliga flottan, hg~er sedan 1948 alltfort förtöjd i Izmid. Försök att förvärva fartyget
~om minnesm ärke till födelsestaden Hamburg har tillsvidar e icke lett
.
till resultat.
na
officerar
där
yget,
krigsfart
tyska
enda
det
var
ann
T
der
Von
var inkvarte rade i förskepp et . Seydlit z var det i kriget (Doggerb ankoch skagerac k-slaget) värst tilltygad e skeppet, men överlevd e detsamma. Lutzow gick förlorad i Skagerac kstriden. V .on d;r T a~n,
Moltke, Seydlitz, Derffling er, Hindenb urg var efter sttllestan det mternerade i Scapa Flow och sänktes där. De bärgades efterhand 1927
-34 och nedskrot ades i England.
Generale n friherre Ludwig von und zu der Tann-Ra thsamha usen
(1 815-81) ;tod under slesvigska kriget 1848 i spetsen för en fri~år
och var 1850 stabschef i schleswig-holsteinska armen. Efter knget
återvänd e han till sitt hemland Bajern. Stabschef vid bajerska kåren
satte han sig mot den olycksdi gra krigsplan, som 1866 bragte de sydtyska styrkorn a nederlag på nederlag i kampen mot preussarn a. I
1870-71 års krio- deltog v. der Tann med utmärkel se.
General Augus~ von Goeben (1816-8 0) deltog i danska fälttåget
1864 och som divisionschef 1866 i Main-arm ens operation er i Västtyskland . Vid krigsutb rottet 1870 ledde han 8. Armekår en vid Spicheren, Gravelot te och Metz och vann året därpå den i norra Frankrike avgörand e segern vid St. Quentin· Den bland sina underlyd ande
mycket populära Goeben var en av sin tids skicklig~ste härförare .
Generalen, friherre Friedrich Wilhelm von Seydhtz (1721-7 3)
tilldrog sig som ung officer i Andra schlesiska kriget Fredrik den ?tores uppmärk samhet. Vid Rossbach 1757 ledde han hela preussiska
kavalleri et och avgjorde genom snabba attacker slagets utgang. Också vid Zorndor f och Hochkir ch 1758 var hans insatser av avgörand e
art. Vid K.unersdorf 1759 sårades han svårt, men drog 1761 åter i
fält. Den djärve och rådige Seydlitz ansågs med rätta vara samtidens
. ..
.
yppersta k a vallerihä rförare.
Generalen, riksfrihe rre Georg von Derfflmg er (1606-9 5) mtradde 1634 i svenska armen, men tog avsked som överste 1648 för att
1654 träda i den Store Kurfurst ens arme. Han deltog i nästan alla de
strider brandenb urgska trupper utkämpa de på den tiden. I slaget vid
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Febrbellin 1675 f~rde han befälet under .k~1rfursten själv samt bes'-grade s.:er~-~karn~ vrd Wol gas t 1676 och TrlSit 1679. Derfflinger in lade
fort;anst vrd kavalleriets utbildnincY.
stor
b
• •
Oversten, friherre Ludwig von Li.itzow (178 2--1834) vann ry l tbarhet som anförare för en av de strövkårer, Li.itzows Frikår eh~r
"Svarta Skaran", som under Napoleonkrigen 1813 opererade i Västtyskland mot fran smännens förb indelser. Han utförde under vårfälttå?et flere fram gångs rika räder, men sedan kå ren bli vit uppriven \ 1d
Krtzet:, u?pto.gs res~en. 1815 i preussiska armen: Lutzow deltog sed lrmera 1 knget 1 Fran1~nke och var 1822-30 bngadchcf i Mi.inster.
Den preussiske generalstabschefen Helmuth vo n Moltke (180091) har vi redan stiftat bekantskap med.
Generalfältmarskalk en P aul von Beneckendorff und von Hin denburg (1847-1934) deltog med utmärkelse i krigen 1866 och 187071, blev 1905 general och tog 1911 avsked. Efter kriasutbrottet 19 ' 4
utnämndes han till befälhavare över 8. Armen i Ost;reussen. Ge 11 0 ,11
hans segrar vid Tannenberg och Masuriska sjöarna över ryssarna rensades O stpreussen helt från fienden. Under hans lednin(Y försköts
frontlinj en allt Lingre öster ut. I augusti 1916 blev han höbgste beLil havare och ledde efter sammanbrottet 1918 fältarmens återföranr!e
till.hemo~ten och dess avmobilisering. Hindenburg blev något av en
natwnalh;älte och valdes 1925 till republikens president.
Generalfältmarskalk en August von Mackensen (1849-1945) de to? med utmärkelse i 1870-71 års krig, var 1898 adjutant hos k ejs8 r
Wilhelm II och 1901 chef för liv hu sarerna. Vid krigs utbrottet 19 [ 4
chef för 17. Armekåren ledde han densamma vid Tannenberg oc
Masuriska sjöarna. År 1915 kommenderade han 11. Armen och besatte Serbicn. I augusti 1916 inryckte han i Rumänien och nedk ämpade motståndaren. Efter freden i Bukarest 1918 till krigets slut var
~ackcn.s~n militärguvenör i Rumänien. Den åldrige marskalken nytr ;ades flmgt som förgrundsfigur vid parader i Hitlers Tyskland.
Graf Spee är identisk med viceami ralen, greve Maximili an v on
Spee (1861-1914), vilken n ärmare behandlas längre fram.
Prins Eitel Friedrich av Preussen var andre son till kejsar Wilhelm
II. Han inträdde 1901 i armen, blev 1911 ståthållare i Pommern och
förde under kriget 1. Gardesdivisionen. Slagkryssaren kom aldrig att
bära detta namn utan tilldelades vid den försenade stapellöpnin gen
den 13-3.1920 av varvsarbetarna i Hamburg namnet "Noske" efte ~
'
den socialdemokratiske riksvärnsmini stern G ustav Noske.
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Tntill 1880-talet hade man i Tyskland byggt fregatter och korvete; för kryssartj8.nst. Men dessa otympliga med segelrigg utrustade
~artyg var inga riktiga kryssare. Kort före sekels.l~iftet konstruerades
nellertid en kryssa rtyp, i främsta rummet anvandbar som spanare
men även för tjänst i kolonierna. För att fylla sin
c:.r
fo hö<>s;"öflottan,
. l
d
.
b
b
uppgift måste den besitta hög fart och lätt epansnng av e vrta a
delarna. Småkryssarna Blitz, Pfeil, Wacht, Jagd, Meteor, Comet
(1882-90) fyllde icke måttet. D e var svagt bepansrade och bestyckade, relativt långsamma och dåliga sjöbåtar.
Den första representanten för den nya kryssartypen var Gazelle,
sjösatt 1898. Efter henn e och systern Niobe följde de något ~törre
Nymph e, Thetis, Ariadne, Amazone, Medusa och 1902 ~n vrdareutvecklad trio Frauenlob, Arcona, Undme . Namnen var hamrade ur
mytologin och hade mestadels redan förut burits av krigsfartyg under
.
.
segelepoken.
Amazonern a var enligt den forngrekiska mytologm ett vrd Svarta
havet boende kriaiskt folk av idel kvinnor, nymferna åter kvinnliga
och med naturen ~1ära förbundna gudaväsen ägde förmågan att läka
och trolla. Med Medu sa förstås ett kvinnligt, fasanfullt vidunder,
vars av Perseus avhuggna huvud hade förmågan att till sten förvandla envar som betraktade det. Ariadne var dotter till konung Minos
på Kret; . Då Theseus anlände dit för att offras åt Minotaurus, gav
hon honom ett svärd att döda odjuret med samt ett trådnystan, med
vars hjälp han fann vägen ut ur labyrintens _irrgångar. Niobe, d~n
tröstlöst sörjande modern, är en av den grekrska sagans mest anslaende tragiska gestalter. Moder till en blomstrande ska:.a a~ sön.:.r o~~l
döttrar förtörnade hon gudinnan Latona genom en formaten Jamforelse med henne, som ägde blott två barn· Till straff dödades alla
N iobes 14 barn av gudinnan. Thetis, en välvillig och hjälpsam havsgudinna, dotter a v N ereus , bodde med sina systrar ne~eiderna i ha vet s
djup. Undinern a var sjöjungfrur, som gärna sökte srg makar blar~d
människorna, emedan de i ett dylikt äktenskap själva förvärvade srg
mänsklig själ. Arkona var den mest bekanta av Ri.igens befästa tempel platser, belägen uppe på de branta kritklipporna. Härifrån utgick
de vendiska vikingarnas plundringståg. Danskarna anföll upprepade
aån(Yer platsen tills de slutliaen 1168 intog och förstörde fästet. Krys"f
d .
f
b
b
b
Frauenlob (Kvinnors Lov) ärvde namnet e ter en 1 en tar un
saren
..
.
1860 sjunkna skonaren.
Fr. o. m. de 1903-05 sjösatta Bremen, J-1 amburg, Berlm, Lubeck,
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Bild 5.
S_lagskeppet König ( 1913-19 ), III. Eskade rns flaggsk epp, gick i spetsen fö r liiigSJoflottan t Skagerackslaget. Den 5 . 11. 18 utbröt myteri ombo rd medan fart "C t
·"
Låg dockat i Kiel.

Miinch en, Leipzig, Dan zig begynte man giva. kryssarna namn eh er
städer. Dessa övertog å sin sida fadderskapet över "sina" fartyg, varigenom samhörigheten mellan dem och isynnerhet mellan städer l)elägna inne i landet stärktes. Ofta tjänstgjorde män från dessa städer
på "sin a" kryssare. Fartygstypen, som efterhand ökade i storlek och
till det y ttre genomgick en förändring, kallades hädanefter "Städernas"-klass. Königsberg, Niirnberg, Stuttgart, Stettin, Dresden och
Emden var i det stora hela sina föregångare lika, medan kvartetten
Kolberg, Mainz, Cöln, Augsburg representerade en övergångst yp
och Magdeburg , Breslau, Strassburg, Strals und, Karlsruhe, Rostock,
Graudenz, R egensburg, Wiesbaden, Frankfurt en helt ny sådan.
Systerfar tygen Elbing och Pillau hette ursprungligen Admiral Nev clskoi resp· Muravjev Amurskij och var beställda för Ryssland, men
beslagstogs i augusti 1914 på stapelbädden i Danzig.
A v dessa 39 lätta kryssare gick 17 förlorade under kriget, åtta av
de äldsta övertogs av den efterkrigstida Reichsmarine och resten dclades upp mellan segrarmak terna. Niobe såldes 1925 till Jugoslavien ,
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blev där Dalmacija, togs 1941 a v italienarna i Cattaro och erhöll detta namn för att 1943 åter bli tyska Niobe. Veteranen sänktes vid jultiden samma 8r av två brittiska mtb. Under kriget byggdes 1916-17
sex ersättare för förlorade kryssare, vilka ärvde deras namn: König5berg, Karlsruhe, Emden, Niirnberg, Cöln , Dresden. Dessa hade vunnit berömmelse utomlands under det första krigsåret, Cöln såsom
flaggskepp i striden i Helgalandsbukten den 28.8, Emden (II) smyckades med Järnkorset i fö rstäven. Ytterligare åtta enheter bärande
namn av sjunkna kryssare låg ofullbordade på stapel1918 , när slutet
kom. Fyra kryssare var speciellt utrustade för minfällning: Albatross
och Nautilus (200 minor) samt Brummer och Bremse (400). Den senare duon Spyfluga och Broms finner man rätt ofta inom den tyska
skeppsnomenkla turen.
År 1875 projekterades 18 små ångkanonbåtar för kustförsvaret, av
vilka 11 åren 1876-81 sjösattes i Bremen. Dessa urusla sjöbåtar var
egentligen blott flytande lavetter för den 30,5 cm kanon, som tronade på främre däck i en öppen barbett och kallades p. g. a. sina namn
"Insektseskadern": Wespe (Geting), Biene (Bi), Miicke (Mygga),
H ummel (Humla) , Viper (Huggorm) Natter (Snok), Scorpion , Basilisk , Camäleon , Crocodill, Salamander . Vid ebb låg de stadigt på sjöbottnen som lokala små fästningar· Därav öknamnen "Schlickrutscher" och " Wattwanzen", vilket väl närmast kan återges med
"slamkrypare". Systerfartygen Brummer och Bremse från 1884 uppvisade redan bättre sjöegenskaper men antalet stannade det oaktat vid
dessa två.
Strax före sekelskiftet byggdes 6 kanonbåtar av ny typ för tjänst
bortom haven. Dessa bar djurnamn: Iltis (Iller), Luchs (Lo) , E ber
(Galt), Jaguar , Panther, Tiger. lltis är bekant genom sin insats vid
Taku-forten 1900 under Boxarupproret i Kina, där båten och dess
chef dekorerades med den förnämliga Pour le Merite-ordern. Panther
är historiskt känd genom det s. k. "Panthersprånget" under Agadirkrisen 1911. Iltis, Ja guar, Tiger, Luchs deltog 1914 i försvaret av
hamnstaden och örlogsbasen T sin gtao i Kina och sänktes där, när ja··
panerna stormade orten. Blott Panther överlevde kriget och nedskrotades först 19 31. P å J angtsekiang och andra kinesiska floder hölls kanonbåtarna Vorwärts (Framåt), Vaterland (Fäderneslandet, Otter (Utter) och Tsingtau stationerade. P å
tal om flodkanonb åtar förtjänar de båda kuriösa Rhenmonitorerna Rhein och Mosel från 1872 ett omnämnande.
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Denna Rhen-fl ottilj kallades inom marina kretsar skämtsal lt
för "Loreley-M arine" - icke efter den sköna jungfrun och Lorel iklippan, utan efter första strofen i den lika berömda sången " I h
weiss nicht was soll es bedeuten ... " Man visste verkligen icke v .d
detta med de två monitorer na stationerad e häruppe skulle betyda
De 1870 påbörjade försöken med torpeder ledde först till bygga l det av några stångtorpe dbåtar. Men 1882 erhöll \Veservarv et i B1 ·men uppdraget att bygga en första division av riktiga torpedbåt, r.
Varvet konstruera de en 56 tons båt med två stävtuber, enligt fran sl-.1
och ryska förebilder. Dessa 7 enheter och en något större ledare sh, le begåvas med namn efter härens vapenslag, men utvidgade s till a t
omfatta även adjektiv betecknan de egenskape r: ]äger (Jägare ,
Schiitze (Skytt), Scharf (Skarp), Sicher (Säker), Kiihn (Djärv), V o .. wärts (Framåt), Flink, T ap/er.
Torpedbå tar och jagare byggdes sedermera i mängd för Kejserl i ~ ,1
flottan , varför numrering av enheterna istället för namn tillgreps.
Med undantag av några få med enbart bokstav (A, G, H, K, Y) b,· tecknade båtar samt den vitstrukna stationsjak ten i Ostersjön Sch necwittchen (Snövit), kejsarens depeschbå t Sleipner (ex S 97), statio n fartygen Carmen (ex D l) och Alice Roosevelt (ex D 2), krigsbyte båten T aku (ex Hai-Jing) bar samtliga torpedbåta r/jagare blott nu mmer. En bokstav framför detsamma tillkännag av varvet och v "
s.a.s. byggherre ns visitkort. Bokstäver na betecknad e följande skepp byggnadsf irmor: B = Blohm & Voss i Hamburg, G = German i,werft i Kiel, H = Howaldts werke i Kiel, S = F. Schichau i Elbin•,
V = V ulcan i Stettin, W = Weser i Bremen. De små s. k. Flande rllbåtarna känneteck nades oberoende av varv med bokstaven A jäm c
nummer, de s. k. Divisionsb åtarna från sekelskifte t med D plus nu 111mer. För de många minsvepar na tillgreps också numrering av en hcterna. Framför numret stod bokstaven M (Minensuc hboot) eller Fl\I
(Flachgehendes Minensuch boot).
Numrerin g visade sig även vara nödvändig för de hundratals ub<ltar Kejserliga flottan åren 1909-18 lät bygga. Siffrorna föregicks
av bokstaven U (Unterseeb oot) samt UB för kustubåta rna och U L
för minubåtar na. Två större ubåtar omändrad es 1916 till handelsfartyg för att från transocean a länder hämta nickel, tenn, rågum n1•
o. a. krigsviktig a varor genom den allierade blockaden till hemlan
det. De kallades Deutschla nd och Bremen. Av ubåtarna, 810 till an
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Bild 6.
Kry ssaren Hamburg av "Städernas" -klass sjösattes 1903, var i tjänst intill 1931
och sjönk som logementsfa rtyg 1944 L Hamburgs hamn.

