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''Den beryktade kom plicifeten" 

(fnträdesanörande i Kungl. Örlogsmannasällskapet av ledamoten 

Arne Å k esson.) 

f. K omplicitetshegreppet 

Ordet "komplicitet" tycks numera återkomma i olika sammanhang 
rned en tendentiöst ökande frekvens. Man möter det i mängder av 
uttryck av typen: "Materielens ökade komplicitet kräver bättre 
kvalificerad personal och längre utbildningstid"; "Arendets kompli
citet fordrar"; "Framställningens komplicitet fordrar att en nog
grann analys göres" osv. 

Man kan med fog fråga sig om allting verkligen har blivit mera 
kompl icerat absolut sett och om kompliciteten ständigt skall ställa 
nya fordringar, som måste tillgodoses. Ar begreppet något särskilt 
typiskt för vår tid, eftersom vi möter det så ofta? Måste vi acceptera 
eller kan vi bemöta och behärska kompliciteten på något sätt? Innan 
jag går längre, vill jag redan nu påstå, att komplicitet är något, som 
måste ses relativt vårt vetande och våra resurser. Komplicitetsbe
greppet är icke någon nyskapelse. Säkerligen har man i äldre tider 
använt skilda synonymer för begreppet i olika sammanhang. Mänsk
ligheten har alltid mött svåra problem, och svårighetsgraden har 
stått i proportion till möjligheterna att lösa dem. Jag vill påstå, att 
det kan vara en fara att reservationslöst erkänna och godtaga 
kompliciteten. Det skymmer blicken för problemens kärnpunkter. 

Vi möter begreppet på olika områden som t ex inom teknik, admi
nistration och organisation. Ibland verkar det tyvärr nästan som om 
det skulle ha blivit fint att mörklägga problem med hjälp av kompli
citetsbegreppet. Man kan också finna att kvarlevor av den gamla 
skråandan många gånger förorsakar att saker och ting framställs 
Iller komplicerat än vad som är nödvändigt. När det är sådana 
rnindre önskvärda sidor av den gamla skråandan, som varit orsak till 
detta, beror detta i många fall på försök att framhålla sin egen 
omistlighet och sitt eget värde. Som ett roande exempel på ett dylikt 
kan nämnas, att målarmästarna i Baltimore, för att förhöja sitt eget 
Värde, antagit titeln "surfologist". Titeln har t o m registrerats i 
amerikanska patentverket. 
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Eftersom det är vårt eget ökande vetande, som gjort det mi5 jligt 
fö r oss att framställa alltmera fullkomliga konstruktioner och ful)_ 
följa en allt längre driven teknik, så borde ju också detta ökad,~ Ve
tande ha givit oss sådana resurser, verktyg och bearbetningssätt, att 
dagens problem icke borde te sig mera komplicerade för oss, än vad 
gårdagens problem tedde sig för den tidens människor. Vi har också 
fått ett stort urval sådana verktyg. Jag vill endast som exempel peka 
på de möjligheter som erbjudes och utnyttjas genom modern automa
tisk databehandling, förbättrade driftrapporteringssystem, långt 
driven standardisering samt förenklade och klarare planeringssystem. 
Det är av stor vikt att fasförskjutningen mellan utveckling och de 
instrument med vars hjälp kompliciteten skall behärskas begränsas 
till minsta möjliga. 

Jag skall försöka klarlägga mitt betraktelsesätt genom att bPrÖra 
komplicitetshegreppet så, som man möter det inom några olika om
råden. 

2. Materiel och vapensystem 

På materielsidan hör man ofta, att materielen tenderar att bli allt
mer komplicerad. Man talar om vapensystem och deras ökande 
komplicitet. Man måste emellertid då hålla i minnet, att äldre system, 
t ex ett komplett artillerisystem på ett Sverigeskepp, icke var mvcket 
mindre komplicerat eller komplext än vad dagens system är. s kill
naden består i huvudsak i, att ett stort antal mänskliga länka• har 
utbytts mot sådana länkar, som vår moderna teknik kan erbjuda 
istället för människan. De mänskliga länkarna fordrade på s111 tid 
också viss " bearbetning" genom att deras utbildning måste inpassas 
och drivas på sådant sätt, att de kunde fylla sina platser i vapen
system. Det förtjänar att uppmärksammas att detta arbete då måste 
bedrivas utan stöd av någon sådan bioteknologisk forskning, som nu 
finns att tillgå . Möjligheterna att kontrollera de mänskliga länkarnas 
prestanda under olika förhållanden var då också många ganger 
sämre än vad som är möjligt med dagens tekniska länkar, vars 
prestanda och toleranser under olika betingelser är specifikations
mässigt givna storheter. Man kan alltså säga, att om komplicerade 
vapensystem f n tar lång tid i utveckling så krävde de s k enkla 
systemen med mänskliga länkar kortare tid i utveckling av dc tek
niska delarna, men lång tid i utbildning och fortbildning av de 
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J11änskliga länkarna. Våra möj ligheter att tillvarataga och nyttiggöra 
erfa renheter från materielens användning har också ökat väsentligt, 
bl a genom de hjälpmedel, som de moderna databehandlingsmeto
derna ger oss. Systemanalyser utföres av olika slag, men det är att 
J11ärka, att man även tidigare analyserade systemen för att öka sina 
kunskaper om deras prestanda och samla erfarenheter för att kunna 
förbättra dem. Sedan är det visserligen sant att analysmetoderna 
O'enomgått betydelsefulla förbättringar varigenom säkrare resultat 
" erhålles. Det måste godtagas, att utvecklingsprocessen i största ut-
sträckning styres av erfarenheter, som vunnits tidigare. Man skall 
därför inte onödigtvis ge sken av, att det är något helt nytt, som 
införes vid varje steg i den successiva utvecklingen. 

Numera har man också bättre möjligheter att fördela systemens 
komplicitet på lämpligaste sätt mellan de olika kategorier, som har 
att ta befattning med dem. I stort sett skulle man kunna påstå, att 
utvecklingen ger möjlighet att fördela kompliciteten så att den ojäm
förligt minsta delen kommer på operatören varigenom det blir be
tydligt enklare för denne än tidigare. D en tekniker, som skall utföra 
felsökning under fältmässiga förhållanden eller ombord har också fått 
det enklare genom att materielen i viss utsträckning kan konstrueras 
att kontrollera sig själv och vid fel ge anvisning om var detta skall 
lokaliseras. Felet kan sedan oftast avhjälpas genom enkelt utbyte av 
enhet. Möjligheter yppar sig härigenom att i allt större omfattning 
kombinera operatör- och teknikerbefattningar. Huvudparten av den 
komplicitet, vi enligt detta betraktelsesätt skulle vilja fördela, skulle 
då läggas på konstruktören. Hans uppgift blir att lösa problemen 
med tillgodoseende av givna prestandakrav men med samtidigt be
aktande av enkelhet, robust utförande och underhållssäkerhet. Den 
bioteknologiska forskningens rön ger honom också förbättrade möj
ligheter att tillgodose önskemål om mera "operatörsvänlig" materiel. 

Det är också av vikt att inte ställa prestandakraven högre än 
nödvändigt, en sanning som länge varit uppenbar och som också 
avspeglas i det välkända uttrycket " det bästa får inte bli det godas 
fiende". Det gäller att ständigt ha detta för ögonen. Man bör komma 
ihåg att det är komplicerat att förenkla - det är svårt att göra det 
enkla. Man måste trots detta kräva enkla system och enkla, robusta 
konstruktioner, vars underhåll kan tillgodoses med skälig teknisk och 
ekonomisk insats. Det är här, som väsentliga arbetsinsatser kan göras 
och för vilka de tekniska officerarna har ett viktigt ansvar. 
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3. Uttrycksformer och administration 

Med jämna intervall brukar uppmaningar återkomma att slå akt 
om vårt svenska språk och dess enkla, klara uttrycksformer. Ty •ärr 
brukar sådana appeller hur angelägna de än kan vara snabbt för
klinga. I detta sammanhang vill jag endas t framhålla betydelse av 
ett lämpligt val av uttrycksformer som ett led i att motarbeta 
komplicitetsspöket. Alltför ofta möter man exempel på hur ett 0 111_ 

ständligt uttryckssätt användes fö r att förstora små problem. Att 
medvetet göra så ä r brottsligt - att göra det omedvetet vittnat 0 111 

oförmåga. Det gäller att inte girigt vaka över alla kunskaps! orn 
utan att kunna delgiva och förmedla på ett enkelt och intell ,ent 
sätt . 

O rganisation och administration är med längre eller kortare Ids
mellanrum underkastade undersökningar i avsikt att förenkla och 
rationalise ra. Trots detta har erfarenheten visat att det kanske k,msr 
i fråga om administrationen är viktigt att på alla stadier ständigt 
motverka en ökad komplicering. N ya rutiner, nya redovisning• ätt, 
nya form er på uppgiftssammanställningar måste redan på för>hgs
stadiet granskas kritiskt. Det måste klargöras vad de avser er ;itta 
eller komplettera. Det måste klarläggas i vad mån de ställer , rav 
på ökad arbetsinsats och om dessa krav rimligtvis kan tiligodoses. 
Andringar skall godkännas först då ett verkligt erfarenhetsm :i ssigt 
grundat behov föreligger. 

Det torde vara allmän t vedertaget att ett beslut när så kan si · -
och detta är nästan undantagslöst fallet - skall motiveras. På not
svarande sätt bör förändringar motiveras. Men det är också a\ vikt 
at t förändringarna presenteras i sitt rätta samband och · mec' an
givande av hur de passar in i den fortlöpande utvecklingen. D t är 
många gånger vanskligare att få en förändring allmänt accep a ad 
om den presenteras som en radikalnyhet - vilket i praktiken y •rerst 
sällan är fallet - än att ärligt med åsidosättande av egna pre ige
intressen göra klart vad som fanns tidigare i stället och som ät den 
grund man byggt vidare på. Kontiniuret och reformer på dc be
ståendes grund ger arbetsro och stadga samt möj lighet att hus11ålla 
med arbetskraften. 

Svagheten för att okritisk t kopiera måste motarbetas. Ett system 
avsett användas i en större marin eller i annan verksamhet kan inte 
alltid omplanteras hos oss efter endast en skalenlig förminskning· 
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Efter en sådan förvandling har det kanske inget berättigande alls. 
pet är lätt att säga ja men att säga nej, - det fordrar mod -, och 
därtill kunskaper om det skall vara ett berättigat och motiverat nej. 

4. M o tarbeta och neutralisera kompliciteten 

Rädsla för komplicitet får givetvis icke verka avhållande från ut
vecklingsarbete. Pessimism ger inga framsteg i utvecklingen. A ven 
om man tydligen - om än motvilligt - måste erkänna kompli
citeten mer eller mindre, står det klart att den måste motarbetas och 
neutraliseras så långt detta är möjligt för att den inte skall bli oss 
övermäktig. Den ökande allmänbildningen i förening med lämplig 
fortb ildning bör i framtiden ge bättre möjligheter härtill. 

Att förenkla och begränsa kompliciteten har alltid varit en själv
klar, naturlig strävan. Detta centrala problem löper emellertid alltid 
risk att överskuggas av de mängder med andra betydelsefulla pro
blem, som utvecklingen i och för sig för med sig. 

Förenklingssträvandet hur naturligt det än är, har med den 
revolutionerande utvecklingen av marinens materiel blivit en allt 
viktigare uppgift som fordrar stor kraft och ständig uppmärksamhet. 
Utvecklingen, som ökar kompliciteten i vissa avseenden, ger oss ju 
dessbättre samtidigt ökade möjligheter att taga upp kampen mot 
den. Jag har tidigare pekat på några sätt att taga upp denna strid 
och vill nu endast summera vad jag anser som några av de viktigaste 
uppgifterna. 

Sträva ständigt efter förenklingar utan att enkelheten förväxlas 
med eller drives till primitivitet. 

Kräv inte högre prestanda än vad som verkligen svarar mot de 
givna uppgifterna. 

Fördela kompliciteten så att bördan blir skälig med hänsyn till 
förmåga, utbildning och underhållsinsats. 

Arbeta ·kentinuerligt på att skapa hjälpmedel med vilka kompli
citeten kan behärskas. 

Förenkla presentations-, framställnings- och uttryckssätt. 
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Förstå att kompliciteten är relativ och icke något nytt. 

Undvik fasförskjutning mellan utveckling och utbildning. Stor
leken av en sådan fasförskjutning kan nämligen anses utgöra ett 
mått på kompliciteten i tiden. 

Tänk på att utvecklingen som ledes av människan skall tJäna 
henne. 

Avslutningsvis tillåter jag mig att citera några tänkvärda ord, so111 

tillskrives Carl von Linne. De kan med fördel även utgöra en sam

manfattning av vad jag velat rikta uppmärksamheten på med detta 
anförande. De kan tjäna som ledstjärna i den betydelsefulla och 

maktpåliggande uppgiften att bekämpa kompliciteten i dess olika 
skepnader. De lyder i sin klara enkelhet: "Vetenskap är det som gör 
allting så ljuveligt enkelt. Många mena sig tala vetenskap, da de 
med långa och svåra ord säga vad som med få och enkla ord o<igas 
kunde". 
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''Sovjetiska trålare" 

Av O bservator 

Sovjets fiske ökar kraftigt. 1963 fångades 4.600.000 ton fisk, 
1964 beräknas fångsten uppgå till 4.900.000 ton och 1965 till 
5.500.000 ton. Det är givet att trålarflottan och hjälpfartygen måste 
öka i motsvarande takt. 

Det sovjetiska fisket har under de senaste tio åren ändrat karaktär, 
vilket i stort innebär, att de viktigaste fångstplatserna nu ligger ute 
på oceanerna. Storleken på trålarna har därför successivt ökat och 
närmar sig nu 4.000 ton. 

Trålarna indelas på flera olika sätt men vanligast är följande: 
små trålare (MR T) 
medelstora trålare (SR T) 
trålare (R T) 
stora trålare (BMR T) 

I dessa förkortningar betyder R=fisk, T=trålare, S= medelstor, 
M= liten eller frys, B= stor. Flera förkortningar och kombinationer 
användes. 

De små trålarna (tabell I) byggdes i stort antal efter andra världs
krigets slut och användes huvudsakligen i Ostersjön, Barentshav och 
Vita havet. Längden på dessa trålare varierar mellan 17 och 25 m, 
maskinstyrkan ligger mellan 80 och 225 hkr, lastförmågan är 9-30 
ton. Trålarna har två master och för även segel. De får avlägsna sig 
högst 100 distansminuter från kust. Akterut finns en liten styrhytt. 

De medelstora trålarna (tabell II) utgör den största gruppen. Serie
produktion av denna typ började 1949 i Osttyskland för Sovjets 
räkning men även på inhemska varv har typen byggts. I stort skiljer 
sig de tidigare typerna i denna grupp icke mycket från varandra. 
Olika maskintyper användes i början. Från år 1952 övergick man 
vid nybyggena till motorer från fabriken Karl Liebknecht och med 
effekterna 300 och 400 hkr. Akterskeppet inbyggdes så att de senare 
trålarna har en poop. 

De medelstora trålarna är indelade i åtta vattentäta avdelningar. 
I den första, förpiken, finns färgförråd, i den andra ligger kätting
boxen, i den tredje bor besättningen i fem-, fyra-, eller tvåmans-
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hytter, i avdelningarna fyra och fem förvaras fångsten och här P 111 _ 

mes ungefär 118 ton fisk eller 684 kaggar (150 l) , i den sjätte a' del
ningen finns bränsletank och trålförråd, i sjunde avdelningen lil ger 
maskinrummet och längst akterut akterpiken. 

Typerna Okean och Bologoe skiljer sig från de tidigare medels ra 
trålarna genom att de fått kylanläggning och den senaste t ;, oen 
Majak har försetts med frysanläggning. 

Trålarna (R T) (tabell III) har byggts efter andra världskriget ch 
samtliga i utlandet. En del har ångmaskiner (650-1000 hkr) od en 
del motorer (800-1100 hkr). Av de i tabell III upptagna typ rna 
började de finska, svenska och polska att byggas 1947, typ K re111 j 

1952 och typ Pioner i England 1956-1958. De tre första typerna 
har ångmaskin och de två sista motorer. Från början användes ;·as t 
bränsle till ångmaskinerna men dessa har nu ombyggts för fly tZJnde 
bränsle. Trålarna har två master, upphöjd back och en aktra ö v er
byggnad. 

Samtliga ovan nämnda typer har utlagt och hemtagit trålen 1 rån 
sidan. I mitten på 40-talet gjordes i Sovjet undersökningar hun l\ ida 
icke bättre resultat skulle kunna uppnås med häcktrålning. P re ven 
blev lyckade och i början på 1950-talet utlades beställning på en stor 
serie häcktrålare. Nu finns fyra sådana typer (tabell IV) varav den 
ena Tropik är speciellt avsedd för tropiska farvatten. Ombord på 
dessa fartyg framställes färdiga produkter och typerna kan närPlast 
rubriceras som fabrikstrålare. Typ Pusjkin har motorer av typ \ N, 
typ Leskov av typ Zulzer och Majakovskijs motorer har byg' ts i 
fabriken Russkij dizel. 

Som nämndes i inledningen har det sovjetiska fisket flyttat u på 
oceanerna och det är därför de stora häcktrålarna som man nu S< tsar 
på. För att fisket skall bedrivas rationellt utnyttjas ett stort 2ntal 
moderna bas- och kylfartyg samt underhållsfartyg av olika slag Be
sättningar har också börjat skiftas ute till sjöss och härigenom an 
trålarna fiska betydligt längre än tidigare. 
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Data 

största längd, m 
största bredd, m 
sidohöjd, m 
djupgående på last, m 
deplacement på last, ton 
dödvikt, ton 
lastrummens volym, m3 

första 
andra 

maskinstyrka, hkr 
varv/min 
fart, knop 
antal vattentäta skott 
bränsleförråd, ton 
vattenförråd, ton 
tid till s j ö ss 
besättning 

MEDELSTORA TRÄLARE 

Typ och byggnadsland 

OSTTYSKLAND Il SOVJET 

SRT-300 SRT-300 SRT-400 
SRT-540 SRT-300 SRTR typ 

utan poop typ Okean Bologoe 

38,50 
7,20 
3,50 
3,57 

436 
187 

116 
93 

300 
360 

9-11 
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38 
24 
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26 
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T abc![ lY 

STORA TRÅLARE 

Trålartyp 

Data ----~~------~--------~--------

l Majakovsk ij l Pusjk in 

största längd, m 84,87 
bredd, m 13,4 
djupgående på last, m 6,05 
deplacement på last, ton 3700 
dödvikt, ton 1225 
lastrummens volym m3 

fö rsta 360 
andra 576 
tredje 425 
fi skmjölsförråd 163 
konservförråd 130 

tankvolymer, m3 

fiskolja 54,9 
bränsle, diesel 590 
bränsle, pann 236 
färskvatten 267 

maskinstyrka, hkr 1900 
fart , knop 12,5 

84,7 
14,0 
5,54 

365 8 
1301 

290 
630 
410 
170 
124 

24 
565 
263 
285 

2000 
13,0 

Leskav 

84,95 
13,8 
5,4 

3575 
1240 

390 
526 
423 
250 
130 

56 
557 
248 
245 

2000 
13,0 

Trorik 

79,S3 
13 2 

5 24 
3298 

1650 
12,6 
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''5. M. S. Emden* 

En sjöfartsräd för 50 år sedan. 

A v P. O. EKMAN 

Vi läser i Nordisk Familjebok (Bd 6, 1952) under "Emden": 
- T ysk lätt kryssare (3.650 ton, byggd 1908) som under befäl av 
kommendörkapten Karl von Muller, 4 aug.-9 nov. 1914 förstörde 
rvå fientliga örlogsfartyg, två trupptransportfartyg och omkr. 50 
handelsångare i Indiska oceanen. E. gick sitt öde till mötes, i det att 
fartyget (9 nov. 1914) vid Keelingöarna i Indiska oceanen sänktes 

1 av australiska kryssaren "Sidney". En del av E:s besättning, som 
1 

just då var i land för att förstöra telegrafkabeln, undkom på sko
naren "Ayesha" under befäl av kaptenlöjtnant H . von Mi.icke samt 
nådde efter många äventyr turkiskt område och slutligen hem
landet." 