talet, hann blott 391 träda i tjänst under kriget. A v dessa g: ck 178
förlorad e.
Åtta för ocean krigföring 1918 byggda ubåtar U 139, U 140, U
145-150 erhöll tilläggsnam n efter förtjänta, stupade ubåtschefe r,
näml igen Kapitänle utnant Schwieger , Kapitänle utnant Weddigen ,
K apitänleut nant Wegener, Oberleutn ant zur See Saltzwede l, _Kapz.tänleu tnant Hansen , Oberleutn ant zur See Pustkuche n, Kapaan leutnant Freiherr von Berckheim och Kapitänle~ttnant Schneider. Dessa
chefer vann sina framgånga r mot örlogsfart yg eller nådde höga sänkningssiffro r i sjöfartskriget.
o
Kapten Walther ?c~wieger (f. 188~) sänkte den 7.5.15 so1~ chef a
U 20 den stora bnwska passagerar angaren Lusllama, varv1d 1198
personer omkom. En händelse, som väckte enormt uppseende och häfti" debatt· Denne ubåtschef mötte själv sitt öde då U 88 den 17.9.17
sl:öts i sank av ubåtsfälla n Stonecrop i Biscayabu kten.
K:1pten Otto Weddigen (f. 1882) vann ryktbarhe t som chef å U 9,
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med vilken han den 22.9.14 nära Maasfyrskeppet sänkte tre brittisk
pansarl~.ryssare Abou!eir, H ogHe och Cressy tätt på varandra. De ~
1S.10 sankte han kryssaren Hawke. Weddigen omkom den 18.3.1 5
då hans nya båt U 29 rammades och sänktes av slagskeppet Dreai
noHght i Nordsjön.
Kapten Bernd Wegener (f. 1884) var chef å U 27, som den 19. 8.1 5
söder om Irland sköts i sank av den under amerikansk flagg gående,
?estyc~ade S/S Baralong. Av ubåtens 37 man bragtes 11 överlevande
mklus1ve chefen om livet av ångarens besättning. Intermezzot är internatioellt känt som "Baralong-fallet"·
Löjtannt Reinhold Saltzwedel (f. 1889), chef å UB 10, UC 21 ,
UC 71 och UB 81 vann framgång i handelskriget, men omkom dm
1.12.17 vid UB 8l:s minsprängning i Engelska kanalen.
Kapten Claus Hansen (f. 1883) förde U 41, som den 24.9.1S sänktes med man och allt i Engelska kanalen av brittiska ubåtsfällan
Wyandra (ex Baralong) genom artillerield.
Löjtnant Herbert Pustkuchen (f. 1889) följde UC 66 i djupet, n:ir
ubåten den 12.6.17 i Kanalen belades med sjunkbomber och sänkt"s
av brittiska trålaren Sea King .
Kapten, friherre Egewolf von Berckheim (f. 1881) sänkte som chef
å U 26 ryska kryssaren Palladaden 11.10.14 och minfartyget ]enissci
den 4.6.1S, båda i Finska viken. Sedan början av september 191S saknas U 26.
Kapten Rudolf Schneider (f. 1882) var chef å U 24 samt U 87, som
den 2S.l2.17 gick under med man och allt efter rammning och sjunkbombfällnin g av brittiska kanonbåten Buttercup och patrullbåten
PC 56.

1

R E I C H SM A R I N E

l 9 l 9 - 3 3.

Bestämmelserna i Versaillesfördragets artiklar 181-196 betecknade slutet för den av storamiral v. Tirpitz skapade flottan. Kort fö re
undert.ecknandet av fredsfördraget den 28.6.19 sänktes den i Scapd
Flow mternerade Högsjöflottan överraskande den 21.6 av eget fo lk
!ör att. hind~a farty?en falla i främmande hand. Med örlogsflaggan
anyo hlSSad 1 topp SJÖnk 10 slagskepp, S slagkryssare, S kryssare och
46 jagare i djupet. Endast slagskeppet Baden, kryssarna Emden,
Frankfurt, Niirnberg och 4 jagare lyckades de brittiska bevakarn;J
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väckte enormt uppseende
.
sa"tta på land. Detta oväntade schackdrag
ch skärpte segrarmakternas attityd gentemot de besegrade, som hade att underteckna fredsfördraget utan några som helst ändring av
paragraferna.
Art· 18S fordrade utlämnandet av 8 slagskepp, 8 kryssare och 92
jagare, som v id stilleståndet kvarblivit desarmerade i tyska hamnar.
Så lade segrarna beslag på de 4 slagskeppen av Nassau- resp. Helgaland-kla ss, eller resten av Hochseeflotte. De användes sedermera som
målfartyg eller nedskrotades. Samma öde rönte större delen av kryssarna, jagarn a och ubåtarna. Endast några få tjänade vidare under
fransk eller italiensk flagg. Art. 186 föreskrev nedskrotandet av alla
halvfärdiga fartyg. För denna paragraf föll bl. a. slagskeppen Sachsen och Widrttemberg samt slagkryssarna Mackensen, Graf Spee,
Prinz Eitel Friedrich och Fiirst Bismarck .
Beträffande Tysklands efterkrigstida flotta stadgade Art. 181, att
denna fick omfatta endast 6 pansarskepp av typ Deutschland eller
Lothringen, 6 kryssare, 12 jagare och 12 torpedbåtar eller motsvarande enligt Art. 190 konstruerade nybyggnader. Denna artikel begränsade tonnaget för pansarskeppen till 10.000 ton, kryssarna till
6.000 ton, jagarna till 800 ton och torpedbåtarna till 200 ton. Som
senare skulle visa sig överskreds emellertid dessa gränser avsevärt.
Ubåtarna var helt och hållet förbjudna.
Då de allierade nogsamt lagt beslag på alla modernare enheter och
resten låg på havets botten, återstod för den Riksmarin, som 1922
seglade under den nya svart-vit-röda örlogsflaggan med Järnkorset
och Weimarrepublikens färger i övre hörnet, blott gamla flytetyg från
seklets början. Slagskeppen Schlesien, Schleswig-Holstein, Hannover ,
Hessen , Elsass, Braunschweig, Lothringen, Preussen var 20 år gamla.
De två sistnämnda hölls ej rustade. Kryssarna var lika omoderna:
Berlin, Hamburg, Arkona, Medusa, Amazone, Thetis, Niobe, Nymphe, de två sistnämnda ej i tjänst. De nyaste jagarna var från 1912,
men flertalet härstammade från 1906-08. Vad fartygsbestånd och
personalstyrka beträffar hade Tyskland sjunkit ned till 1888-års nivå. I det av inflation, strejker och hunger hemsökta fosterlandet hade
man annat att tänka på än komplettering av örlogsflottan med nya
fartyg.
Det första nybygget var en kryssare, stapellagd sommaren 1921,
men sjösatt först på nyåret 192S, vilken som väntat erhöll namnet
Emden. Dopet förrättades av makan till den 1923 avlidne kommen427

dörkaptenen Karl von Mi.illcr, under kriget 1914 chef å den legend a.
riskt ryktbara kryssaren med samma namn. Liksom sin förcgån gJ. re
bar även denna Emden Järnkorset som utmärkelsetecken i förstä\ en.
I detta sammanhang må nämnas sä llsyntheten art personer bär l artygsnamn. För att hedra medlemmarna av den krigstida Emdens besättning tillerkände en kejserlig kabinettsorder nämligen dem rätten
att till släktnamnet foga suffixet - "Emden". D y lika, ärftliga fan ilje/ fartygsnamn är mycket sällsynta. I Tyskland torde "NN-Emdcn "
vara det enda förekommande släktnamnet av detta slag.
Nybyggnadsprogram met 1928 omfattade bl. a. 4 pansarskepp 6
kryssare och 12 jagare. A v kryssarn a hette tre systerfa rtyg, dc s. k.
K-kryssarna, Königsberg, Karlsruhe och Köln. D e följdes av de t ,r å
något modifierade Leipzig och N iirnberg. D essa traditionsnamn hade
redan brutits a v enheter inom kej sartidens "Städernas" -klass. Dc as
fem föregångare utmärkte sig under kriget eller gick under efter ärofull strid. Flaggskeppet Cöln sköts i sank av brittiska s lagkry ss ~. re
den 28.8.14 i Helgolandsbukten, Leip zig och N iirnberg gick under den
8.12 .14 i sjöstriden vid Falklandsöarna, Karlsruhe föll offer för en
inre explosion den 4.11·14 i Västindien efter en framgångsrik sjöfansräd och den i Rufidji-deltat i Ostafrika blockerade Königsberg nedkämpades den 11.7.15 av britterna efter långvariga sjöstrider i u rskogen.
Vid Kölns stapellöpning i Wilhelmshafen den 23.5.28 talade fad derstadens överborgmästare Konrad Adenauer och f. d. eldaren N ('umann, den enda överlevande av 508 man fr ån Cöln, va r närvarancle.
Alla K-kryssarna gick förlorade under kriget 1940-45. Leip zig tc·gs
av britterna 1945 och Niirnberg överlämnades 1946 till Sovjetunionen, där den blev Admiral Makaro v .
De tre 1931-34 sjösatta pansarskeppen Deuts ch land, Adm iral
Scheer och Admiral Graf Spee väckte uppseende bland experti sen ,
som först spefullt men senare erkännande kallade dem "pocket battleships" ( fickslagskepp ). A v sedda för sjöfartsräder ute på oceanerna
var de "starkare än de snabba (kryssarna) och snabbare än de starka"
(slagskeppen). Deutschland döptes 1940 om till Liitz ow , efter det i
skagerackslaget sjunkna flaggskeppet för slagkryssarstyrkan. Enl igt
hörsägen förmådde Hitler nämligen icke uthärda tanken på att
Tyskland kunde gå under. De andra två var uppkallade efter am Jralerna Scheer och von Spee·
Reinhard Scheer (1863-1928) härstammade liksom flera av dc