Liknande artiklar står att finna i Svensk uppslagsbok (1950) och 
Bonniers Konversationslexikon. Kryssaren omnämnes likaså i de 
norska uppslagsverken Aschehougs Konversasjons Leksikon (1956), 
Norsk Allkunnebok (1951), Kringla Heimsins (1949), de danska 
Den lille Salmonsan (193 8), Raunkjaers Konversations Leksikon 
(1949), Nordisk Konversations Leksikon (1960), de finska Iso Tie
tosanakirja (1932) och Uusi Tietosanakirja (1961 ), den estniska 
Eesti Entsi.iklopeedia (1933), den litauiska Lietuviu Enciklopedija 
(1955 i USA), den tjeckiska Masarykuv Slovnik Naucny (1926) 
m. fl. De tyska encyklopedierna Der Grosse Brockhaus (1930) och 
Meyers Lexikon (1925) innehåller givetvis artiklar om fartyget, men 
från efterkrigsupplagorna (1953 resp. 1962) har desamma av nå
gon orsak utelämnats. Den franska Grand Larousse Encyclopedique 
(1961) omnämner Emden, engelsmännens Encyclopedia Britannica 
däremot icke. 

Uppgiften om de c. 50 förstörda handelsångarna är starkt över
driven och fielt felaktig. Kryssaren blev icke heller sänkt av Sydney, 

''· Red. anm. s tudien innehåller flera tidigare icke publicerade uppgifter. 
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utan kördes upp på land av sin chef, när allt hopp var ute. Restlrna 
av henne ligger än idag kvar på korallrevet vid North Keehng. 
Men artikeln i Nordisk Familjebok o. a. encyklopedier är sow så
dan ganska märklig. 

Att ett enskilt örlogsfartyg ägnas dylik uppmärksamhet i alh län
na uppslagsverk torde vara tämligen ovanligt. Men där fanns 0'1ek
ligen någonting speciellt över Emden och hennes uppseendeväcbnde 
verksamhet under det första världskrigets begynnelseskede. Som en 
veritabel flygande holländare kryssade hon i två månaders tid , )!11_ 

kring i Indiska oceanen antastande motståndarens sjöfart. .:\log 
överraskande till och försvann lika snabbt, gäckande sina m?nga 
förföljare. Hennes förehavanden präglades av hurtfriskhet och sann 
sportsmannaanda. Därjämte låg väl ett visst skimmer av sjörö v-ar
romantik över det hela. Det förvånar icke, att Emden snabbt skaf
fade sig en nästan legenderisk ryktbarhet, såväl bland vänner som 
fiender. För det brittiska Amiralitetet utgjorde den tyska kryssa;·en
handelsförstöraren en ständig källa till oro, så länge hon gick fri. 
Den generation, som upplevde den första världsbranden för ett 
halvsekel sedan, torde känna till "spökkryssaren" och dess br va
der. Det uppväxande släktet av idag äger däremot knappast n?.gon 
kännedom om Emdens på sin tid sensationella räd. Den är ett skol
exempel på vad ett ensamt med djärvhet och företagsamhet lett 
krigsfartyg kan åstadkomma. 

Tyska lätta kryssare 1898-1918. Emdens typegenskaper. 

Den första tyska flottlagen av år 1898 tillförsäkrade marinen 24 
lätta kryssare, den andra (1900) ökade antalet till 38 och t im gget 
av år 1912 till 40. Därav var 10 avsedda för bruk utomlands. 

Anda intill 1880-talet hade man i Tyskland byggt fregatter oc~ 
korvetter för kryssartjänst. Dessa otympliga, med h jälpmaskwen 
utrustade segelfartyg var emellertid inga kryssare i ordets rätt<; be
märkelse. Det skulle dröja ända till 1897 innan de tyska konstruk
törerna lyckades få fram en fullvärdig kryssartyp, användbar såväl 
som spanare för slagflottan som för tjänst vid de utomeuropiska 
fjärran besittningarna. Den vidlyftiga tacklingen bortföll, skyddet 
förbättrades medels ett pansardäck, maskinanläggningen genom in-
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förandet av trippelexpansionsmaskiner och vattenrörsångpannor. 
f arten ökade, aktionsradien likaså. 

Den första representanten för denna nya typ var Gazelle, sjösatt 
t898 i Kiel. Hon var på 2.600 ton, gjorde 20 knop och förde tio 
10,5 cm kanoner samt två 45 cm uv. torpedtuber. Rammstäv, tven
ne höga skorstenar, dito master med strålkastarbryggor och artilleri
pjäsernas placering parvis på för- och akterdäck resp. i själva skro
vet i s. k. "svalbon" gav denna kryssare ett karakteristiskt utseende. 
Efter Gazelle och systern Niobe (1899) följde året därpå, med något 
större deplacement och högre fart, en grupp på fem: Nymphe, 
Thetis, Ariadne, Amazone och Medusa. År 1902 sjösattes en vidare
utvecklad trio: Frauenlob, Ark ona, U ndine. Kryssarna Bremen, 
Hamburg, Berlin, Liibeck, Miinchen, Leipzig, Danzig (1903-05) 
mätte 3.250 ton, gjorde 23 knop och förde tre skorstenar, betingade 
av det ökade antalet ångpannor. Bestyckningen var alltjämt den
samma Fr. o. m. nu kallades typen "Städernas" -klass. Med Kö
nigsberg, Stuttgart, Stettin, Niirnberg (1905-06) översteg depla
cementet 3.400 ton, med Dresden och Emden (1908) 3.600 ton. 
Kvartetten Kolberg, Mainz, Augsburg, Köln (1908-09) betecknade 
en övergångstyp. De var på 4.350 ton, farten 27 knop och kanoner
nas antal tolv. År 1911 uppträdde "Städerna" i helt ny skepnad: 
lågt, delvis pansrat skrov med hög back, rak eller klipperstäv, 3-4 
skorstenar. Deplacement och fart ökade: Magdeburg, Breslau, Strass
burg, Stralsund ( 4.550 ton, 28 kn.). Rostock, Karlsruhe, Graudenz, 
Regensburg (4.900, 29). En övergång från 10,5 cm artilleri till 15 
cm skedde omsider under kriget. Denna kaliber förde Frankfurt, 
Wiesbaden, Elbing, Pillau (1915), minkryssarna Bremse och Brum
mer (1916) samt sex ersättningsbyggen för förlorad kryssare. Yt
terligare å t ta enheter var under byggnad 1918. Som a v det före
gående framgår representerade Emden långtifrån det modernaste i 
kryssarväg. 

Vid Kejserliga örlogsvarvet i Danzig sträcktes hösten 1906 kölen 
till en kryssare, som vid stapellöpningen den 26 maj 1908 av över
borgmästaren i Emden, geheimerådet Fiirbringer, i dopet erhöll den
na ostfrisiska hamnstads namn. Den 1 O juli 1909 vidtog provturer
na i Ö stersjön, vilka fortgick ända till oktober. Förste chef ombord 
\'~r kom.kapt. 2 gr. greve v. Posadowsky-Wehner. Det nya fartyget 
\'1sade sig besitta goda sjöegenskaper. Fartprovet uppvisade vid 
143,9 varv/min. och 16.390 ind.hkr en fart på 24,121 knop. Krys-
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S.M.S. Emden. 

saren tilldelades Ostersjö-stationen, men trädde först om våren 1 9 1~ 
definitivt i tjänst. Den 1 april hissades örlogsflagg på S.M.S. Emden·' 
och kom.kapt. 1 gr. Vollerthun övertog befälet. En lång utlandsre~a 
förestod, ty kryssaren hade beordrats till Kina för att ansluta s1g 
till den tyska eskadern därstädes. 

Lätta kryssaren Emdens konstruktions-deplacement var 3.650 ton. 
skrovets dimensioner: längd ö. a. 118 m, största bredd 13,5 m, 
max. djupgående 5,6 m. Med undantag av pansardäcket 50/20 mm 
och kommandotornet 100/80 mm var detsamma helt opansrat. I--lon 
förde den sedvanliga bestyckningen 1 O st. 10,5 cm snabbelds~a:~?
ner (Krupp), sex monterade bakom sköldar på däck och fyra l sp~~ 
va skrovet. Torpedvapnet representerades av 2 st. 45 cm uv. tub 
i ett torpedrum midskepps. Toppfarten var 24 knop, propellrarna 
två. Trippelexpansionsmaskineriet matades från 12 koleldade pan
nor uppställda i fyra eldrum. Bunkerkapaciteten var max ... 840_ ton 
kol. Aktionsradien med ekonomisk (halv) fa rt c. 4.000'. Besattnn gs
styrkan uppgick normalt till 18 befälspersoner (~2 sjöofficerare, ~ 
ingenjörer, 1 läkare, 1 intendent), 13 underoff1cerare samt 33 

,,. s.M.S. - Seiner Ma jestät Schiff (jmf brittiska H .M.S .) 
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underbefäl och meniga. Emden hade det för typen karakteris
tiska utseendet: tre smala skorstenar och höga master med strålkas
carbryggor. Enligt tidens sed medfördes en ansenlig mängd båtar; 
1 ångbarkass, 1 stor roddbarkass, 2 kuttrar, 2 jollar, 1 motorbåt, 1 
chefsgigg. Emdens systerfartyg Dresden, sjösattes 1907 hos Blohm & 
Voss i Hamburg var likadan, men hade turbinmaskineri (Se TiS 
t955 , sid. 612). 

Den tyska kolonin och örlogsbasen Kiautschou (Tsingtao). 

På 1850-talet hade J apan öppnat sina hamnar för världshan
deln och ingått handelsavtal med bl. a. USA, Ryssland och England. 
Inom kort bemödade sig även Preussen att vinna inflytande i Fjär
ran Cistern. För att "visa flaggan" avgick hösten 1859 en eskader 
på fyra fartyg till Ostasien. Befälhavare var en svensk sjöofficer, 
kommendörkapten Sundevall, sedan 1852 i preussisk tjänst. Expe

. ditionen 1859-62 resulterade i handelsfördrag och insättandet av 
: ett första preussiskt sändebud i J apan. 