bästa sjöofficerarna från in landet. Här i korthet han s levnadslopp :
Kadett 1879. Utlandsresa med korv etten H ertha 1880-82 . Fänrik
18 82 . Löjtnant 1885 . Kapten 1893 . Sjökommenderingar omväxlande
med Marinakadem in. Kommendörkapten 2 gr 1900. Kk l gr 1904 .
Chef å slagskeppet Elsass 1907. Mångårig medarbetare av Tirpitz i
Reichsmarineamt intill 1911. Konteramiral 191O. V. am. och chef
för II . Eskadern 1913· Chef II I. Eskadern 191 4. Amiral och befälhavare för Högsjöflottan 1916. I s kagerackslaget samma år ledde
han denna på ett glänsande sätt. Chef för Amiralstaben 1918. Avsked
samma år. Schcer har utgivit " Deutschlands Hochseeflotte im W eltkrieg" (19 19) och "Vom Segelschiff zum Uboot" (1925).
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Bild 7.
Vic eamira len, greve Max imilian von Spee ( 1861- 1914 ).
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Greve Maximilan von Spee (1861-1914) var en av Tysklan ds 1 _
dande sjöstrateger. Hans levnadslopp: Kadett 1878. Fjärran Oster~
resa me~ korvetten Vjneta 1879. Fänrik 1882. Löjtnant 1885. H a 111 11 _
kapten 1 Kamerun 1887-88. Kapten 1892. Kommendörka pten 2 gr
l ~99 . Kk l gr 1904. Chef å slagskeppet Wittelsbach 1905- Stabschef
v1d Nordsjöstation en 1908-10. Konteramiral 1910. V. am. 19 13 och
c.hef f kryssareskader n i Kina. Förde denna 1914 över Stilla ha ,.et
tdl Chiles kust. vann där segern vid Coronel den 1.11. men råkade
den 8.12 vid Falklandsöarna i strid med en överlägsen brittisk
styrka. Spee och hela besättningen 860 man omkom vid flaggsk eppc·
'
Scharnhorst undergång.
gt
]
en
bokstäver
av
kännetecknats
gammalt
sedan
jagarna
Medan
varvet plus löpande nummer, erhöll de 12 inom ramen för Versaillesavtalet 1926-2 8 sjösatta jagarna gamla traditionsnamn . De första
6 benämndes "Raubvogel"-K lasse och hette Möwe (Mås), Greif (Grip
el. Gam), Seeadler (Havsörn), Albatros, Kondor, Falke. "Raubtie r"Klasse var i det närmaste identisk och begåvades med namn av fvrfo.ta djur: vyolf (Varg), Iltis (Iller), Luchs (Lo), Jaguar, Leopard,
Tzger . Samtl1ga dessa gick förlorade under kriget, Tiger redan d ~ rförinnan genom kollision.
Ett antal av de från kejserliga flottan ärvda minsveparna byggdes
om för specialändamål och återupplivade gamla namn, istället för
den tidigare beteckningen M jämte nummer. Så t. ex. Pelikan (ex M
28), Nautilus (M 81), ]agd (M 82), Delphin (M 108), Fuchs (M 130),
Wacht (M 133), Frauenlob (M 134), Hela (M 135), Zieten (M 138),
T aku (M 146 ). En del ändrade senare åter namn under nästa epok.

ö:

Kriegsmarine 1933-45.

År 19?3 fick nationalsocialis ternas ledare Adolf Hitler regerin gsmakten 1 Tyskland. Vid president Hindenburgs frånfälle året därpå
övert_og ~an förutom posten som rikskansler även ställningen som
TredJe R1kets Ledare. Sedan begynte han i grund omskapa det tyska
samhället. Krigsmakten avlade eden till Fi.ihrern, som i verkligheten
snart blev dess högsta befälhavare. Republikens svart-röd-gyllene
flagg~ ersattes av den svart-vit-röda, det gamla kejsardömets färger,
men 1 en ny form . Hakkorset blev nationens symbol. Vintern 193334 fastnitades Rikets nya vapen, den flygande örnen med hakkorset
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& krigsfartygens akterspegel eller brygga. Tyskland förklarade sig
den 16.3.35 löst från Versaillestrakta tens rustningsbestäm melser och
återinförde allmän vä rnplikt. Den 7.11.35 hissade Kriegsmarines
samtliga fartyg den nya örlogsflaggan. Med sitt svarta kors påminde
den om den kejserliga, men bottnen var den socialistiska röda och
istället för den svarta preussiska örnen upptogs mitten av ett svart
hakkors på vit botten. Järnkorset i den övre fyrkanten närmast
stången återknöt traditionerna till den forna örlogsflottan.
Hitlers strävan att nå ett flottavtal med sjömakten England ledde
slutligen till ett Naval Agreement i London den 18 .6.35 - Traktaten
fastställde förhållandet 100: 35 mellan de båda ländernas flottor,
dock så, att Tyskland enligt skild anhållan hade rätt till lika många
ubåtar som England. Ur tysk synp unkt var ö verenskommelsen en
stor framgång, ett erkännande av att Tyskland bröt rustningsbestäm melserna. Vilka det redan på andra sätt överträtt.
Enligt avtalet stod det Tyskland fritt att förutom de redan existerande pansarskeppen, kryssarna och jagarna bygga två slagskepp på
26.000 ton och tre på 35.000 ton, åtta kryssare på 10.000 ton och 22
stora jagare. Utbyggandet av dessa 35 °/o tog de tyska varvens fulla
kapacitet i anspråk för lång tid framåt. Det oaktat gick man i slutet
av 193 8 in för den tioåriga s. k. Z-planen, skapandet av en oceangående flotta. Programmet förutsåg 13 slagskepp, 8 tunga kryssare,
4 hangarfartyg, 44 lätta kryssare, 68 jagare, 90 torpedbåtar och 300
ubåtar. Det operativa målet var sjöfartskrig med pansarskepp och
tungkryssare. Den politiska målsättningen riktade sig mot England
och Frankrike. Vid krigsutbrottet 1939 befann sig detta program ännu i sin början.
Liksom 1914-18 visade sig marinens organ isatiansform icke vuxen
krigets fordringar. Följden var en tungt v;igande omläggning av upprustning, som genomgående ändrade flottans st ruktur. I ännu högre grad än under det första världskriget koncentrerade sig nybyggandet på ubåtar och små fartyg, medan arbetena på de större inställdes. Efter sex års kamp nödgades Tyskland åter se sig besegrat. Våern 1945 låg Hitlers tusenåriga rike slaget i spillror. Dess territorium
var ockuperat av främmande arnH~er. Och denna gång var flottan i
det närmaste utplånad från havets yta.
De två officiellt 26.000 ton (i verkligheten 32.000) snabba slagskeppen och systerfartygen ärvde vid sjösättningen 1936 de vid Falklandsöarna den 8.12.14 sjunkna pansarkryssarn as namn: Scharnhorsr
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och Gne~senau. Det andra. paret p~ officiellt 35.000 ton, 42 .000-tonnarna ~tsmarc~ och Ttrpttz lö~te av stapeln 1939. "Järnkansk rn''
t~rvar 1~1gen narmare presentatiOn, knappast heller "Mästaren" Tirpnz. Nagra rader om honom kan dock vara p~ sin plats.
Alfred von Tirpitz (1849-1930) inträdde 1865 i flottan 1Jl
' ~
1875 och nyorganiserade torpedvapet. Åren 1884-87 va r h
flottiljchef och inspektör för torpedb~tarna, "det Svarta Skråc;~
1891 stabschef vid Ostersjöstationen, 1892 vid marinens Overko 111 ~
mando och 1895 som konteramiral chef för Kina-eskadern. I deb atterna om flottans framtida utveckling tog han livligt del och ut<>a
ett uppmärksam~11at memorial om digra byggnadsprogram upptag~n~
de e:ka~r~r av llkartade fartyg. Under den tid 1897-1916 han var
mannmmtster förverkligades dessa planer. Flottlagarna av 1898 ocl
1900. jämte tillägg var hans verk. Genom dessa skapades en st1. rl:
högsJÖflotta, som likväl först vid Skagerack 1916 fick visa vad den
dög till. Sin ungdoms förkärlek för torpedvapnet glömde han icke
heller, utan ivrade för dess tekniska fullkomnande, särskilt vad ub åtar ~etr~ffa~. Han yrk.ad~ p~ oinskränkt ub~tskrig, men tvangs 1916
avga fran sm post. Ttrpnz blev 1899 viceamiral, 1903 amiral och
1911 storamiraL

kapten

Dessa 4 slagskepp sänktes allesamman under kriget. Scharnhorst
den 26.12.43 vid Nordkap, Gneisenau, desarmerad sedan 1942, den
28.3.45 i Gdynia, Bismarck den 27·5.41 p~ Atlanten och Tirpitz den
12.11.44 i Tromsö. Av sex 1937-39 projekterade giganter p~ 60.000
ton stapellades tv~, men arbetena p~ dem avbröts redan i ett tidigt
skede. Att de sku lle hetat Friedrich der Grosse och Grossdeutschland
saknar all grund.
Av_ tung~ kryssare sjösattes ~ren 1937-39 fem, nämligen Bliicher,
Adnnral Htpper, Prznz Eugen, Scydlitz och Liitzow. Traditionsnamnen Bliicher, Seydlitz, Liitzow förlänades till ~minnelse av tre kryss~re fr~n första världskrigets dagar. Som av det tidigare fram gått
gtck pansarkryssaren Blueher under i Doggerbankslaget, slagkryssaren Liitzow i Skagerackslaget. Seydlitz blev illa tilltygad i bägge sl agen, men överlevde dessa, liksom kriget.
.. Tungkryssaren Liitzow såldes 1940 i halvfärdigt skick till Sovjet,
dar den blev Petropavlovsk och 1944 Tallinn. Seydlitz skulle omändras till hangarkryssare och föll ofullbordad i rysk hand 1945 i Königsberg. Den torde ha hetat Poltava under rysk flagg. Kryssaren
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g!ucher sköts i sank av kustbatterier den 9-4.40 i Oslofjorden. Adrniral Hipper och Prinz Eugen överlevde kriget.
Den senare var bärare av den forna österrikisk-ungerska flottans
traditioner i Tyskland. Vid sjösättningen i Kiel den 22.8.38 var den
ungerska riksföreståndaren, amiral von Horthy med maka närvarande. Ursprungligen hade namnet Tegettho/f reserverats för kryssaren,
efter den österrikiska amiralen och segraren vid Lissa 1866, men då
detta möjligen skulle ha väckt anstöt hos de italienska meningsfränderna, valde man prins Eugen av Savojen, Västerns försvarare mot
turkarna och segraren i flera fältslag, till förebild för densamma.
Fältmarskalken, prins Eugen Frans av Savojen-Carignan (16631736) anses med skäl vara en av världens största härförare. Hans talrika fälttåg kan icke här uppräknas. Fältmarskalk redan 1693 vann
han 1697 den lysande segern över turkarna vid Zenta. Under fälttågen i Italien mot fransmännen 1701-02 och 1705-06 skördade
han lagrar. Åren 1708-13 kämpade han i Nederländerna för att
1716-18 åter vända sig mot turkarna. Segrarna vid Peterwardein
1716 och Belgrad 1717 ledde till en ärofull fred för Osterrike. Prinsen ådagalade personligt mod, stort skarpsinne och förmågan att reda
sig i svåra situationer. Han frigjorde sig från sin tids trångbröstade
åsikter om krigföring och var känd för sina hastiga och avgörande
trupprörelser.
Prins Eugens namn har f. ö. burits av örlogsmän inom fem olika
länders flottor. Förutom den tyska kryssaren (1938-47) är följande
fartyg kända: ryska 50 kan. linjeskeppet Prints Jevgeni (1722), österrikiska pansarskeppet (1862-1908) resp. slagskeppet (1912-20)
Prinz Eugen, brittiska monitoren Prince E u gene (1915-21) och italienska kryssaren Eugenio di Savoia (1935-51).
Amiral Franz von Hipper (1863-1932) var bajrare och började sin
sjöofficersbana 1881 vid torpedvapnet. Kommendör 1907, konteramiral 1912, viceamiral 1915 ledde han under kriget de tyska slagkryssarna med stor skicklighet vid Doggerbank och Skagerack. Från
den 2.8.18 till kapitulationen var Hipper befälhavare för Högsjöflottan efter Scheer.
Tysklands enda hangarfartyg genom tiderna Graf Zeppelin löpte
av stapeln 1938, men blev aldrig fullbordat och togs slutligen av ryssarna som krigsbyte 1945 i Stettin. Ett systerfartyg Peter Strasser påbörjades 1938 men kom aldrig över skrovstadiet.
Greve Ferdinand von Zeppelin (1836-1917), militär och uppfin-
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nare, deltog 1863 i amerikanska inbördeskrig et, där han första gå
ngen f'oretog en ba Il onguppstign ing. Efter att ha varit med i krigen 1866
och 1870-71 tog han avsked 1890 som <>eneral och ägnade sig sed an
lwnstrueran d et av styrbara luftskepp."' Han lyckades 1906 fu ]]_
a
at
komna den typ ballongfarty g, som efter honom kallades zeppelin 1 r
De spelade under kriget en viss roll som spanare och bombare oc~·
fann efter detsamma även användning inom civil luftfart· Erfaren ~
heterna med zeppel inare var dock icke goda.
. Kommendö rkapten Peter Strasser (1876-1918 ) var de tyska ll1annluftsk eppens organisatör och ledare under det första världskrit,et.
Han omkom ?en 5.8.18 då ett flygplan över Kings Lynn skör luftskeppet L 70 1 brand och bragte det att störta i havet. Därmed upphörde zeppelinräd erna mot England.
Kriegsm.arines jagare betecknades med Z (Zerstörer) jämte n ummer, de mmdre enheterna med T (Torpedoboo t). Förutom nummer
bar de 22 första 1935-38 sjösatta jagarna även följande namn:
Z 1-8: Leberecht Maass, Georg Thiele, Max Schultz, Richard
Bei~zen, Paul ]acobi, Theodor Riedel, Hermann Schoemann, Bn no
Hezn:emann. Z 9-16: Wolfgang Zenker, Han s Lady, Bernd "c'an
Ar.m m; Erich Giese, Erich Kael/ner, Friedrich l hn, Erich Steinbrinck ,
Fnednch Eckoldt. Z 17-22: Diether von Raeder, Hans Liidemann,
Hermann Kiinne, Karl Galster, \Vilhelm Heidkamp, Anton Sch mitt.
De under kriget byggda jagarna Z 23 etc. hade blott nummer.
Då osäkerhet synes råda vilka män, som döljer sig bakom dc,sa
namn och en känd engelsk marin författare felaktigt påstått, att p gama uppkallats "efter hjältar från nazismens första kampår" , är
d.~.t s.~äl att ~ärn:are belysa d~nnaJråga ... Namn.en härovan åsy ft ar
SJOman ur l~eJserl1ga flottan fran forsta varldsknget s dagar, främst
stupade off1cerare ur jagarvapnet och ingalunda några nazisthjältar.
Med undantag av skolskeppet Horst YVessel och kanske Albert Leo
Schlageter var f. ~· inga krigsfartyg inom Tredje Rikets flotta uppkall.ade efter partlmedlem marlkoryfee r. Här en förteckning över dt
22 pgarnamn<'n s förebilder:
Leberecht Maass: Konteramira l. Chef för Jagarna. Omkom 28. 8 14
vid kryssaren Cölns undergång i striden i Helgolandsb ukten.
Georg Thiele: Kom.kapten 2 gr. Halvflottiljc hef (7.H.Fl.). Stupade 17.10.14 vid torpedbåten S 119:s undergång i strid vid Texd.
Max Schultz: Kom.kapten 2 gr. Flottiljchef (VI.Fl.). Stupade
23.1.17 på jagaren V 69 i strid vid Hoofden.
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Richard Beirzen: Kapten. Halvflottiljc hef (14.H.Fl.). Bärgade i
skageracksla get Liitzows besättning. Omkom 30.3.18 vid jagaren
G 87: s minsprängni ng.
Paul Jacobi: Kom.kapten 2 gr. Halvflottiljc hef (17.H.Fl.). Omkom 13.2.15 vid jagaren V 25: s ouppklarade undergång i Nordsjön.
Theodor Riedel: Kom.kapten 2 gr. Halvflottiljc hef (6 .H.Fl.). Stupade 31.5.16 i skageracksla get på jagaren v 48.
Hermann Schoemann: Kapten. Flottiljchef (Flandern-F l.). Stupade 1.5.15 vid torpedbåten A 2 :s undergång i strid i Engelska kanalen.
Bruno Heinemann: Kom.kapten 2 gr. Sekond på slagskeppet König. Dödligt sårad 5.11.18 i Kiel vid försvaret av örlogsflaggan, som
revolterande matroser sökte nedriva.
Wolfgang Zenker: Fänrik. Adjutant på König. Delade 5.11.18
H einemanns öde.
Hans Lody: Löjtnant. Begav sig 25.8.14 till England som spion.
H äktades och avrättades 6.11.14 i Towern.
Bernd von Arnim: Kapten. Chef på jagaren G 42. Stupade 21.4.17
vid Dover.
Erich Giese: Kapten. Chef på jagaren S 20. Stupade 5.6.17 i strid
i Engelska kanalen, där S 20 sänktes.
Erich Koellner: Kapten. Halvflottiljc hef (8. Minsökar-H .Fl.). Omkom 20.4 .18 vid sveparen M 64 :s minsprängni ng i Nordsjön.
Friedrich Ihn: Kapten. Chef på jagaren S 35, som gick förlorad
31.5.16 i skageracksl aget med man och allt.
Erich Steinbrinck: Kapten. Chef på jagaren V 29. Gick under i Ska·gerackslaget. Besättningen bärgades av S 35, som senare sjönk. Båda
cheferna omkom.
Friedrich Eckoldt: Kapten. Chef på jagaren V 48, som sjönk i skagerackslaget med alle man (Se Riedel!)
Diether von Roeder: Kapten. Friherre Roeder v. Diersburg. Chef
på jagaren V 26, som under fiendens eld bärgade den vid Odensholm
26.8.14 strandade kryssaren Magdeburgs besättning. Omkom 10.7.18
vid jagaren S 66:s minsprängn ing i Nordsjön.
Hans Li.idemann: Ingenjörsasp irant. Torpedbåten S 148. Räddade
genom personlig insats 14.5.13 båten efter inträffad explosion. Avled av brännskador .
Hermann Ki.inne: Matros. Jagaren S 53. Föll 24.4.18 i kampen om
vågbrytaren i Zeebri.igge.
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Bild 8.
Pansarskeppet Admiral Graf Spee, ett av de tre fickslagskeppen, sjönk 1939
utanför Montevideo.

Karl Galster: Kapten. Chef p å jagaren S 22. Omkom vid dess minsprängning 26.3.16 vid Terschelling.
Wilhelm ..Heidkamp: Underofficer. Pumpmästare på slagkryssar< 11
S7dlztz. Ra.ddad.e 24 .1.15 i Doggerbanksla get det brinnande farty!-'et
fran att spnnga 1 luften. Vred med blotta händerna upp de rödglö ··
dande bottenv~ntilerna till durkar, som hotade explodera. Död 1932.
Anton Schmm: Korpral. Pjäschef på kryssaren Frauenlob. Omkom
! ·6.16.i Sl~agerackslaget vid dess undergång. Avfyrade sin kanon m
1 det s1sta a det sjunkande fartyget.
Av forna från kejserliga flottan ärvda, för specialändamål ombyggda jagare må nämnas bogseraren Blitz (ex S 141), Pfeil (S 139)
och Komet (S 23) samt skolfartygen Eduard ]ungmann (V 153), uppkallad efter kapten Jungmann, befälhavaren för strandbatterier na
vid Eckernförde den 5.4. 1849 under striden mot de danska krigsfartygen och Claus von Bevern (V 190), uppkallad efter en brandenburgisk kaparkapten från 1670-talet.
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Ov::tn nämndes, att inga krigsfartyg inom Tredje Rikets flotta bar
amn efter Ledaren-diktat orn, bans närmaste män eller hjältar från
den nationalsocialis tiska rörelsens kampår. Vilket i nom en diktaturstat måste anses vara tämligen ovanligt. Men inom marinen. hys:e m.an
väl icke alltför stora sympatier för det allenarådande partiet. Atmmstone icke i samma mån, som vid exempelvis Görings Luftwaffe. De
enda undantagen utgör segelskolskeppen Horst Wessel och Albert
Leo Schlagetcr. Förebilden för det tredje Gorch Fock var helt opolitisk.
Horst Wessel (1907-30) studerade i Berlin, men avbröt studierna
s··
vid U-Babn. Aktiv medlem av Nationalsociali
och blev tåaförare
.
b
riska partiet nedsköts han den 14.1.30 i sin våning av kommumsterna .
Han diktade kampsången som sedan 1933 vid sidan av "Deutschlandlied" blev en slags andra nationalhymn och alltid sjöngs strax efter
densamma vid högtidliga tillfällen.
Albert Leo Schlageter (1894-1923) var med som krigsfrivillig
1914-18 och efter kriget i striderna i Riga 1919, Ruhr 1920 och
Oberschlesien 1921. Medlem av Nationalsociali stiska partiet 1922
och kamporganisat ionen "Heinz" i Ruhrområdet utövade han sabotage mot de allierades transporter, häktades och dömdes till döden
den 8.5.23 samt arkebuserades i Di.isseldorf.
Gorch Fock är pseudonym för skriftställaren Johann Kinau (1880
- 1916), bekant genom sin brett upplagda roman "Seefahrt ist not"
(1 913). Tjänsteman vid Hamburg-Ame rikalinjen 1914 anmälde han
sig till krigstjänst vid flottan som matros. Han omkom vid Kryssaren
Wie sbadens undergång i Skagerackslaget.
På tal om nazistmartyrer må nämnas, att de tio 1935 sjösatta, mer
eller mindre missivekade eskortfartygen /minsveparna F 1-10 av
folkhumorn snart -döptes till "Horst Wcssel-Flottiljen", icke för att
hedra mannen ifråcra, utan emedan de jämt och ständigt låg under
maskinreparati on '~id varvet i Kiel och sålunda marscherade med i
den övriga flottans led blott "i anden". I den nazistiska kampsången
hette det ju: ... "marschieren im Geist in unsren Reihen mit!"
Motortorpedbå tarna förseddes med bokstaven S (Schnellboot),
minsveparna med M (Mincnsuchboot) och minröjar-moto rbåtarna
med R (Räumboot) jämte nummer. Dessa byggdes i stort antal. Som
mod erf::trtyg för de sistnämnda fungerade ombyggda M~båtar från
191 6-18, vilka begåvades med personnamn, huvudsakligen anlmytande till Hansan och Kurbrandenbur g, såsom ]ungingen (ex M 134),
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e/ter stl~pade officerare
Kejserliga flot;an F:e L .b - h vMar upp a adSchultz,
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Dtether von Raeder, Bernd von Arnim.
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Vonder Lippe (M 146), l-lille (M 60), Alders (M 126), Von der G röben (M 107), Raule (M 133), Brommy (M 50).
Ko~~ad von J~n~ingen ledde den flotta, som 1398 stormade Visby
oc 1 s mgrade Vltahebröd erna. Klaus von der Lippe, borgmästa re i
o· t
Stralsu_nd, besegrade danskarna s flotta 1429 invid stade
n. vers en
c
"lld
H 1][
1656 for
flottiljen
rgiska
brandenbu
första
den
upp
e
e sta..
;.?n
orsvaret av Pdlau. Ka~ten Thomas Alders utkämpad e vid St. Vin~ent med 4 brand~nburg1ska fartyg en strid mot trefaldig spansk
overmakt. Forsknmg sresanden Otto von der Gröben avreste 1682 pa
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uppd rag av den Store Kurfurste n till afrikanska Guldkuste n, där en
koloni och fästet Friedrichs burg anlades. Den holländske redaren
Benjamin Raule rustade 1675 för Brandenbu rgs räkning kaparfarty g
mot Sverige. Dessa skepp bildade sedan den kurfurstlig a flottan. Raule flyttade 1676 till Berlin och blev J 680 president för kommers- och
amiralitets kollegiet i Pillau. Karl Rudolf Bromme - kallad Brom( 1804-60) va r det 19. 3. rhundrade ts första tyska amiral.
my H emmahöra nde i Leipzig gick han tidigt till sjöss och tog anställning vid grekiska flottan. Nationalf örsam lingen i Frankfurt kallade
honom 1849 att organisera den nya riksflottan med rang av konteramiral. Vid dess tidig:t upplösning 1853 tog han avsked.
Dessa ex-minsve pare bytte tid efter a111:an namn resp. nummer.
Ett exempel. M 109, sjösatt 1918, er höll1938 namnet Johann Wittenborg efter borgmästa ren i Li.ibeck, som 1362 slog Valdemar Atterdags flotta. Båten döptes om 1939 till S~tndewall för att slutligen bli
M 509. Henrik Ludvig Sundewall (1814-84 ) gick efter tjänstgörin g
utomlands och vid svenska flottan 1852 i preussisk tjänst som kommendörka pten. Han var J 855 chef för marinstati onen i Danzig och
1856-59 å fregatten Theti s. Åren 1859-62 förde han den eskader,
som sändes till Fjärran Osu~rn. Utnämnd till konterami ral 1863 tog
han avsked och återvände till Sverige. Han var hedersleda mot av
Ku ngl. Orlogsman nasällskap et.
Åren 1935-45 trädde hela 1.158 ubåtar i tjänst inom Kriegsmarine. Ett stort antal hann aldrig färdigbygg as innan kriget var tillända. Liksom under kejsardöm ets tid tillgreps numrering för dessa.
Förutom vissa typnamn för små ubåtar, såsom Hecht (Gädda), Seehund (Säl), Marder (Mård), Biber (Bäver), Molch (Salamand er) hade
ubåtarna inga namn. Blott de sex första ubåtsflotti ljerna benämnde s
efter förtjänta ubåtschefe r från första världskrig ets dagar W eddigen, Saltzwede l, Lohs, Wegener, Htmdius, Emsmann. Otto Weddigen ,
R einhold Saltzwede l och Bernd Wegener har tidigare presentera ts.
Löjtnant Johannes Lohs (f. 1881) omkom vid UB 57:s minspräng ning
den 14.8.18 vid flandriska kusten. Kapten Paul Hundius (f. 1889)
följd e UB 103 i djupet den 16.9.18 i Kanalen. Löjtnant Hans Emsmann (f. 1892) förde UB 116, som den 28.10.18 minspräng des vid
Orkneyöa rna och sjönk.
Den oöverskåd liga massan hjälp- och trossfartyg av alla de slag
samt dessas namn faller utom ramen för denna skildring. Men några
större depåfarty g för ubåtar och mtb förtjänar dock ett omnämna n439
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S~~Ll <tio2 a: u atar. Hans första båt Brandtaucher sprang läck oc~
s~onl~ pa Kids .~edd 1851, men Bauer och hans män lyckades räd d ,
s1g till ytan. Storre framgang hade han med sin andra båt Seeteufel i
R yssland. Men efter 13 3 lyckade dykningar stannade också den PJ
'
h avsbottnen.
Kapten Kophamel förde 1914-18 ubåtarna U 35 U 151 U 14C
UC 74, ~~ 105, kapten Wassner UB 38, UB 59, UB '117, UC 69 ocl;
l~afpf ten :Wunsche u. 25, U 70, U 97. Alla tre bokförde stora sänknin gssi ror 1 handelsknget.
Adolf ~iideritz (1834-86) anlade 1883 en handelsstation Fort Vogelsa~g v1d.. den bukt på Sydafrikas västkust, som bär hans namn.
Omradet stalldes. 1884 under Tyska rikets beskydd.
Gusta: Na.chti~.al (1834-8.5), militärläkare till yrket, är bek am
~~nom sma VIdstrackta for.skm:1gsr~sor _i Sahara och Sudan 1869- .. Han var 1884 komm1ssane pa Gumeakusten och tog verksamt
del1 grundandet av det tyska kolonialväldet, isynnerhet Kamerun.
Carl Peters (1856-1918), docent vid Berlins universitet leddl
1884 en fö:sta e~I?edition till Ostafrika. Han ivrade för en ~nergisl\
tysk .l~olon~alpo!Itik och företog flera upptäcktsfärde r till Central
och Ostafnka. Aren 1891-92 var han kommissarie i det av honom
skapade tyska Ostafrika.
. Hermann von Wissmann (1853-1905) företog flera expeditioner
· t·
·
87 . K omm1ssane
till
. . det. mörkaste Afrika 1880, 1885 ocl1 1886 o.~tafnka 1889 bekämpade han framgångsrikt ett arabuppror därstades.
Det omstridda Saar-området införlivades efter omröstnino- 1935
med Tyskland. Hamnplatsen Tanga i tyska Ostafrika angre~s den
3.11.14 av överlägsna brittiska styrkor, som dock drevs tillbaka. O rlogsbasen o~h hamnen T~ingtao i det tyska arrendeområde t Kiautschou var !1osten 1914 skadeplatsen för häftiga strider tills japanerna
den 7.11. mtog staden.
Den tradition.ella duo:1 Brum.mer (Spyfluga) och Bremse (Broms)
representerades mom Knegsmanne av tvenne artilleri-skolfar tyg.
ubåtskonstrukt ören