Under de följande årtiondena gjorde Tysklands handel i Ost
asien ett enormt uppsving och antalet tyskar i Kinas sjöhandels
centra växte oavbrutet. Till skydd för de tyska intressena hölls 
en kryssareskader stationerad därstädes. Men den saknade än så 
länge en egen stödjepunkt och var vid dockning, kolning och pro
viantering helt beroende av Japan, Kina och England. Alltsedan 
början av 1890-talet sökte man längs den långa, inskurna Kinesiska 
kusten efter en lämplig, skyddad bukt för anläggandet av en marin
bas, vilken jämväl kunde tjäna som inkörsport för tyska produkter 
till det inre av Mittens Rike. Med tiden trädde namnen Amoy, Fur
chou, Samsa och Kiautschou i förgrunden. Valet föll slutligen på 
Tsingtao, beläget vid den sistnämnda bukten på sydsidan av Shan
tunghalvön. Platsen rekommenderades av geografen v. Richtenhofen, 
Hamnexperten Franzius och konteramiral v. Tirpitz som 1896 kom
menderade kryssareskadern. R ymlighet, tillräckligt djup, god ankar
grund, isfrihet året om, kollager i närheten, möjlighet att befästa om
givningarna, var de argument man stödde sig på. Sommaren 1897 träf
fades förberedelser att annektera området, som hittills förbisetts av 
andra europeiska makter. Och i början av november hade man fun· 
nit en giltig orsak att gå aggressivt tillväga. Två tyska missionärer 
lllördades av en upphetsad folkhop i Shangtungproviusen och tyska 

27 
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regeringen fordrade upprättelse. Den 13 nov. uppenbarade sig vice, 
amiral v. Diederichs plötsligt med tre fartyg utanför Kiautschou. 
bukten och landsatte 700 man, som snabbt besatte byn T singtao 
med omgivningar. Tyska flaggan hissades på platsen. Genom för. 
draget av den 6 mars 1898 tvangs Kina till Tyskland formellt Ut
arrendera området på 99 år. Detta omfattade en halvö på c SOQ 
km2 mellan bukten och Gula havet, ett öde och ogästvänligt land 
på vars yttersta udde Tsingtao ("Gröna ön") låg. En 50 km bred 
neutral zon omgav det förpaktade territoriet. Upplandet var rikt 
på stenkol, järn och spannmål. Med seg energi och tysk grundltghet 
förvandlades det obanade landet till en mönsterkoloni. Stora sum
mor nedlades härvidlag, penningmedel, som statssekreterare v. Tir
pitz skickligt förstod framlocka ur riksdagen. Skolor för europeer 
och kineser, offentliga byggnader, sjukhus, hotell, gator, parker, 
vägar, hamnbassänger och järnvägar anlades. Den rymliga hamnen 
med sina moderna tekniska anläggningar, skyddade vågbrytare, 
verkstäder, varv och en stor flytdocka hörde till de bästa på kine
siska kusten. Till skydd för densamma och den där stationerade es
kadern befästes höjderna runtom. Där en gång den usla fi skarbyn 
Tsingtao stått hade inom loppet av ett decennium en blomstrande 
handelsstad, badort och välutrustad örlogs- och handelshamn vuxit 
upp. Som enda tyska koloni sorterade Kiautschou direkt under 
Reichsmarineamt och icke under kolonialdepartementet. Guvenorer
na - Rosendahl (1898-99), Jäschke (1899-1901), v. T n ·ppel 
(1901-11 ), Meyer-Waldeck (1911-14) - var alla högre m .rin
officerare. Att Tyskland på detta sätt fått fast fot i Ostasien sågs 
knappast med blida ögon i England och Frankrike. Ryssland oppo
nerade sig, men ockuperade sedan självt Port Arthur. Den växande 
stormakten J apan såg i mer än en bemärkelse snett på detta intrång 
i dess intressesfär. Under rysk-japanska kriget 1904-05 angrep och 
intog "Asiens preussare" fästningen Port Arthur. Ett årtionde se
nare var Tsingtao i tur. 

Emdens v erksamhet intill krigsutbrottet 1914. 

Våren 191 O beordrades N iirnberg och Emden till Ostasien för att 
avlösa sina äldre kolleger Areona och Niobe vid kryssareskadern där. 
Emden avgick den 12 april från Kiel, men tog icke den sedvanliga 
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Emden passerar Kielkanalen pd väg till Ostasien. 

vägen genom Medelhavet, Suezkanalen och Indiska oceanen, utan 
den över Sydatlanten och det västra halvklotet. I Montevideo 
sammanträffade man med den i Västindien stationerade Bremen, i 
vars sällskap färden fortsattes till Buenos Aires. Här deltog krys
sarna som den tyska marinens representanter i den stora interna
tionella flottparaden med anledning av 100-årsdagen av Argentinas 
oavhängighetsförklaring. Efter passerandet av Mageliansundet gick 
Emden in till Talcahuano i Chile för att kola. Nästa etapp gick 
tvärsöver Stilla havet till det franska Tahiti. Denna var av ett visst 
intresse såtillvida, att en kryssare av Emdens format, utan möjlig
het till bränslepåfyllning, skulle tillryggalägga den 4.400' långa rut
ten. Genom stuvandet av extra kol i icke bemannade eldrum och 
andra utrymmen samt i säckar på däck kunde i allt 1.080 ton bok
föras ombord, när resan på kvällen den 24 juni anträddes. Först 
fick man rida ut en orkanartad fem dagars storm, men från Påskön 
~ill T ahiti blåste en jämn SO-passad. Den 12 juli ankrade Emden 
1 Papeete, med kolen på upphällningen, men särskilt maskinperso
nalen en erfarenhet rikare. Efter ankomsten till Apia på Samoaöar-
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na den 24. hade kryssaren en 15.000' färd bakom sig. Här fö rer ade 
sig nykomlingen med eskadern och var för första gången i t ill '-älle 
att deltaga i kolonialpolitisk verksamhet. Vid ögruppen låg s~.da11 
mitten av juli eskaderchefen, konteramiral Guhler med pansarl ·rys. 
sar; n Scharnhorst, samt kryssarna Niirnberg, Condar och Cormoran 
för att visa de upproriska infödingarna Tyska rikets makt. f lott
demonstrationen pågick i tre veckor och förfelade icke sin verkan 
på samoanerna. Den 10 aug. avgick eskadern till Fidjiöarna, H ri
från Emden äntligen fortsatte till sin bestämmelseort Tsingtao. ff ter 
smärre reparationer intog hon sin plats som stationsfartyg på J a·lgt
sekiang-floden (Shanghai, Nanking, Hankow). I december besöktes 
Nagasaki och kort före jul anlöpte man Tsingtao för dock1 ing. 

Därav blev dock intet, ty eskaderchefen beordrades skynd amt 
sända de två snabbaste kryssarna till Ponape i Karolinernas rki
pelag. Jokoiternas krigiska stam hade rest sig mot den tyska over
heten på platsen och bragt några tjänstemän om livet. Allt stö rre 
skaror fylkades kring hövdingen Jomatau och situationen var kri
tisk för de få vita, innan Cormoran och mätfartyget Planet in träf
fade. De var dock oförmögna att slå ned upproret. Emden av ..;ick 
den 28 . dec. från Tsingtao, Niirnberg samma dag från Hongkrmg. 
I gryningen den 10 jan. ankom de till Ponape. Som äldste oi-icer 
på platsen ledde kommendörkapten Vollerthun operationerna mot 
Jomataus män. En landstigningstrupp avancerade mödosamt mot 
det svårtillgängliga Djokadjberget, där rebelerna förskansat sig. Ef
ter uppmjukning från kryssarnas artilleri stormades detta näste den 
13 jan. Men upprorsmakarna lyckades fly, gömde sig i ursl Jgen 
och fortsatte den bittra fejden. Rensningsaktionen försvå rades av 
den eländiga terrängen och tog sex veckor i anspråk. I denna stra
patsrika kampanj deltog Emdens sekond kapten Huth med 130 man 
av besättningen. Sent omsider kunde Emden lätta ankar den l mars 
med destination Tsingtao, där dockning skedde. Sedan fo r r,;atte 
den normala, monotona stationsrutinen, avbruten blott av eskaL1erns 
sommarkryssning till japanska, koreanska och ryska hamnar . y
utnämnd chef var konteramiral von Krosigk. I november f ick ock
så Emden en ny chef i det den till kommendör befordrade Vollert
hun efterträddes av kommendörkapten av l gr. von Resto rff. Ny 

sekond blev kapten Bess. d 
I oktober 1911 utbröt revolution i Kina, i främsta rummet r' k ta 

mot mandschudynastin. Den regeringstrogna Norden måste efter· 
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hand ge vika i kampen mot den revolutionära Södern. När rebeller
na ockuperade Shanghai, låg Emden där, beredd att skydda tysk 
egendom, men behövde ej ingripa. På nyåret begav hon sig åter 
till Tsingtao . Sista veckan i mars låg hon för alla eventualiteter i 
det av rebellerna behärskade Tshifu, men allt förlöpte lugnt. I april 
besöktes Shimonoseki. De heta sommarmånaderna tillbringade man 
på Shanghaistationen. I början av september inspekterade prins 
Heinrich av Preussen eskadern i Tsingtao. I december övertogs be
fälet över densamma av konteramiral von Spee, tidigare amiral 
vid Hochseeflottes spaningsstyrka. Efter amiralens inspektion an
trädde "Osterns Svan", som Emden kallades, en längre resa till de 
sydkinesiska hamnarna och Formosa. Nyåret 1913 emottogs i Hong
kong. Sedan följde övningar i förband i mars/april, en veckas uppe
håll i Shanghai och i maj en avstickare till Korea. Samma månad 
anlände S/S Königin Luise från Bremerhaven till Tsingtao med ma
rin personal för Ostasien. Bland passagerarna befann sig kommen
dörkapten av 2 gr. von Muller, Emdens nye chef. 