de. De var uppkallade efter
·
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o
f ramgangsn
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Tredje Rikets flotta förfogade icke över något eget marinflyg.
Flygoperatione rna över havsområden leddes sålunda av Luftwaffe
och icke av Marinledningen . Samarbetet dessa vapengrenar emellan
löpte sällan friktionsfritt. Flottan ägde alltså inga egna fly gplan.
Flygvapnet däremot ett antal örlogsmän, s. k. Flugsicherungs schiffe,
1.000-tonnare försedda med en 10-18 tons lyftkran eller Schleuderschiffe med kran och katapult. De senare hade fågelnamn: Bussard
(Ormvråk), Falke, Sp erber (Sparvhök), de förra namn efter framstående flygare från första världskrigets dagar: Richthofen, Boelcke,
!mmelmann, Giinther Pliischow, Hans Albrecht Wedel, Max Stinsky ,
Hans Rolshoven.
Friherre Manfred von Richthofen (f. 1892) var ulanofficer, men
o-ick 1915 som frivillig till flyget och gjorde sig snart känd som Tysk::.
lands främsta jaktflygare. Han organiserade och ledde den 11. Jakteskadern. Efter att ha besegrat 80 motståndare blev han själv nedskjuten den 21.4.18 vid Somme.
Kapten Oswald Bodeke (f. 1891) var en av dc första tyska stridsfly garna och vann 40 luftsegrar. Han förolyckades den 28.10.16 genom sammanstötnin g med ett annat tyskt plan vid Sommefronten.
Löjtnant Max Immelmann (f. 1890), ingenjör och reservofficer,
var den första tyska jaktflygaren. Tillsammans med Boelcke utvecklade han luftstridens teknik ("Immelmanns sväng" bl. a.). Efter 15
luftsegrar störtade han den 18.6.16 under strid vid Sallaumines.
Löj~nant Giinther Pli.ischow förde det enda spaningsplanet i Tsingtao 1914 under den japanska belägringen. Löjtnanterna Wedel och
Stinsky samt fänrik Rotshoven tillhörde till flandriska kusten förlagda flygflottiljer 1917-18 .

V A S T- T Y S K L A N D.
Tredje Rikets sammanbrott 1945 var fullstindigt cch landet ockuperades av de allierade. Någon tysk krigsmakt existerade inte längre.
A v flottan var det lilla, som återstod, uppdelat mellan segrarna. De
för upprensning av farvattnen alltjämt rustade minsveparna arbetade under allierad kontroll. Tysklands roll till sjöss tycktes helt utspelad. Men inom loppet av ett årtionde uppstod en alldeles ny situation med pånyttfödelse av flottan som följd.
I motsats till västmakterna upprätthöll Sovjetunionen efter kriget
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Bild 10.
Den traditionella namnduo~ Brummer och Bremse representerades p!i 1930-talct
av dessa tva skolfartyg (Brummer !i övre bilden).
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en välrustad krigsmakt. Den forna bundsförvanten s hotande uppträdande föranledde de västliga ockupationsma kterna revidera sin
hållning gentemot det besegrade Tyskland. Berlinblockade n och Koreakriget visade tydligt nog, att Västerns stridskrafter icke var starka nog att hindra aggrrssiva aktioner från da motsatta hållet. Man
kom till den följdriktiga slutsa::sen, att även Väst-Tyskland borde
Jämn a sitt bidrag till försvaret av Europa.
En förberedande militär kontakt mellan företrädare för de tre
västmakterna och representanter för den forna \'{! ehrmacht etablerades redan den 10.1.1951. Det sålunda inledda samarbetet ledde
slutligen den 15.5.55 till Förbundsrepub likens upptagande i NATO
som dess 15. medlem samt upprättandet av en egen tysk försvarsmakt,
Bundeswehr. Inom ramen för densamma bildades en ny flotta Bundesmarine istället för det inrikesminister iet underställda Sjögränsskyddet, som omhänderhaft blott poli siära uppgifter. På nyåret 1956
drog de första rekryterna in i marinkasernen i Wilhelmshaven för att
tjän a under den svart-röd-gylle ne örlogsflaggan med riksvapnet.
Försvaret av de danska sunden mot östliga flottors utbrytningsfö rsök och säkrandet av sjöförbindelser na över Nordsjön var de uppdrag, som väntade den nya Förbundsflotta n. Valet av lämpliga krigsfartyg skedde i enlighet härmed. Det till de gr unda nordeuropeiska
ran dhaven begränsade operationsområ det eliminerade de klassiska
fartygstyper, som tidigare utgjort flottans kärna. s lagskeppet representerade ohjälpligt en förgången epok. Dess ersättare hangarfartyget
och kryssaren var olämpliga för så trånga farvatten. Torpeder, minor och raketer var här vapnen. Så gick man in för små fartyg: motortorpedbåtar, ubåtar, minröjare, kustbevakare, landstigningsfa rkoster. För konvojeringsup pdrag i Nordsjön behövdes eskortfregatter.
Ett antal depå- och trossfartyg var också nödvändiga. Såsom ryggrad för flottan var stora jagare oumbärliga. Den intima samverkan
mellan flotta och flyg i modernt flyg ledde till formerandet av ett
första eget marinflygvapen .
Det första byggnadsprogr ammet uppgjordes redan 1955 och godkändes i maj 1956 av riksdagen. Programmet innefattade 4 jagare, 6
fregatter, 50 mtb, 15 ubåtar, 6 ujagare, 54 minsvepare, 10 kustbevakare, 13 tendrar och 2 skolskepp. Tross- och specialfartygen , liksom
vissa tillskott av stridsfartyg upptogs i programmen av 1957 och
1960.
Under mellantiden bildade en del f. d. Kriegsmarine-e nheter och
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Bild l J.
T vå av Bu nde sma1in c fregatter bärande g.zm!a t raditionsnamn : Emden (F 221
'
och Braunsc!Jweig (F 225 ).
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från utlandet inkopta eller !anade örlogsmän den uppväxande Bundesmarine. Först övertogs 6 med tyskar bemannade minsvepare och
20 små minröjare år 1956 från den amerikanska Labour Service Unit
Bremerhaven samt fartyg tillhörande Seegrenzschutz. Frankrike åter··
bördade 1957 fem krigsbytes-Mbåtar till deras tidigare ägare. I England anskaffades 1959 sju fregatter av BlackSwan- och Hunt-klass.
Från USA lånades 6 jagare av Fletcher-klass och 6 landstigningsbåtar
inköptes. Två 1945 sjunkna ubåtar bärgades 1957 och införlivades
med flottan som försöksobjekt, en tredje större sådan något senare.
Som första inhemska nybygge löpte min sveparen Lindau den 16.2.57
av stapeln. Den 12.6.57 följde den första motortorpedbåten Jaguar.
Gångna tiders traditionsnamn har i stor utsträckning återupplivats
inom den västtyska flottan av idag. De fyra nya jagarna heter Hambt4rg, Hessen, Schleswig-Holstein, Bajern, de ex-amerikanska därförutom
emot blott Z (erstörer) 1-6. De sex eskortfregatterna "Stäav
kryssarna
från
Braunschweig - för vidare traditionerna
dessa
Av
Liibeck.
Köln,
Karlsruhe,
Emden,
dern as"-klass : Augsburg,
världskriget
Första
från
Järnkorset
förpliktande
det
(IV)
Emden
bär
i förstäven. Vid sjösättningen den 21.3.1959 i Hamburg närvar av
1914 års kryssarbesättning kommendörkaptenen, prins Franz-Joseph
av Hohenzollern-Emden (d. 1964 ), viceamiral Witthoeft-Emden (d.
1961 ) och två meniga. Hos dc 7 ex-brittiska fregatterna återser man
traditionsnamn anknytande till amiraler och härförare: Brommy (ex
Eggesford), Rar& (Albrighton), Scheer (Hart), Graf Spee (Flamingo), Hipper (Actaeon), Scharnhorst (Mermaid), Gneisenau (Oakley) .
Av ubåtarna har försöksbåtarna Hecht (ex U 2367), Hai (U 2365)
och Wilhelm Bauer (U 2540) namn, medan resten bär den traditionella bokstaven U och nummer.
Med 46 tyskbyggda, 2 av brittisk typ (Pfeil och Strahl) och 2 a v
norsk (Hugin och Munin) nådde torpedbåtsbeståndet 1962 den i 1955
års program stipulerade siffran 50. De första krigsfartygen i akt i v
tjän st inom Bundesmarine 1956 var mtb Silbermöwe, Sturmmöwe
och Wildschwan, liksom Eismöwe, Raubmöwe och Seeschwalbe av
den krigstida Typ 1943. Från denna utvecklades en något större 160
ton s båt, av vilka 40 st. 1957-62 byggdes i Bremen-Vegesack och
Rendsburg. De har allesamman djurnamn. Här återfinnes den gamla
"Rovfågel"-klassen: Albatros, Falke, Greif, Kondor, Seeadler ävensom "Rovdjuren": lltis, Jaguar, Leopard, Luchs, Tiger, Wolf.
Likaså många andra namn från ett sekel tillbaka. N åg ra rov- o. a.
3'1
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fåglar till: Alk (Alka), Bussard (Ormvråk), Dommel (Rördrom), Elster (Skata), Geier (Gam), Habicht (Hök), Häher (Nötskrika), K ormoran, Kranich (Trana), Pelikan, Pinguin, Reiher (Häger), Sp erl er
(Sparvhök), Storch, Weihe (Glada) samt rov- och pälsdjur: D achs
(Grävling), Frettchen (Vessla), Fuchs (Räv), Gepard, Hermelin , H v.'ine, Löwe (Lejon), Marder (Mård), Nerz, Ozelot, Panther, Pvt~ 1 a ,
Wiesel (Vessla), Zobel (Sobel).
Ubåtsjagarna har givits namn ur mytologin: Hermes, Najade, T IJc tis, Theseus, Triton, liksom större delen av patrullbåtarna med de
gam la välkända Amazone, Ariadne, Freya, Gazelle, Hertha , Ni.\.,,
Nymphe, Vineta, Hansa, Niobe, Nautilus, Frauenlob, Gefion. Landstigningsfartyg en är kräldjur: Eidechse, Krokodil, Salamander, \ per, Natter, Otter eller fiskar: Barbe (Karp), Brasse (Braxen), Bt, t
(Flundra) . Tre större sådana har omändrats till minfartyg och b,u
ortnamnen Bamberg, Bochum, Bottrop. Detsamma är fallet med •ie
18 minsveparna av Lindau-typen och de 6 Vegesack-minr öjarna av
fransk konstruktion. De av Frankrike återlämnade M-båtarna bildade 1957-63 "lnsekt"-flottil jen: Biene (ex Belfort -M 205), Bremse
(Vimy-M 253), Brummer(Yser -M 85), Hummel(Laffa ux-M 81), W e,pe (Ailette-M 24). De 6 från US Labour Service U nit B övertagna f. l.
M-båtarna erhöll namn med förstavelsen "See" - d. v. s. Seestet ~
(Sjöstjärna -M 278), Seepferd (Sjöhäst-M 294), Seehund (Säl-M 388),
Seelöwe (Sjölejon-M 441), Seeigel (Sjöborre-M 460) och Seeschlanc'e
(Sjöorm-M 611 ). Från det amerikanska krigsbytet härstamm aue
också de 20 motorminsvepa rna, krigstida byggen, vilka erhöll stjän.namn från den astronomiska navigationen: Orion (ex R 132), Capel!a
133), Castor (R 138), Pollux (R 140), Regulus (R 142), Sirius (R 144) ,
(R 133), Merkur (R 134), Rigel (R 135), Mars (R 136), ]upiter (R
Saturn (R 146), Spica (R 147), Wega (R 67), Pegasus (R 68), A tatr
(R 76), Aldebaran (R 91), Algol (R 99), Ckorpion (R 120), Denab (
127), Arktunts (R 128). Från denna R-båt utvecklades en ny typ,
som byggdes 1958- 63 och som även uppkallades efter stjärnbilder :
Gemma, Herkules, Mira, Neptun, Perseus, Pluta, Uranus, Fis che
(Fiskarna), Krebs (Kräftan), Schutze (Skytten), Steinbock (Stenbocken), Stier (Oxen), W aage (Vågen), Widder (Väduren).
Depåfartygen för mtb, ubåtar och minröjare har namn efter floder: Donau, Elbe, Isar, Lahn, Lech, Main, Mosel, Neckar, Rheil ,
Ruhr, Saar, W erra, W eser. Skolfartyget heter Deutschland och det
seglande övningsseppet Gorch Fock.
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O S T- T Y S K L A N D.
Den kommunistiska stat Deutsche Demokratische Republik (DD~)
!ler Sowjetische Besatzungszone, som västtyskarna kallar den, vdn uppstod inom den av Sovjet ockuperade delen av Tyskland, or; eniserade relativt tidigt med ryskt bistånd en egen krigsmakt. Den
k:llades först Volkspolizei och sades utöva blott polis~är öv~rvakina, framförallt vid västgränsen, men svällde sedan ut ull Nauonale
~oU{sarm~e. Dess marina motsvarighet var Sjöpolisen, sol? s~nare
blev N ationale Volksarmee Seestreitkräfte. Den senare orgamsauo:1en
kallas dock fr. o. m. 1960 med ett lämpligare namn Vo lksmanne.
o
d agen av matrosreva lten o
Namnbytet ägde rum den 3.11. pao ars
a
slagskeppet Markgraf.
o
o ..
Folkflottans enheter bestar av ex-ryska och pa osttyska varv byggda fartyg. Lika litet som i Sovjetunionen publiceras här några officiella förteckningar, varför intet med full säkerhet är bekant om
fartygsbestånde t. Men en del tillförlitliga uppgifter har dock sipprat
ut fö rekommit i dagspress eller noterats av ögonvittnen. Sålunda har
rä~t många fartygsnamn kunnat fastställas, om oc~~å en del in_te är
hund raprocentigt säkra. Några gamla tyska trad1t10nsnamn fmner
man icke inom denna en helt ny ideologi representerande östtyska
flottan. Men väl sådana, som anknyter till kommunistiska hjältar
och märkesmän. Neutrala djurnamn har också i stor utsträckning
accepterats.
De största fartygen numera torde vara fyra ex-ryska fregatter av
s. k. Riga-klass, vilka efter att ha varit blott numrerade 1960 erhöll
namnen Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Karl Marx och Ernst
Thälmann.
Tyskarna Engels (1820-95) och Marx (1818-83) var som känt
den sociologiska materialismens skapare och förfa;tare a~ det Kommunistiska Manifestet och erfordrar knappast nagon nannare presentation.
Karl Liebknecht (1871-1919) var 1899 advokat i Berlin och 1912
ledamot av riksdagen. Han ägnade sig med förkärlek åt antimil~ta
ristisk propaganda och dömdes 1907 till fängelse~traff. U~der knget
uppt rädde han lidelsefullt mot detsamma och ag1terade for proletariatets revolution. Efter att ha avtjänat ett tukthusstraff tog han del
i revolutionsförberedelserna. Vid omstörtningen den 9 .11. hissade
han den röda flaggan på slottet i Berlin. Han organiserade den s. k.
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tion ära grupper bland manskapet. Tillsammans med en annan ledare
Reichpi etsch på Friedrich der Grosse agiterade han sommaren 1917
för myteri och motstånd mot kriget. Under ledning :w Köbis vägrade 400 man på Prinzregent Luitpold lyda order. Upproret nedslogs,
ledarna häktades och Köbis arkebuserades tillika med Rcichpietsch.
Namnen Albin Kö bis och M ax Reichpietsch återfinnes för övrigt
bland några nya raketbåtar uppkallade efter revoltledare, förtjänta
kommunister och spioner.
De numrerade mintiggarna/sv eparna av Kra!ee- resp. Habichtklass skall under dc senaste åren ba fått namn efter städer, såsom