Den 20 juni gick Emden ut på en tre månaders kryssning till de 
tyska besittningarna i Söderhavet. Färden gick över Yap och An
gaur till Nya Guinea, där flaggskeppet Scharnhorst demonstrerade 
kej sardömets makt för infödingarna. Anländ till Rabaul fick Mul
ler beskedet, att oroligheter återigen utbrutit i Kina. söderhavsresan 
måste avbrytas. Over Y ap återvände Emden skyndsamt till Tsing
tao. I början av augusti gick hon uppför Jangtsekiang och ankrade 
den 12. vid Nanking. På floden låg en internationell flottstyrka redo 
att skydda respektive länders intressen. Runtom rasade inbördes
kriget och artilleridueller utkämpades tvärsöver flodfåran. Bägge 
parterna respekterade formellt främlingarnas flaggor, om också gra
naterna ibland kreverade ganska nära fartygen. Men den 26 aug. 
inträffade ett mellanfall där Emden var medagerande. Vid passe
randet av fortet Tung-Lin-Tshan utsattes hon plötsligt för beskjut
ning från detsamma. Ombord var man emellertid beredd på denna 
eventualitet och gav svar på tal med en babordsbredsida. Avståndet 
var knappt 1.300 m och dess verkan på bastionen förödande. Den
na Emdens första strid kostade henne 26 granater, men inga förlus
ter. Den väckte uppseende vida omkring. Vid årsskiftet 1913/ 14 
låg hon åter på sin station i Shanghai, undergick reparation i Tsing
tao i februari och följde med eskadern på en rundresa till Japan. I 
lllitten av maj var hon tillbaka i Tsingtao. Den 8 juli skulle hon 
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planenligt återintaga sin station på J angtsefloden. Men därav blev 
intet. Dagen innan nådde Amiralstabens i Berlin telegram om den 
tillspetsade politiska situationen den tyska kolonin i Ostasien En 
vecka tidigare hade nyheten om mordet i Sarajevo ingått. Krigs
molnen skockades obevekligt vid horisonten. 

Flottstyrkoma i Ostasien sommaren 1914. 

De finansiella och militärpolitiska förhållandena tvang Tyskland 
hålla huvuddelen av sin örlogsflotta koncentrerad till hemfa rvatt
nen. Rikets färger utomlands representerades sålunda av några få 
kryssare och mindre fartyg. Det största förbandet (Kreuzergesch
wader) var stationerat i Ostasien och den enda befästa stödjepunk
ten Tsingtao. Denna eskader bestod av pansarkryssarna Scharnhorst 
(flagg) och Gneisenau, systerfartyg på 11.600 ton, sjösatta 1906 och 
förande en huvudbestyckning av 8 st. 21 cm och 6 st. 15 cm kano
ner, samt tre kryssare av Städernas klass: Emden, Niirnberg och 
Leipzig. Under eskaderchefen, viceamiral Maximilian v. Spee stod 
också de för stationstjänst avsedda små kanonbåtarna Iltis, Jaguar, 
Luchs, Tiger, jagaren S 90, flodkanonbåtarna Vaterland, Otter och 
Tsingtau samt trossfartyget Titania. Allesamman utan egentligt 
stridsvärde. Detsamma var fallet med de överåriga kryssarna Cor
moran och Geier samt sjömätningsfartyget Planet på den austrc> liska 
stationen, vilka i händelse av krig sorterade under eskadern. Geier 
hade tidigare varit förlagd till Ostafrika, men inom ramen för den 
fortgående moderniseringen av fartygsbeståndet utomlands e' satts 
där i juni av kryssaren Königsberg. En liknande förbättring 1gde 
rum i Västindien, där kryssaren Dresden vid krigsutbrotten avlöstes 
av den nybyggda Karlsruhe. Tager man ännu med kanonbåten Eber 
och mätfartyget Möwe i de afrikanska vattnen, är förteckningen 
över Tysklands krigsfartyg i de utomeuropeiska vattnen komplett. 
Vid mobilisering avsåg man härutöver utrusta snabba linjeångare 
till hjälpkryssare. Dessa få fartyg räckte kanske till att under freds
tid visa den tyska örlogsflaggan på världshaven och att inge h.olo
nialfolken respekt. Troligen förmådde de också hävda sig i ett krig 
mot Frankrike eller Ryssland, men i ingen händelse mot den mäk
tiga koalition de ställdes inför sommaren 1914. 

Dessa fåtaliga fartygs uppgift i varje konflikt, där sjömakten 
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England stod att finna i det motsatta lägret, var att föra kryssar
krig - att anfalla fiendens handelssjöfart och att söka skydda den 
egna. Den senare bortföll helt, ty de tyska handelsfartygen var re
dan i ett tidigt skede dömda att försvinna från världshaven. Om 
tillfälle erbjöds kunde man engagera jämstarka eller svagare mot
ståndare, men i regel alltid hålla sig ur vägen för överlägsna örlogs
fartyg. Under gynnsamma förutsättningar fick vikitiga kustorter, 
telegraf- o. a. anläggningar angripas. Genom sin verksamhet hop
pades man binda ansenliga fiendestyrkor, därmed underlätta krig
föringen därhemma. Utiandskryssarna hade likväl ett långtifrån lätt 
uppdrag, avskurna från all kontakt med hemlandet och helt hän
visade till sig själva som de var. 

På den tiden var det jämförelsevis enkelt för en handelsförstörare 
att hålla sig dold på oceanens ofantliga vidder. Någon organiserad 
flygspaning fanns inte, radar var ett okänt begrepp. Genom att läg
ga sig på lur vid de stora sjöfartsvägarna kunde den överraskande 
taga ett rätt så rikligt byte. Men samtidigt förrådde den sin närvaro 
och lyckades inte offret gnista ut positionen, så kunde en passeran
de neutral varna sjöfarten. Uteblivna ångare väckte strax redarnas 
farhågor att allt inte stod rätt till. Fartygen hölls tillbaka i ham
narna eller dirigerades andra vägar. Kryssaren var då tvungen att 
skifta om till ett annat havsområde. Dess största problem var dock 
bränsleförsörjningen och eventuella reparationer. Kolningsstationer 
saknades. De egna kolonierna och stödjepunkterna kunde lätt ocku
peras av fienden. Den för brytande av en blockad av den enda 
örlogsbasen Tsingtao erfoderliga sjömakten på platsen saknades helt. 
Så snart det närbelägna Japan övergav sin neutralitet till förmån 
för England, var dess värde lika med noll. Med Tsingtao nära sam
verkande fartyg skulle otvivelaktigt dela den ryska "fästningsflot
tans" i Port Arthur öde. Kolning och reparation i neutrala hamnar 
reglerades av internationella avtal och var i hög grad beroende av 
huru välvillig ifrågavarande lands neutralitet var. Från uppbringa
de fartyg kunde man väl komplettera de egna förråden men omlast
ningen ute tills havs var helt beroende av vädret. (Oljning från tan
kers i våra dagar är någonting helt annat) Overraskande fientliga 
påhälsningar på de hemliga platser för kolning och reparation, som 
redan årtionden före kriget utforskats bland Ostindiens och Stilla 
havets många, avsides belägna öar, måste även tagas med i beräk
ningarna. 



402 

Avsaknaden av egna baser föranledde marinledningen att r dan 
under freds tid organisera ett alla hav omspännande etappv;,sen. 
Dylika etapper grundades på neutralt område i större handelscentra 
med goda kabel- o. a. förbindelser; i Ostasien i Tokio, ShanFhai, 
Manilla, Baravia och Tsingtao. Deras uppgift var att ansb ffa 
trossfartyg, kol, proviant och annan utrustning för kryssarna, för
medla informationer dem emellan och med hemlandet. Varje ct1pp 
leddes av en sjöofficer i intimt samarbete med köpmännen på 
platsen, vilka genom sina affärsförbindelser var i stånd att an s:af
fa det som erfordrades. Med tyska rederier, banker och han, els
hus hade avtalats, att de i händelse av krig ställde sina ång1re, 
kollager, krediter och varor till kryssarnas förfogande. Etapp , rna 
arbetade under svåra yttre betingelser, isynnerhet i länder där Lng-
1and var politiskt och ekonomiskt starkt företrätt. Telegrafför 1in
delserna var i främmande händer. De enda tyska i Ostasien ut\ick 
från ön Y ap till Tsingtao, Guam resp. Celebes. Tyska radiostatimer 
med över 2.500 km räckvidd fanns å Y ap, Rabaul, Nauru, J pia 
och Tsingtao (3.700 km), men deras livslängd i krig var ytterst be
gränsad. A v etappofficeren fordrades organisationstalang, ans •ar, 
beslutsamhet och icke minst diplomatisk smidighet. 

För sjöfartskriget kom egentligen blott de lätta kryssarna if1 1ga. 
De stora, kolslukande (200 ton per dag) pansarkryssarna var mindre 
lämpliga härtill, men utgjorde en icke föraktlig sjöstyrka att fJ. l!a 
tillbaka på. De mindre fartygen åter saknade varje förutsättnin) att 
verksamt antasta fiendens sjöfart. Men deras bestyckning kunde. an
vändas vid utrustandet av hjälpkryssare, personalen likaså el er i 
etapptjänsten. Vid genomförandet av handelskriget ställdes kap.uen 
förr eller senare inför problemet att med sin knappa, till stor dc' av 
specialister bestående besättning bemanna priserna eller i sina t r ii nga 
utrymmen härbärgera de sänkta fartygens besättningar. Det var lär
för önskvärt, att den beledsagades av minst en stor och snabbgå nde 
kolångare med reservpersonal etc. 

De tyska utiandskryssarna var ställda på förlorad utpost. D c ha
de knappast någon chans att hävda sig mot övermakten och det var 
blott en tidsfråga huru länge de skulle kunna hålla ut. Inom rlot

ståndarens led återfanns England, Frankrike, Ryssland, till 'ilka 
Japan snart sällade sig. Vilka flottstyrkor kunde dessa ställa upP 
i Ostasien? 

Sedan början av det 20. seklet hade England koncentrerat huvud-
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delen av sin flotta till Nordsjön, med en motsvarande försvagning 
av de utomeuropeiska stationerna som följd. Från Fjärran Ostern 
hade en slagskeppsdivision hemkallats, en reduktion möjliggjord ge
nom alliansen med Japan. Sommaren 1914 omfattade den brittiska 
Eastern Fleet följande styrkor: 

China Squadron . 

(V. am. sir Thomas Jerram) 

Typ Namn 'Sjösatt Depl. Fart Huvudbestyckning 

Triumph slagskepp 1903 12.ooo r. 19 k n 4 st. 25,4 cm. 14 st. 19 cm. 
Minotaur Pansarkryssare 1906 14.800 23 4 st . 23,4 cm. lO st. 19 cm. 
Hampshire 1903 11.000 23 4 st. 19 cm. 6 st. 15,2 cm. 
Newcastle Lätt k~yssare 1909 4.800 26 2 st. 15,2 cm. lO st . 10,2 cm. 
Yarmouth 1911 5.300 26 8 st . 15,2 cm. 

8 jagare, 4 torpedbåtar, 3 ubåtar, 16 kanonbåtar, varav 10 för flodbruk. 

Swiftsure 
Dartmouth 
Fox 

4 kanonbåtar. 

Australia 
Sydney 
Melbourne 
Encounter 
Pioneer 

East lndies Spuadron. 

(K. am. Richard Peirse) 

slagskepp 1903 12.000 19 
Lä t t kryssare 1911 5.300 26 

1893 4.400 20 

Australian Fleet. 

4 st. 25,4 cm. 14 st. 19 cm. 
8 st. 15,2 cm. 
2 st. 15,2 cm. 8 st. 12 cm. 

(V. am. sir George Patey) 

slagkryssare 1911 19.500 27 8 st. 30,5 cm. 16 st. l 0,2 cm. 
Lätt kryssare 1912 5.700 26 8 st. 15,2 cm. 

, , , , 
1902 6.000 21 11 st . 15,2 cm. 
1899 2.200 20 8 st. 10,2 cm. 

3 jagare, 2 ubåtar, 2 mätfarryg. 

Psyche 
Pyramus 
Philomel 

l kanonbåt. 

III 
IL 

New Zealand Division. 

(Kom. Herbert Marshall) 

Lätt kryssare 1898 2.200 20 
1897 , , 
1890 2.600 19 

8 st. 10,2 cm. 
, 

8 st. 12 cm. 
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Den brittiska Kinaeskadern var i det närmaste jämbördiP; l11ed 

den tyska, om också den långsamma Triumph (systerfartyg: Swift_ 

sure) taktiskt kunde elimineras. Slagskeppet låg i reserv i H onl:;kon 

och bemannades blott i krigsfall. De lätta kryssarna var krahigar~ 
bestyckade och snabbare än de tyska. Jagarna (River-klass) kunde 

med fördel insättas i kustens närhet. slagkryssaren Australi · gav 

britterna absolut överlägsenhet. Systern New Zealand hörde rätte

ligen till Nya Zeeland, men var tilldelad 1. Slagkryssareskat~f>rn i 

Nordsjön. De moderna australiska kryssarna Sydney och Melbnurne 

var i alla avseenden överlägsna sina tyska kolleger. En tredje svster 

Brisbane var under byggnad i Sydney. Ovannämnda förband ställ~ 
des vid krigsutbrottet under amiral Jerrams kommando. E1· icke 

föraktlig förstärkning erhöll han i Canadian Pacifics tre Empress

linjeångare och Himalaya (P&O-Linjen) som utrustades till J jälp

kryssare i augusti. 
Till dessa styrkors förfogande stod ett vidsträckt, välorganiserat 

bassystem med dockor, verkstäder, kollager m. m. såsom Hongl·ong, 

Bombay, Colombo, Singapore, Penang, Sydney, Auckland. Likaså 

det vittutgrenade brittiska kabelnätet och talrika radiostationc för 

förmedlandet av alla informationer. För insamlandet av underrät

telser fanns agenter i de flesta hamnar och i alla viktigare sjöc~ntra 

s. k. Naval Intelligence Officers. De brittiska kryssarna hade att 

säkra den egna handelns knutpunkter samt att övervaka de i ham

narna liggande tyska fartygens göranden och låtanden. Ett a pat

rullerande av handelsvägarna ansågs för betungande. Konvojer hade 

ej planerats. Blott trupptransporter avsåg man eskortera. 

Den franska "Division navale de !'Extreme Orient et du P~lLific" 

(konteramiral Huguet) bestod av pansarkryssarna Montealm (1agg) 

och Dupleix (sjösatta 1900, 9.500 resp. 7.700 ton, 21 knop, 8 st. 

16,4 cm; M. därtill 2 st. 19,4 cm kanoner) 4 jagare, 12 torpedoåtar, 

2 kanonbåtar och var baserad på Kina, Australien och Indokina. 

Pansarkryssarna och två kanonbåtar underställdes vid krigsutb ortet 

det brittiska överkommandot. Ur den ryska "Sibirskaja FlotJlija", 

flottstyrkan i Wladivostok, ställdes kryssarna Askold (1900, 6.000 

t, 23 kn. 12 st. 15 cm) och Zjemtjug (1903, 3.200 t, 24 kn. 8 .::t. 12 

cm) ävenså till britternas förfogande. 

Den kejserliga japanska flottan var den mäktigaste i Ostasien med 

sina 14 slagskepp, 8 slagkryssare, 9 pansarkryssare, 16 kryssa.·e, 50 

jagare, och ett antal specialfartyg. Alla tillhörde dock icke den ak· 

405 

Emdens chef 1913-14. 

tiva flottan. Vid krigsutbrottet erbjöd öriket amiral Jerram för 

samverkan slagkryssaren Ibuki (1907, 14.800 t, 22 kn, 4 st. 30,5 cm 

och 8 st. 20,3 cm) och kryssaren Chikuma (1911, 5.000 t, 26 kn, 

8 st. 15 cm). I september form erades och avgick en I. Söderhavs

eskader, i oktober följd av en II. för att uppsöka den tyska Kina

eskadern. Inför hotet av en japansk krigsförklaring - som sedan 

föl jde den 23 aug. - hade densamma likväl redan utrymt de ost

asi~tiska vattnen. Japanerna blockerade, angrep och intog slutligen 

Tsmgtao. 
A v de neutrala staterna höll USA en mindre "Asiatic Fleet" vid 

Filippinerna, Holland en stor del av sin flotta inom sitt indiska 

kolonialvälde, Italien och Portugal enstaka stationsfartyg i kinesiska 

hamnar. De var knappast några maktfaktorer att räkna med liksom 

ej heller Kinas flotta. ' 

Ern.dens befälhavare, officerare, besättning sommaren/hösten 1914. 

Karl von Muller, som våren 1913 i Tsingtao övertog befälet på 

Ernden, var född den 16 juni 1873 i Hannover och yngst i en sys-
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kontrio. Hans föräldrar var översten vid gendarmeriet H uf, v 
Mi.iller och dennes maka Charlotte, född v. Benningsen. Farfader~ 
Karl Mi.iller hade från menig tjänat upp sig till officer, en täm '1 gen 
sällsynt karriär i den tidens Preussen, och sedermera adlats. F Lrtl il
jen Mi.iller var på 18 80-talet bosatt i Kiel, men överflyttade su1are 
till Blankenburg i Harz. I örlogsstaden gick Karl i skola och här 
konfronterades han för första gången med havet. På lärdomens stig 
hade han ringa framgång, hans håg stod mera till sjön. Fadern 
tog slutligen sin son ur skolan och sände 15-åringen till kadettl.i ro
verket i Berlin-Lichterfelde. Där vantrivdes han och var glad att 
1891 vinna inträde vid marinen. På skolskeppet Stosch upplevde han 
för första gången sjölivet. Sin första långresa gjorde den l yge 
och tillbakadragne sjökadetten 1893 med skolfregatten Gneis( nau 
till Amerika. Han blev fänrik (Leutnant zur See) 1894, tjänan på 
olika pansarskepp och ett halvår på övningsfartyget Moltke i \1e
delhavet. I april 1898 följde han med kryssaren Schwalbe på dess 
långresa till Ostafrika och Kapstaden, befordrades 1900 till löj t•1ant 
(Oberleutnant zur See) och återvände i juli s. å. hem för att bet··äda 
posten som adjutant vid I. Matrosendivision i Kiel. Stabsarbetet till
talade honom inte. Under fritiden studerade han engelska och f, ans
ka, deltog i sällskapslivet eller musicerade. I slutet av 1902 blev 
"Charley" v. Mi.iller kapten (Kapitänleutnant) och erhöll en tfter
längtad sjökommendering som artilleriofficer på slagskeppet A 1iser 
Wilhelm Il. I betyget från Matrosdivisionen kallades han "en l1ögt 
begåvad officer, lämpad för högre stabstjänst". För första gz 1gen 
hette det, att han gentemot underordnade uppträdde "fast oc sä
kert" . slagskeppets chef rekommenderade honom för tjänst i \ mi
ralstaben, porten till en fin karriär. Från l okt. 1903 till 30 juni 
1905 genomgick han Marinakademin i Kiel, men var tidvis sjö'-,.om
menderad under flottmanövrer. Han vistades också i Engl an ~t för 
att bättra sina språkkunskaper och blev alltmera imponerad av den 
brittiska sjömakten. Efter att ha varit artilleriofficer på Kaiser ,Vil
helm der Grosse kommenderades han den l okt. 1906 till Flott om
mandat, där prins Heinrich, kejsar Wilhelm II:s broder, var h;)gste 
chef. Sommaren 1909 utsågs kommendörkapten av 2 gr (Ko•·vett
tenkapitän) Mi.iller till en viktig post i Reichsmarineamt i Berlin; 
en anställning han motvilligt antog. Han hade anhållit om ett ut
landskommando, men nödgades nu sitta tre år i Marinministeriet 
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under statssekreterare v. Tirpitz. Dessa år som medarbetare hos stor
amiralen var emellertid mycket givande och lärorika. Till ministe
riets utlåtande, som tillförsäkrade honom en strålande karriär, hade 
escellensen fogat följande rader: "En fö rträfflig, obetingat till
förl itlig officer, som varmt kan rekommenderas sina framtida för
rnän." I juni 1911 tillhörde den reslige Mi.iller kejsarens svit vid kung 
Georg V:s kröning i London. Och i december 1912 uppfylldes den 
39-årige kommendörkaptenens önskan att få ett fartygsbefäl utom
lands: han utnämndes till chef på kryssaren Emden . Den 13 april 
191 3 avreste han från Bremerhaven med S/S Königin Luise till 
Tsingtao, där han den 29 maj övertog sitt fartyg. Kommenderingen 
skulle vara i två år, men ödet ville annorlunda. Som chef på Emden 
skaffade sig den i april 1914 till kommendörkapten l gr (Fregatten
kapitän) befordrade Muller en evärdlig plats i den tyska marinens 
hävder. 