Dresden, Fran!efurt, Karl-Marx-Stadt, Sassnitz, Schwerin, Weimar
etc. De mindre är av Schwa!be-k!ass. Ubåtsjagarna har typbeteckningen H ai-, patrullbåtarna Sperber- och Tiim.mler- , medan motortorpedbåtarna är av Seeteufcl- eller Iltis-klass. Dc bär troligen djurnamn , men några säkra sådana är inte bekanta. Tre skolfartyg heter
efter känt mönster Partisan, Pionicr och Freundschaft (Vänskap) .

-oD ärmed har dc tyska fartygsnamnen under de senaste 150 åren
analyserats. Vilka ny::t namn, som under dc närmaste åren och å rtiondena kommer att tillföras den tyska skeppsnomenkl aturen får
fram tiden utvisa.

Bild 12.
Sundesmarines skolskepp Deutschland.

Spart~c u s-röre l scn, s.om åsyftade att med våld genomföra proleta ria-

tets d1ktatur. Uppv igla re under gatustriderna i huvudstaden häktades han ~e~ 15.1.19 och blev under fär den till fängelset nedskj uten.
Ernst 1halm an n (1886-1944).v ar transportarbeta re, ans löt si g t il l
soCia ldemok raterna 1903 och t! Il kommunistp art iet 1918. I m 1ld
1_~24 l nksdagen var han vid presidentvalet 1925 partiets kan d idat
f~.r ~.os~~n. ~fter naziste.rn as maktti llträde 1933 ank lagades han för
bogforraden och delaktighet i rik sdagshu sb randen fri kändes pJen
s~ttes i ko:1centrationsläger. Han omkom i Buchen,wald den 8. 8 44
v1d ett a ll1 erat luftan grepp. En li gt en annan versio n blev ha n mi)rdad där.
Flottans ~~n~la flaggskepp (ex-danska Hvidbjörnen) hette intill
1960 Ernst Y halmann och namnet ändrades då till Albin Köbis cf •er
en av
to.':g.ivande revoltledarna 1917 inom kejserliga flottan. '
Albm.!(obJs (f. 1892), el?are på slagskeppet Prinzregent Luitpold,
var anhangare av Spartalustema och organiserade illegala, rev oiu-
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Litlerafur m. m.

Svarta have t- Sovjets viktigaste sjöfartsområde
.. Sovjets handelsfl otta (utom flodtonna ge) bestod den l 1l 1966 av 5.470 fart y•b>
(over lOO b r ton) om 10.312.15 8 br. ton fördelade på
171 passagera rfartyg,
1.420 torrlastfa rtyg,
321 tankers,
637 serv icefartyg,
2.420 fiskefarty g,
312 mudderve rk m m och
189 övr iga fartyg
oceaner. Ur
.··Sovjets 47.000km kust omges av 13 ha v med förbindel se till tre
s;ofartssy npunkt mdclar ryssarna si na vattei10n1raoden 1· f ö ljande bassänger :
Ostersjön ,
Svarta ha vet med Asovska sjön,
Kaspiska havet,
Vita havet och Barents ha v
'
Fjärran Ostern och
Norra Ishavet (Norra sjövägen).
Mer eller mindre kraftig is förekomm er vii1tei·ti"d I. a 11 a 11av, som omger So ;er.
Sjö f art utan isbrytare är möjlig
6- 7 månader i Vita havet
5
månader på Norra sjövägen (frå n juni till oktober)
7- 8 månader Leningra d
11
månader Riga
8- 9 månader i Asovska sjön
10-11 månader i Svarta havet och norra delen av Kaspisk a h.1vct
5

månader i Berings hav

Is förekomm er också i Japanska och Ochotska sjön .
Utan att gå in på någon särskild analys kan kOJ1stateras att ur sjö f artssynp un kt
ligger Svarta havet bäst till.
"kabora zj",
Vid studium av sovjetisk sjöfartspr ess stöter man ofta p å ordet
det fin ns
att
ertid,
ll
eme
s
upptäcke
Snart
".
"kustfart
betyder
s~m. enligt lexikon
b""ar tra f'k
·
kustfart · Den " stora kustfarte n " mne
"liten"
me Il an
1
sa1·val "stor" som
o
a" rö r
"lill
den
medan
tok
o Ika havsomra den t ex mellan Leningra d och Vladivos
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sov jet iska
sig in om ett hav so mdt de. Detta förh å llande krånglar ibland till den
sjöfarrssta tisri k en.
n med en
Vilken handelspo liri sk betydelse har de oli ka ha vso mrå dena? Här ka
mellan sovgång kopplas bort Kaspi ska havet, då det huvud sa kligen är trafiken
har sovjejetiska hamnar, som pågår. Varumby tet med Iran är obetyd li gt, dock
till beanlänt
ar
ti ska flodfarty g lasrar i ira nska hamnar och via inre vattenväg
som Cn
,
betraktas
stort
i
stämmels ehamnar i O srersjö n. Norra sjövägen kan också
omden
nämnas
bara
kan
intern förbin delseväg mellan sovjetiska hamnar. Här
Jenisej.
fa ttande träexport en från hamnen Igarka i floden
vudsak li gen
Från Vira havet och Barents hav går exportväg ar västerut med hu
vud sa kligen
hu
s
exportera
Ostern
Fjärran
i
hamnar
från
även
och
tri och apat it
n äv~ror.

g till dessa
För O stersjö n och Svarta havet är läget ett annat, d å i ansimnin
si na hundra
li gge r Sovjets stora indust ri områden. Här finn s t ex Leningra d med
amartahavsh
sv
med
r
se
del
in
förb
goda
betydand e industrier och i Ukraina med
Det
.
industrier
och
järnverk
,
kolgruvor
na rn a li gger Donbassä gen med sina 300
skälet,
det
v
a
annat
bland
betydelse
störst
ha
sö dra området torde utan tvekan
att råvaruti ll gångarna (utom trä) här ligger bättre till.
Av den
Men låt oss se vad statistike n har att säga och v i börjar med år 1939.
34,3 Ofo
haver,
godsmäng d som transport erades till sjöss föll 45 °/o på Kaspiska
på OsOfo
3,3
och
Osrern
på Svarta ha vet med Asovska sjön, 11,3 Ofo på Fjärran
siffror.
följande
tersjön. Mycket har ändrats sedan dess och 1957 redovisas

Transpor terad
varumäng d i Ofo

Havsomr åde
Svarta havet med
Aso vska sjön
Kaspisk a ha vet
Ostersjön
Vira ha vet och
Barents hav
Fjärran Ostern

l

Fartygens totaltonnage i 0 /o

Antal fartyg i

Ofo

21

l

35
36
9

23
12

28
20
12

7
13

14
30

9
31

100

100

100

so m föll på
Tabellen ger in gen uppl ys ning om hur sto r del av urlandstr afikcn,
exporten och
de olika havsområ dena. Men 1955 gick 30 Ofo av den totala sjöburna
var landets
importen vid Osrersjön . Svarta havet svarade för 50 °/o och Odessa
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. l
stö1:sra export oc h impo rth am n. E n liten fin ge r visnin g om dessa båd a h
avsomt ,] es
.
l 011 d
tnbord cs bet ydel se g er oc·k sao d et r··
·o r 1a an et a tt t Svarta l1 aver h ar SSSR 15 J
. . . .
lanlnar mot SJU 1 O stcrSJÖn .
var·u :·
D et inbördes läget mellan havso mråde na ifråga om tran sporterade
m,J, "'
..
· ·· d ts aven
d l r J· c l<C
.,.,
d
1
1· ·
en har n 'ågo t f".
om procenttal
an ra
er 1a
en IJ
var
oc1
UtJts
OtS{J
•
'
..
0
1964 38 /o fo r Svarta have t, 32 °/o för Kaspiska havet och 8 o; f". ·a . ·
o 01 StC tSJon
.
d · ..
1
S
·
regu!J·a.. ra f" ·b' d 1
va rta 1avc ts re en ar 1966 SovJets största och har
' 01 1n e ser n ·d
'
1 l"
.
t
ombeso"r·J·cr
trakterna
ska
rkti
a
de
till
r
ett 70 ta a nder, leve rerar laste
ran sp ol ·'r
,
. .
lf o
·11 1 f o
tJ oc 1 ran va anga rfl omiJer och leder också ifra o-a 0111
0

.: b"

pa ssagc r a rt ra n sp ort ~' r

Den_ s~o r~ta delen :v de i börja n redo visade torrlast- och passagerarfarty gen sa , ~
1
J
d
tankbatallla ha r nago n Svartahavsham n som "Po rt Prip ish"
v s 1cmm a 1a 11 , 11
'
.
H" l
ol - ~
dc
och
sjöfart
Sovjets
å
p
npunkter
sy
ra
någ
getts
korthet
ar ~1 r l all
havsom ra denas betydelse, va ra v framgår a tt tyngdpunkten ligger på Svarta ha, .·t.
••

c:

1

E. Hall.

Ålens gåde foran stn afslöring
DANSK LÄSOVNING
f å dyr har vx ret ge nsta nd for så mc gc n di sku ssio n, så mcgcn fordom og så mcgen ove rtro som åle n. Denne slangeagtigc men så velsmagende fi sk er ga mmcl kcndt i E urop a, og allerede Aristoteles undrede sig over, at den ik kc p arrede sig,
ikke h avde yn ge l, at den kunne tålc a t gå ove r land , og at den mod sar andre
vandrcfi sk gik fra ferskvand til havet og ikke omv endt.
Som Aristoteles gjo rde det, ha r man op ge nnem tiden undret sig over å len.
Sxrli g mxrkcligt sy ntes man det var, at å len in gen kcm sorgane r havde. In ge n
havd e nogensinde funder rogn i en ål , og hver ken xg- el ler sxdstokk c kunn c findcs.
Hvorlcdes formered c å len sig da? Da ingen anden los ning fo reslå, slog man sig
til ro med , at å lene si mpel then opstod af mudd er. En noget utilfrcdsstill cnde losni ng p å formcring sproblem ct, men endnu troede man , at nogl c vxsc ncr kunn c
komm e ti l vcrde n ud cn at have forxldre.
Ålen s udbredelsc er stor. Alle curopa::iske !and e har kendt den, men in ge n sy nes
at kunn e afs lore nogle af dc man gc gå dcr, d er kn ytter sig til å len , for den italien ske
viden skabsma nd Fra ncesco R edi i slutnin gen a f 1600 taller tog fat p å sage n . Han
af lived c forst den tro , der var ved at opstå, at ålen fo dte levend e unger. Redi p åviste, a t det man havde t roet var å leun ge r i bugen på en fa nget ål, i virk cli gheden var indvoldsorm. E ndvider e fandt han ud af, att å len icke blot gik fra
fen sk va nd til ha vet, men at der om forå ret fandt en vandring fr a ha vet til flo dern e sted af glasål.
Det var en uh y re vigti g opda ge lse Red i ha vd e gjort, men m ege n a ncrkcnd clsc
fik han ikke, og efterhånden glemte man helt han s op dage lse. De n bl ev dog hund rede å r se nare bekra:ftet af hans land sman Lazare Spallanzani, men nu skete d er
ikke no get i lan g tid. Ålens gå de sy ntes ikke til at afslore. Forst i slutnin ge n af
forri ge å rhundredc begyndte der a t ske no get. I 1894 kunne den danske f iskeribiolog C. G . John s P etersen påvise, a t der kun fa ndtes ee n slags å l, id et guld å lene
var de endnu ikke konsmodne ål, der se na re und vikled e sig t il bank å L Senereskull e
Joh s. Schmidt bevi sc, at der fra N il en til Nordkap kun fandtes en enkelt a rt .
To år senere kunne italienerne Grass i og Ca landruccio bev isc, at en lille gådefuld fi sk: Leptocephalus brev irostris i virkel igheden va r ålens !arve. Flere forske re
i Frankri g og Tyskland hav de ha ft tanker om det, men nu fa ld t det afgo rcnd e
bevis, der gjorde, at alle teorier med h ensyn til ålens form ering og va ndrin g måtte
revid eres.
Di sse larve r var hidtil funder i havet omkri ng Messina, og det kunne umi clclelbart se ud til, at ålen derfor måtte have sin yngleplads ud for lta li en i dc store
ha vdybcler, men noget bestemt v idste man ikke endnu, men det synes klart, at
konsmodne å l, blank å len efter at have forladt det ferske vand, sogte frem mod en
stor y nglepl a ds i have t.
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Det skulle blive den unge danske biolog Johs Sc hmidt,
der i året 1904 ska htc
se nsation ved ud for Fxroern e at finde en å lelarve
pra:ci s mage ti! dem, 11,.1 11
havde funder ved Messina . Det var et afgoren de bevis
for, at ålens yngl ep L•d s
måtte soges et helt andet sted, noget lxngere ude i
At!ante rhavet, men !w c r?
Dette sporgsm å l sogte Johs Schmid t at besvare , ja han
satte hele sin personli glwd
ind på at opklarc ålen s glde, men forst gja ldt det om
at finde så mange lar ' r
som vd muligt.
Det var et gigantis k arbejde , der forestod . Gennem
de na::ste tyve år gennc 1_
travlede Jo h s Schmid t Atlante rha vet, forst med Thor
og se ne re med Margretl•c.
Han fandt mere end 15000 ålclarve r og foransta lr ede
herved en fantasti sk indkredsni ng af åle ns ynglepl adser. Alt dette var kun muligt
med stottc fra C 1r i .berg Fonder. Selv var Johs. Schmid t leder af Carlsbe
rg Laborat oriet.
Det er k lart, at ålelarve rne var srerre, jo lxngerc
de ha vd e fjernct sig f, .1
udkla::kningsstedct. Det var så om at finde dettc og
hente nogle eksemp larer ,f
J. lens a:: r;. Jo h s. Schmid t var ald ri g i tvi ve l om, at ålen lagde a:
g.
Johs Schmid t havde nok regnet med, at ålens ynglepl
ads skulle findes et go lt
stykke u de i Atlante rhavet, men at å len sku ll e kunne
foretage en vandrin g hc l r
til Sargass ohavet for at la:gge sin e a:g, havde han dog
ikkc se lv troet muligt, men
netop her i dette ma:rkel ige ranghav tusinde r af somi
l borre, fanclt han ålela n T
på ned ti l seks milimet er. Der var ingen tvivl. Ålen lagde
sine xg i Sargass oha v-t
og end te sit liv efter en gigantis k svomm etur tilbage
t il det sted, h vor den sel v
i sin rid var blcvet uclkla:kket for at begyncle den Ian ge
vandrin g mod et van cllc>')
i det fjerne Europa.

de s klarer den så lang en rejse uden at tage Fodc? Hvorled
es finder _den f~·em~
6et sidste sporgsm ål er måske det interess anteste, for
en ell er and;n fot ~11 :at ;•a
.
o d
Måskc styrer den efter sqcrner nc, maske e ter so en.
· ,atlon ma en v el l•ave
' ·
'
d
· db
vtg' skulle kunne lade sig gore, om den som visste tra:kfug
le _hav e et rn yggct
~:~ogisk tidsmål esystem i kroppen . Alligev el forklare r det r~k~ tvorlle de:t d~:
.
f
ol fra 0sterso cn eller Middel havet at finde ud 1 t
an ter 1av
r mu l rat or a
b
k
· f·
e ·lks ;a:tte den rigtige kurs. Visse forskere tror, at
den . at~ smage stdg l ekml.
str•
'd
f o!
Fremtt'd en v ·1
r f or11aobentlig 'afslore de sr ste a a ens mang e gaeler , og et s a
blive interessant at hore om Dana-ek speditio nens resultat
er.
Chris Pars .

At et lille va:sen på kun seks millime ter i kropsla: ngde
kan ge nemfore en såd.1n
svomme t ur, der tager det tre år, er et af naturen s sande
vidunde re. Når larv n
når frem er den blevet mere end ti gange så lang, men
inclen den forlader det
salte vand for at svomme op ad et vand lob, forvand ler
den sig til en glasål. Fors t
efter yderlige re femten års forlob, forlacler den som
en feel, konsmo den bla nb l
det ferske vand for atter at begive sig tilbage til Sargass
o-havet . Det er nu kon;driften, der driver elen, og denne gang går det hurriger
e. Efter kun et halvt års forlob er blankål en nået frem til sit tang-pa raclis i Sargass
ohavet, men så har d.·n
efter, hvad man ved heller ikke taget na:ring til sig på
den Iange tur. I sand hed
en ka:rligh edsflugt af dimensi oner!
Johs Schmid t, den forsker, der har afsloret ålens gåde,
nåede dog ikke at f we
det endclige bevis. Han dode i 1933 og nåede aldrig
at se et ålea:g. Endnu i d.tö
har ingen set et såadant a:g, skont man har pmvet
alt og i fangens kab for so,;t
at gorc å lene konsmo dne, men a:g har de aldrig lagt.
Den fjerdc januar starrede s en ny dansk Dana-e kspedit
ion med dr .Erik Berlhelsen som leder. Denne gan g hå ber man ved hja:lp
af de nyeste vidensk abel i> e
metode r at finde og udkla:k ke ålea:g, så det sidste og
afgoren de bevis for Jo!' ·
Schmid ts teorier med hensyn til ålens vandrin ger kan
fores.
Eneida tilbages tår mange gåder med hensyn til ålens
liv og udviklin g. H vor-
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Chrus jtjov på mellan hand.
Wolfgang Lconhard, Nikita Scrgcjewits ch C hru sc htsc bow.
Verlag C. J. Bucher 1965
Wolfgang Lconhard flydde som 13 -å ri g pojke till sa mman s med s1n mor
ur
Tredje riket och vä xte upp i Sovjetunio nen till s h an efter krigssitner tillsamnH>
,
med Ulbricht åte r vä nde som övertygad kommuni st isk funktionär till Tyskl
a n,'.
1949 lämnade han Osttysklan d - ban var då docent vid partihö gs kolan
i Be r] ,,
- för att v ia Jugoslavie n fly väste rut. H a n anses i dag vara en av dc bästa
väs1
tyska experterna p å Ryssland och han s bok "Revolutio nens barn " är översatt 1
tr 1
nä stan alla kulturspråk .
Han s se na ste verk, den friko st igt illustrerad e biografin om Chrusjtjov , är
an
moirknings värt objektivt skrivet och placerar Kremls förre härsk a re på den
pl ar,
i Sovjetunio nens historia, där han hör hem ma: han beskr ives som en överg
ån g
företeelse i d en av Stalin skapade industrista te n.
Visst var Chrusjtjov i många år en ivrig anhängare av Stalin och gjo rd e
sitt
för att stödja diktatorns skräckväld e. Författare n nämn er t. ex. han s lovta
l övc
Stalin, som han höll 1937 - samma dag, som domarna föll i den första trotsk
ist
processen - på Röda torget i Moskva inför 200 000 männ isko r, b land vil ka
oc k> .
Leo nltard befann sig.
Mc11 Cltrusjtjov var ingen blind Sta li nanhän ga rc. Han började tvivla på Stal
in
ofelb:ubct under andra världskrig et. Ukraina, so m stod under Chrustjtjov s
poltriska ledning, drabbades under de första månaderna svå rt av kriget och ockupcr.l·
des efter fyra månader av tyska trupper. Stalins många felakt iga beslut
bid n >'
sta rkt till katastrofen . Under åren efter kriget blev Chrusjtjov a lltm era skepti
sk.
Han informerad e Stalin om fel i jordbruksp olitiken och fick till svar av
dik ta
torn, att han , dvs Chrusjtjov , hade förlorat sitt klassmedv etande. Leonhard
ger c"
exempe l på att Chrusjtjov reda n under Stalins livstid förvandlad e s till
ant>stal in ist .
Efter Stalins död utkri sta lliserades tre gr upper inom den sovjetiska lednin
ge n,
vilka fortfarand e består: en kon se rvativ (Molotov, Kaganovit j), som ville geno
m
föra så få reformer som möjligt, en liberal (Male nkov, Bulganin), som försö
k t·
tränga undan partiappar aten från näringslive t, och en mittengrup p (Chrusjtjo
v),
som i likhet med liberalerna pläderade för ekonomisk a reformer, men motsatte
sig varje försök att försvaga partiets ställning.
H ela problemet har uppkommi t av att Stalin förvandlad e ett efte rbliv et jord
bruksland till en modern indu stris tat , men samtidigt höll fast vid dc gamla
terroristisk a - meto derna. Därigenom råkade systemet i motsättnin g till det
ny .
industrisam hällets krav, framför allt till dc nya soc iala sk ikten: ingenjörern
a, tek nikerna, vetenskaps männen, officerarna och de många miljonerna indu st riarbetare
Chrusjtjov försökte moderniser a systemet utan att angripa der i dess grund
-
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lar vilket utan tvekan är den viktigaste delen av problemet. Visst har han
mobes lutsamt röjt mycket ur vägen, som hindrade den fortsatta utveck!it;"en, och varit i stånd att erkänn :~ bristen, men han satte dem aldng 1 saJ1lba~d
"d ·d 1 ·
cl SJ··a·lv"
dc standrgt
me r co og t n o 1 ' •• systemet och trodde ' att han kunde elumnera
..
·
·n ·k
··dandc bakslagen med orga ni s:rto ri ska åtgärde r eller n yutnammn
gar tt v t upptra <
' 'l
r·
k
od
ksack
ti "a befattning ar Detta är förklaringe n till att han s po ] rtl
' re · en sa an src
k ~rs att den till sist gick partiet på nerverna.
.
L F~r' att förstå Chrusjtjov s utrikespoli tik måste
m:rn _komma ihåg, att Sovjet
· g blev en vä rldsmakt . Medan Stalins utnkcspolt ttk huvudsaklt gcn
un d er lnns lc d nm
•
o
l
S ·
·
aick ut på att utvidga makren och införliva nya gr:lnso mradcn,
b ev OVJetuntonc~1
"
·
·
·
·
]
medveten va rld smak ,,
under C hru SJ t)OV rn te mm st tac < vare atombomb en en själv
. o
o
•
•
som kände sig tillräckligt stark att lägga sitt inflytande l vagsl~alen vrd alb
~~~~
. · 11 kri se r och uppträda so m konkurren t t rl l vaststatet n a t Asren, ~
ter natrone a
·.
a ställnrng
rikas och Latinamer ikas utveckling sländer. 1 samband mc d SOVJets
ny. o .
,
·· ·ld
kt 'lkcr1 ChrusJ.tJ.OV för övrigt ofta överskatta de (Kuba!), stat hans
som var sma , vt
.
d
'kl'
1
·
koex istenspoliti k som förka stade Stalins tes, att k n get var ou n v r ft gt,
oc 1 t
'
·
··11
numera
att lutget
kun d e un d vr'k·as c f tersom "fredens kra ter
..
..
sta et u t oa icl·' från
' ,
.
.
.
los
är tillräckligt sta rka för att kunna hindra rmpcna 1tstcrna f rao n atr slappa
..' d, .
· , (
tt t"l pg 20·dc p:trtida<>en). Bland skälen ttll att ChruSJt)OV starta ~s
ett lur g ur e
" "
·
•
"
..
. L
h d ck så han s västpolit ik som av m ånga betraktade s me d mr· sstt.o.
n an1t1CI
con ar S O
'"
'
,
o b''.
o
_
Chrusjtjov s efterträdar e måste fortsätta den a v honom pa o or p· dc. o·· vet.gar'f;

~:"r ~ch

>'D

·· ,,

författaren skriver, "övergång en fran Staltns

enva
50111
p rocessen .
et ar '
. .
. .
Il
d indu st risamhället . "
t ill det för sta av ett kommunr sn skt partr kontro
era e

c

Oskar Angelus.
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Notise r från nar och fjärran

rankfartyg
tjänst den 15 april.

Tankfartyg et ABERWR AC'H togs
S:~mm:~nst:lllda

a v m:1rinstabens pressavdel ning

(Marine News, maJ 1966)

Leveran sstopp för uran
· gton 1 f·· a s1'kt att fördrÖJ·a byggandet av den första franska atomWasl1tn
1ar or v
.
.
bo
boren genom att stoppa leveranser na av anrikar uran ttll Franknke .. Atomu.au a ..
d.
.
· de Gaulles "Force de frappe"-pr ogram. Fransmann en rakrarna ar tre Je steget '
' 1 l· cd att man i forsknin <> scentrat Pierrelattc skall kunna f ramsta· 11 a et-.
nar c o c
" tn

'

<

o

forderli g mängd uran redan 1968.
(Die Presse, Wien, maJ 1966)

Etiopien
Fartygsbest!lnd
Etiopiens flotta består f n av flaggskepp et ETHIOPI A, en f d amerikansk te
n
der vid namn ORCA, som är på 1.766 tons deplaceme nt. Fartyget användes
sot·
utbildning sfartyg och har gjort expedition er till många del ar av världen.
Fa r
tyget är byggt under :1ndra världskrige t och tillfördes Etiopiens flotta 1961.
De övriga sjöstridsk rafterna består av två motortorp edbåtar, fem patrullbå ta
och ett antal landstignin gsfarkoster . Motortorp edbåtarna är byggda i Jugoslav
ic t
och överlämna des 1960. Deras deplaceme nt är 60 ton och bestycknin gen består
av en 40 mm kanon, två kul spruto r och två torpedtube r. P atr ullbåta rna är US
A
byggda, har stå lskrov och är försedda med en 40 mm kanon.
(USN I Proceeding s, april 1966

Frankrike
Atomub!lt
Frankrikes första atomubåt, LE REDOUTA BLE, ska ll få en längd av 128,:mcrer och en skrovdiam eter på 10,6 meter. Deplaceme ntet blir 7.500 ton (ma rschläge). Enbart reaktorn väger ca 1.000 ton. LE REDOUTA BLE skall uran svårig
het kunna operera på 600 meters djup och kommer att göra 15 knops fart. Skrov
formen blir extremt hydradyna misk och påminner om en delfinkrop p. Ubåten
skall kunna til lryggalägg a över 200.000 distansmin uter uran bränslekom plettering.
(Le Nouve l Observateu r, april 1966 1

Kanada
Sjömätning sfartyg
Burrard Dry Dock Compa ny Ltd i N. Vancouver ska ll bygga ett sjö~1ätning
s
f tyg med dimension erna 74 X 12,3 meter. Fartyget skall drivas av et~. dteselmoto
r
ar
på 3.400 hä stk rafter. Farten kommer att uppgao tt·11 14 1u10p oc h bcsattmngc n ttll
45 man .
(Marine News, maj 1966)
Ub!lt sjösättes
OKANAG AN, som är av brittisk O-klass, beräknas sjösättas den 17 september
i år. F:1rtyger är 90 meter långt, 8,1 meter brett och deplacerar 1.600 ton.
(Mari ne News, juni 1966)

Libyen
Korvett
TOBRUK heter den korvett, som levererade s den 20 april o från Vasper Ltd
i
P ortsm O u th , Eng land. Motta<>are var Libyens flotta. Fartyget pammner my~ket om
"
TSE
b
des vtd samden nyligen levererade Ghana-kor
vetten KROMAN
, som ygg
..
·a·rer
62
X
8
5
X
6
5
meter
depbcerar
440
ton
och kan gara
ma varv. TOBRU .K n1~
,
'
'

Ub!lt
JU NON har tagits i tjänst den 25 februari i år och ingår nu i 1. ubåtseskad er
n.

18 knops fart.

(The Shipping World, maj 1966)

(Marine News, maj 1966)
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Norge
Jagares sista resa
D ca 21 mars påbörjade jaga rna STAVAN GER och BERGEN
·
·
r:ö"C
·
.
j
Stn SISta IL sa
' av.r ustn rngcn oc 1 nc dsk rotnin<>cn
b
•avlade de b aod a f ar.ty.gen ett be so.. k r· P o. · ' ·
mouth
där
l .
l 1 England,
. f"orsta b csattnrng
..
. dc byggdes 1945 och d"ar d eras
..
. ar utbi l·b
Its-c cs... C 1cfcn
f for kysteskad
o
. crn, kommend ör 0stervold ' medf"l'd
o
D
·
o J e pa resa n. en 30
nu rs V;-tr :u·tygcn ater r norsk ha mn .

REVENG E kormncr att sjösättas med ungefär ett halvårs mellanrum
. Alla fyra
fart ygen kommer att vara i tjänst 1969.
(Marine News och Navy, juni 1966)
fregatt
Fregatten BLACKP OOL

skall den 7 JUI1l 1966 överlämn as till Nya Zeclands

f)ot:t a som lån på 4-5 år.

(Norsk Tidskrift for Sjovcscn, april 19,,(,)

(Marine News, maj 1966)

f A/S
j j Mjellcm o&j kKarlsen skall hösten 1967 leve rera
.. · gs f arryg som
' ett s'"
JOnlatnrn
a r 1e
f".
l svetsatf sra s rov .och dimensio nerna 38 ' 96 X 7 ' 8 X 4 ' 05 meter.
, . D cp 1accm' .
en et
~~~~~yla arry~et blrr 350 ton. Ove rbyggnad en utförs helt
i aluminium . l: n
-c rese! pa 6 cy lrndrar dnver farry•b'e t, so n1 f',.• r 15 man s b csättning.

Depåfarty g
Depåfart yget FORTH har byggt om i Chatham till depåfarty g för
atomubåt ar.
Fartyget skall till att börj a med tjänstgöra i Fjcirran Ostern. Ombyggn
aden h ar
tagit fyra år och kostat un geLir 4 miljoner pund.
(Marine News, maj 1966)

Sjömätnin gsfartyg
0

0

(Norsk Tid skrift for Sjovcsen, april 191 6)
övervakn ingsfarty g

Sovj etu nionen
A tonwbåta r
Enligt fär ska up pgr·f ter f"or fogar Sovjcrunio nen f n öve r ett
drygt
atomd ·
· 1
bo
trettr o•.1
·
nvna
varav mer än tio av H'-klassen Dessa •rbaot
!'k u.. arar,
l'
·
• ' ar ror d c r· stc rt
sett va ra t · vare r_gan1cd de amerikan ska Polarisub åtarna, men räckvidde
n fö r dcraso Iobotar ar C) langre än 1.00~ km. V idare har Sovjetuni onen
ett riotal ~ 
ubatal: so m kan avfy ra robotar fran marschläg e, sa mt unge fär ett dussin
N-ubå 11'
vrlka a r bestycbd e med torpeder.
'
'
(Rev ue dc DCfense Nar ionalc, maj J %6)

Storbrita nnien
Ny atomreak tor
I Storbrita
nnicn op ågår f n proJ'ektcr ing sarbetet
'!k
f"·
'
.. ub<lor en ny atomrea k tor for
en skall fa a:scvärr högre presta tionsförm åga och längre livsrid
än hitu sva rande 1 dc. brrmsk a aromub~t:trna. Kostnade n för detta projekt
uppgår 1iii
r runt tal 200 mr!Jon cr kronor.
r;~' vt

(Kcrnrcch nik, Mi.inchen, apri l 19611)
A tomubåt sjösättes.
D en 15 se ptcm ber 1966 k·ommer S tor b ritannien s första Polarisub åt RESOL
UTrON, a rr sjösci tta s. Dc tre övriga Polarisub årarna, RENOW N,
RE,PULS E 0 , Il
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O vervaknin gsfarrygc t DALRYM PLE har så lts till Portugal.
(Marin e News, maj 1966)

USA
Atomdrif t diskutera s i Washingt on
"Jag är övertyga d om, och jag tror det är nKngt att säga, att hela
den amerikansk a kongresse n ä r förv issad om, att flotuns fartyg i framtiden
måste bli atom ..
dr ivn a. Det finns inget sk,il varför våra framtida h angarfa rtyg,
kryssare, jagare
och fregatter inte skulle kunna drivas med atomener gi," säger den
amerikan ske
kon gressleda moten L. Mendel Rivers, som är ordförand e i Housc
Armcd Services Committe e. "Det är fullt klart, att det är liktydigt med ekonomis
kt slö seri
att fortsätta med byggande t av konventio nellt fra mdrivna övervatte
nsfartyg, "
anser Mr Rivers, men försvarsm inister Robert MeNama ra är av
annan mening.
Försvarsm inistern motiverar sin uppfattni ng med att atomdriv na
fartyg av detta
slag är betydligt dyrare än konventio nellt framdrivn a så dana med
i sto rt se tt
samma utrustnin g och vapen system. Man kan få ett större an ta l
konventio nella
fartyg för samma belopp, anser försvarsm in istern, men de ssa jämförels
er har kritiserats även av viceamira l Rickovcr s Navy Nuclcar Propulsia n
Staff, som påvisat att kostnaden för t ex en atomfreg att sku lle bli högst 25 °/o stö
rre än för en
konventio nell fregatt .Vidare skulle underhåll sorganisa tionen för aromdriv
na fartyg bli betydligt mindre och billigare än dagens enorma organisat
ion över hela
världen för de konventio nella hrtygen
(Washing ton Post, april 1966)
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t
av 1968 . Erfarenheterna från för söken med denna prototyp skall sedan tilloch användas vid bygga ndet av fem liknande farkoster. Protot~pen
får tryckskrov a v HY -140-stål och blir 13,5 meter !ån g. Den skall kunna Vi sta~
i u-l äge minst 12 timmar med tre knops fart och far t~ppfarten fem ~no~. Av
"kten är att stationera de fem räddningsfarkoste rna pa ohka platser l varlden,
:~ att man med hö gst 24 timmars beredskap skall kunna flyga dem till en eventuell olycksplats med C-141-flygplan, även byggda av Lockheed
·~n

~aratagas

Atomub&t.

Den 18 månad er långa översynsperiodw för GEORGE W ASHINGTON b r
nu avslutats, och fartyget har återgått i tjänst. Översynen har i första hand gci tt
ut på att ge fartyge t möjli gheter att för a med A-3 robotar med en räckvidd v
2 500 miles. Tidigare har fa rtyget varit bestyckat med A-1 robotar med end. st
hal va denn a räckv idd.

(Metalworking News, New York, :tpril 1966)

(USNI Proceedings, april 196 o)
FRANCis SCOTT KEY (SSBN-657), sjösattes den 24 april.
(Marine News, juni 196 ,)

För rUsfartyg

Förrådsfartyget NIAGARA F ALLS sjösattes den 26 mars.
(Marine News, maj 1966)

Fregatt
K u st bevaknings far ty g

Fregatten W AlNWRIGHT av BELKNAP-klass togs i tjänst i januari. Fartyg·c t
har konstruerats av Boston Nava l Shipya rd. Kölen sträcktes i juli 1962 och s:ösättningcn ägde rum i april 1964. Deplacementet är 7.930 ton, dimensionerna 16! ,7
X 16,76 X 5,9 meter och farten 34 knop.

Kustbevakningsfa rtyget HA MIL TON sjösattes i december 1965 vid Avondale
Shipyard. HAMILTON har deplacementet 2.700 ton och gör 28 knops fart.
Längden är 115 meter.

(La Revue Maritime, mars 19( ,,)

(Marine News, maj 1966)

Poseidanroboten

USA har kommit långt när det gäller projekteringsarbet et på den nya Un gJistansroboten Poscidon, som skall ersätta Polaris A-3 version på de atomdrivn a
ubåta rn a. 1969 beräk nas de första Poseidenrobotarna vara installerade ombord.
(Militaert Tidskrift, ma j 196 )
AntiubJtstorped

Den för sta antiubåtstorpeden typ Mark 46 har nu levererats. Mark 46 är k ..tpabel att sö ka upp och oskadliggöra de mest moderna atomubå tar som finn s f n.
Mark 46 är ej kon struerad för avfyrning från ubåt men kan avfyras från ubå.sjaktfartyg, flygplan och specialbyggda helikoptrar.
(Military Review, april 19(.6)
U båtsräddningsfart yg

Förlusten av atom ub åten THRESHER fick USA att pås kynda projekteringen
av en und ervattensfarkost för räddning av ubåtspersonal på stora havsdjup. The
Navy D ecp Submergcnce Systems Project Office samarbetar med Lockheed Missde
& Space Co mpan y i Californien när det gäller konstruktionen av en sådan f.,rkost. Djupkapaciteten skall bli cirka 1.000 meter och den skall även kunna nvän das för h:wsforsk nin gsä ndam ål. En prototyp frå n Lockheed är att vänta i b6r-
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uppfyl ler kraven
Gunnebo tillverkar av för varje typ lämpligaste
råmaterial och under noggrann kontroll, stållinor för varje ändamål, även rostfria och syrafosta. Levereras med certifikat där så erfordras.
Har Ni linproblem tala med Gunnebo skondinaviens största stållinetillverkare .
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