Att föra en ensam, isolerad kryssare i tropikerna var förvisso 
ingen lätt uppgift. Med djärvhet, företagsamhet, kloka dispositioner 
och en god portion tur ledde Muller sitt fartyg till prestationer, som 
slog en värld med häpnad. Han visade sig vara den borne kryssar
chefen. Hans krigföring kännetecknades av ridderlighet och huma
nitet. Sjöfartsräden genomfördes utan blodsutgjutelse, fångarna be
handlades väl. Vid stridshandlingar mot fientliga örlogsmän kunde 
förluster i människoliv dock icke undvikas. Icke utan orsak vann 
"the gentleman captain" även motståndarens aktning och beundran. 
Genom sitt rättframma, anspråkslösa sätt var han mycket avhållen · 
av sitt eget folk. Kadaverdisciplin var honom främmande, men ord
ning höll han skarpt på. Sina underlydande behandlade han städse 
rättvist och korrekt och var som en ansvarskännande fader för var 
och en av dem. Härom vittnar enstämmiga uttalanden av forna be
sättningsmedlemmar från 1914. Genom personligt föredöme sporra
de han dem till topprestationer. Större delen av tiden hösten 1914 
tillbringade han på bryggan eller i navigeringshytten och unnade 
sig själv icke några fördelar. Inom kort svetsades de 400 ombord 
till en fast gemenskap, som gav chefen sitt fulla förtroende. 

Sekond på Emden var kapten Hellmuth von Mucke. Född den 
25 juni 1881 i Zwickau och son till kaptenen Kurt v.Mucke ochLuise 
A.lberti, hade han år 1900 startat sin sjömilitära bana. Släktens med
lemmar hade i flera generationer varit officerare eller statstjänste-
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män i Sachsen. Ombord på Emden kom han i Tsingtao hösten 1913 
och beklädde till en början posten som navigeringsofficer. Våren 
1914 övertog han sekondens betungande och ansvarsfulla åliggan
den. Åsikterna om honom är delade. Han var en god sjöman och en 
rivande gåpåare, höll på järnhård disciplin ända till överdrift och 
synes ha varit nyckfull och svår mot sina underlydande. Chefen 
delade icke alltid hans åsikter och det skall ibland ha kommit t ill 
vissa meningsskiljaktigheter mellan Muller och hans sekond, som 
blott chefens taktfullhet förmådde överbygga. Efter nederlaget 
vid Kokosöarna förde Mucke Emdens landstigningstrupp den långa 
vägen hem, vilket vittnar om prima sjömanskap och ledarförm1.ga. 

Navigeringsofficer efter honom blev kapten Hans Gropius (f. 
20.5.1883). Förste artilleriofficer sedan våren 1913 var löj tnant 
Ernst Gaede (f. 5.6.85), andre artilleriofficer löjtnant Ernst von 
Levetzow (f. 7.1.87), batteriofficer löjtnant August Geerdes (f. 31.3. 
88). Löjtnant Robert Witthoeft (f. 29.8.86) innehade förste to rped
officerens vakans, andre torpedofficer var en prins av blodet, fän rik 
Franz Joseph av Hohenzollern (f. 30.8.91), tvillingbroder t ill fu rst 
Friedrich Viktor av Hohenzollern-Sigmaringen, idag svärfar till 
prinsessan Birgitta. Ovriga fänrikar ombord var: adjutanten Albert 
von Guerard (f. 29.8.92), Erich Fikentscher (f. 12.3.91), Roderich 
Schmidt (f. 9.8.92), Robin Schall (f. 22.3.93), Eugen Gyssling (f. 
22.1.93), Fritz Zimmermann (f. 3.8.92). Av dessa hade de två fö rst
nämnda kommenderats till Emden redan hösten 1912 som officers-

. aspiranter, Schmidt och Gyssling kom ombord den 12 aug. 1914 
från Gneisenau, i utbyte mot kapten i reserven Hermann Metzen
thin. En annan reservkapten Kloepper sällade sig till Emdens besätt
ning den 19. aug. under resan söderut. 

En av de äldsta och en färgstark personlighet var prisofficeren, 
löjtnanten vid flottans reserv Julius Lauterbach, i vänners krets 
kallad "Juli-Bumm". Han var född i Rostock den 24 nov. 1877 
och av gammal officerssläkt. Efter några års vantrivsel i kadetts~~
lan gick han till sjöss och avancerade redan vid unga år t ill ~J?
kapten. Åren före kriget förde han olika postångare i Fjärran Os
tern, sommaren 1914 Hapags s/s Staatssekretär Krätke, som sedan 
ställdes till eskaderns förfogande. I juli anmälde sig den jovialiske 
och fete (125 kg) Kinaskepparen till tjänstgöring. Hans rika erfaren
het av Ostasien var Muller till ovärderlig nytta vid planerandet 
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0ch utförandet av sjöfartskriget. Han kände praktiskt taget till alla 
farvatten och hamnar mellan Wladivostok och Bombay, linjeångar
na där och deras kapte1_1er, var språkkunnig (talade bl. a. svenska) 

0ch utrustad med frod1g humor. Som prisofficer vann han även 
fiendens uppskattning. 
Se~an våre~ 19~ 3 ledd~s maskinpersonalen av manmngenJor 

(Manne Obenngemeur) Fnedrich Ellerbroek (f. 19.8 .76). Hans as
sistenter v~r (~arine Ingenieur) August Stoffers (f. 10.7.86) för 
huvudmaskmenet, Hugo Haass (f. 23.12.83) för eldrummen och 
Fritz Andre~en (f. 4.11.83) för elmaskinerna. Intendent var (Marine 
OberzahlmeiSter) Art h ur W oytschekowski (f. 11.5 . 8 O). Kryssarens 
läkare var marinläkare l gr (Marine Stabsarzt) dr Johannes Luther 
(f. 26.10.7 4 ), hans medhjälpare vid krigsutbrottet blev marinläkar
stipen.~iat~n (Marine Ass~stenzarzt) dr Ludwig Schwabe (f. 16.9.85). 

Besattnmgsstyrkan utgJorde normalt 367 man, med 43 reservister 
och f r i ~illiga inbegripna räknade den 41 O. U n der höstens lopp var 
bemanmngen dock sällan fulltalig ombord. Kommandon erfordrades 
som prisbesättningar på tag~a ångare eller för andra specialuppdrag. 
Av personalen var 23 officerare, 17 underofficerare, 92 under
befäl och 278 meniga. Maskinerna och de kolslukande fyrarna 
t~rvade e_n vidlyftig betjä_ning och inemot halva besättningen hörde 
nll maskmpersonalen: 4 mgenjörer, 11 underofficerare, 44 under
befäl och 127 man. Däckspersonalen omfattade 150 man tor
ped-, signal, radio-, och ekonomisidan 10-15 personer var. Av civil 
~ersonal fanns därtill ombord: en kock, en barberare och tre kineser 
1 tvätteriet. Muller och Meyer är ju allmänt förekommande släktnamn 
i Tyskland. Enligt besättningsrullan hösten 1914 fanns det - för
utom chefen - sex bärande namnet Muller och lika många Meyer 
ombord på Emden. 

Emdens verksamhet i augusti. 

. Att_entatet i Sarajevo. den 28 juni utlöste den spända storpolitiska 
S~tuatwnen och ledde mom en månad till världskrig. Den 23 juli 
l~mnade Osterrike ett ultimatum till Serbien, följt av dubbelmonar
bus krigsförkl_aring den 28. Ryssland mobliserade den 30, Tyskland 
~en ~ aug. Kng utbröt mellan. dem. Andra krigsförklaringar följde 
lag 1 slag: Tyskland-Franknke den 3, England-Tyskland den 4. 
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och snart var kriget igång mellan Centralmakterna och Ententen 
på alla fronter. Japan sällade sig till Tysklands fiender. I ett u!. 
timatum av den 15 aug. krävdes avträdandet av protektoratet Kiaut. 
schou och då svaret uteblev följde krigsförklaringen den 23. Japans 
hållnino- var avgörande vid planerandet av den tyska Kinaeskaderns 
operati~ner. Mot den japanska flottan kunde den inte hävda s"g. 

Eskaderns enheter var spridda vitt omkring. Sedan slutet a\ juni 
befann sio- Scharnhorst och Gneisenau på en Söderhavskryssning. 
Amiralstabens meddelande om den tillspetsade politiska situat ionen 
nådde v. Spee den 7 juli vid ön Truk i Karolinerna. Den 15 törde 
han pansarkryssaren till Ponape i samma ögrupp, där han star>nade 
över månadsskiftet, avvaktande lägets utveckling. Av kryssarn · be
fann sig blott Emden i Tsingtao som srationsfartyg. Leipzig hade 
lämnat hamnen i juni för att avlösa Nurnberg, som sedan slut~t av 
1913 tillvaratagit de tyska intressena vid Mexikos kust. N iirr·berg 
var på väg över Stilla havet för att åter sluta sig till eskaden-. De 
små kanonbåtarna låg i Tsingtao eller på de kinesiska flodern< Av 
den australiska stationens fartyg var Geier på väg från Ostafrika 
till Ostindien, Cormoran undergick reparation på varvet i 1 sing· 
tao. Norddeutscher Lloyds passagerarångare Prinz Eitel Frie ·lrich 
utrustades till hjälpkryssare med kanoner från Tiger och Luchs Den 
ensamma österrikiska kryssaren Kaiserin Elisabeth hade sökt skydd 
i bundsförvantens stödjepunkt. 

Vid samma tidpunkt - de sista julidagarna - befann si~ vice 
amiral Jerram med större delen av Kinaeskadern ( Minot~ur, f ~m~
shire, Y armouth, 5 jagare) i Weihaiwei, Newcastle 1 N ag1sah 
Triumph låg i Hongkong, den ostindiska eskadern i Singaport. den 
australiska i Sydney. Av de britterna underställda franska p nsar
kryssarna låg Dupleix i Hakodate, Montealm vid Marquesas(iarna. 
De ryska Askold och Z jemtjug i Wladivostok. A v de tyska f a· y gen 
hade blott de i Tsingtao och Shanghai liggande lokaliserats. Orn 
de övriga visste man ingenting med säkerhet. Jerrams avsikt ~1r ~tt 
postera sina fartyg mellan Tsingtao och de utanför basen befFlthga 
tyskarna. Men den 31 juli beordrade Amiralitetet honom kor;cent-
rera sina styrkor till Hongkong. .. 

Vid amiralens frånvaro ålåg det Emdens chef, som äldste othcer, 
att mobilisera Kinastationens hjälpmedel och att organisera eskaderns 
försörjning med bränsle och andra förnödenheter samt hålla v. Spee 
underkunnig om läget. Från Tsingtao skulle bl. a. upptill 10.000 ron 
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kol utskeppas. Etapperna i Japan, Kina, Filippinerna, Ostindien 
trädde i funktion, ångare rekvirerades, lastades efterhand och skic
kades till avtalade mötesplatser. Av dessa var den centralt belägna 
ön Pagan i de mestadels obebodda Marianerna den viktigaste. Eska
dern väntades anlöpa densamma den 11 aug. För att avlänka fien
dens uppmärksamhet från Tsingtao beslöt Muller antasta sjöfarten 
i Gula havet. Han ville ej heller riskera att bli innesluten i hamnen 
av de i Weihaiwei rapporterade britterna. Emden gjordes klar till 
aktion. Kol, proviant, ammunition togs ombord. All eldfarlig ut
rustning vandrade motsatt väg iland. På kvällen den 31 juli gick 
kryssaren till sjöss, eskorterande en av kolbåtarna s/s Elsbeth en 
bit på färden. 

Under natten ångade Emden med SO-kurs över Gula havet, ak
tionsberedd och i radiokontakt med Tsingtao. Mot morgonen av
lyssnades starka gnistsignaler från Jerrams styrka, på väg från 
Weihaiwei till Hongkong. Något senare kunde tydliga spår efter 
flere kölvatten urskiljas på den blanka havsytan. Muller lät gira nå
got babord, öka farten och utkikarnas antal. Söndagen den 2 aug. 
erfo r han, att Tyskland mobiliserat, följande morgon ingick budet 
om krigsförklaringen mot Ryssland, sedan detsamma beträffande 
Frankrike. Väntans tid var förbi. 

Med östkurs styrde Emden mot Koreasundet för att om möjligt 
infånga någon av de ryska postångarna på rutten Wladivostok
Shanghai. Det goda vädret övergick i stark S-vind med sjögång och 

· regnskurar. Efter passerandet av Tsushima siktades på morgonen 
den 4. norr om ön ett fartyg med två skorstenar. Stoppsignal och ett 
löst skott avgavs. Men främlingen sökte undkomma till japanska 

· Vatten. Först efter tolv skarpa skott drejade ångaren bi, gnistande 
ut nödsignaler, som kryssaren sökte störa. I svår sjögång tog sig 
Lauterbach ombord med ett priskommando. Bytet var s/s Rjasan 
tillhörande ryska Frivilligflottan (Dobrovolskij Flot), fem år gam
rna!, byggd hos Schichau i Tyskland och snabb. Obetydlig last om
bord, men ett 80-tal pasagerare. Muller beslöt föra henne till Tsing
tao att utrustas till hjälpkryssare. Med sydkurs ilade Emden till
baka övervakande sin första pris. Kaptenens protest att man fär
dades inom neutralt vatten avvisades på det bestämdaste. Alla för
sök till passivt motstånd nedslogs effektivt av prismanskapet. Inom 
synhåll för Rjasan gjorde Emden ett svep mot Nagasaki, där tre 
tyska ångare sades ligga. Natten 4/5 aug. uppsnappades radiosig-
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naler från Dupleix, som varnade för tyska kryssare i Koreasu·1det 
Rökpelare, tydligen härrörande från franska örlogsmän, siktades i 
fjärran. Fientliga krigsfartyg ville Muller till varje pris und ika. 
Vid middagstiden passerade två japanska ångare avgivande ,)v!ig 
hälsning. På e. m. förmedlade Tsingtao telegrammet om Eng'~nds 
krigsförklaring mot Tyskland och svarade på Emdens förfn'an 
att hamnen tillsvidare icke blockerats av fienden. Det var t~1m; 
möjligt att bringa Rjasan i säkerhet. 

Natten mot den 6. närmade sig Emden Shangtunghalvöns klippiga 
kust, klar till strid, men förutom några djonker, som utlöste blskt 
alarm, påträffades ingenting misstänkligt. I gryningen lotsades krys
saren in genom minspärren. Staden var försatt i krigstillstånd och 
helt mörklagd. I hamnen var utrustandet av trossfartyg fö r eska
dern i full gång. En del hade redan gått ut fullastade. D en g<, mla 
Cormorans artilleri (8 st. 10,5 cm) flyttades över till Rjasan och 
den 10. aug. stack hjälpkryssaren Cormoran (ex Rjasan) till sjöss. 
Den 5. hade Emden beordrats sluta sig ti ll eskadern. I hemfarvatt
nen, Medelhavet och Västindien hade kanonerna redan talat . 

Efter att ha utökat besätningen med 26, tagit ombord 950 ton 
kol jämte diverse utrustning lämnade kryssaren på kvällen d ·n 6. 
Tsingtao - för sista gången. Hjälpkryssaren Prinz Eitel Friedrich 
(8.797 brt, 4 st. 10,5, 6 st. 8,8 cm kanoner) och Hapags s/s Mar
komannia (4.505 brt) följde med på färden. På f.m. den 7 höll 
Emden ned på en i diset förmodad brittisk hjälpkryssare, som dock 
visade sig vara japan. Ångaren fick fortsätta, men hennes , nist
signaler stördes systematiskt. Efter passerandet av trafikleden \o/la
divostok-Shanghai beordrades den långsamma Markomannia kap
ten Faass) på egen hand fortsätta till Pagan, medan Emderz och 
P.E.F. gjorde en avstickare mot Shanghai. Inalles fem ångare stkta
des, men samtliga var japaner. Uppsnappade radiosignaler visste be
rätta, att s/s Empress of japan var på väg från Yokoham.< till 
Hongkong. Vid Japans sydspets stötte Emden natten 8/9 aug. •nyc
ket riktigt på en ångare, som dock konstaterades vara japansk. Åter 
otur. Resan till Pagan nyttjades till artilleri - och andra övningat. Yt
terligare eldfarlig materiellämpades överbord: träpaneler, förh<i-J gen, 
möbler m. m. Väggen mellan aktra batteriet och officersmässen ned
revs. Radion förmedlade informationer från yttervärlden om krigets 
gång. Natten 10/1 1 aug. trädde Emden i radiokontakt med fl agg
skeppet och den 12 ankrade hon och P.E.F. på redden vid P'1gan, 
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Gneisenau, Nurnberg sysselsatta med lastning av kol och förnöden
beter från de dithän dirigerade lastdragarna. Emden satte likaså 
igång med den tidsödande och i värmen synnerligen påfrestande 
''kolfesten". 

Under en rådplägning den 13 aug. ombord på flaggskeppet, i 
vilken v. Spee, stabschefen Fielitz, fartygscheferna Schultz (Sharn
horst), Maerker (Gneisenau) v. Schönberg (Nurnberg), v. Mi.iller 
(Emden ) och Thierichens (Prinz Eitel Friedrich) deltog, framlade 
amiralen sina planer för den närmaste framtiden . Han sade sig ha 
kommit till slutsatsen, att det inför Japans hotande hållning och på 
grund av svårigheterna att ordna kolförsörjningen i de ostasiatiska 
vattnen vore bäst att snarast vika undan östvart till Sydamerika, 
där Chile antagit en välvilligt neutral hållning. Försörjningsfrågan 
var där lättare att ordna. Genom att försvinna ut på Stillahavets 
ändlösa vidder höll eskadern motståndaren i ständig ovisshet, band 
hans styrkor. Japanerna vågade knappast följa efter för långt öster
ut, utan att väcka oro i USA. Over Sydatlanten skulle man slut
ligen försöka bryta sig hem. 

Sedan cheferna ombetts yttra sig, framkastade Mi.iller förslaget 
att åtminstone sända en kryssare till Indiska oceanen, där förutsätt
ningarna för sjöfartskrig var särdeles gynnsamma. Ett tyskt fartygs 
uppträdande vid den indiska kusten kunde även påverka befolk
ningens antibrittiska stämningar. Under den ett par månader långa 
färden över Stora oceanen var eskadern så gott som dömd till overk
samhet, utan möjlighet att kunna tilldela fienden någon skada. En 
ensam kryssare hade bättre möjligheter härtill, liksom att försörja 
sig. Förslaget vann understöd från de övriga chefernas sida. Amira
len lovade överväga saken omsorgsfullt, varefter mötet ajournera
des. Eskadern beordrades avgångsklar kl. 17 .30. 

På e. m. nedskrevs bl. a. följande rader i eskaderkommandots 
journal: - "En lätt kryssare, vilken är i behov av en förhållande
vis ringa kolmängd, som under vissa förutsättningar kan komplette
ras från tagna ångare, kan allena hålla sig i Indiska oceanen (i mot
sats till förbandet) och då priset för ett kryssarkrig där (indisk, 
Ostasiatisk och australisk sjöfart hopräknad) i själva verket är myc
ket högt, synes det ändamålsenligt att detachera Emden, den snab
baste lätta kryssaren, tillsammans med den bästa kolångaren, för 
detta uppdrag. Hon kan senare gå över därifrån till den afrikanska 
kusten eller under gynnsamma omständigheter söka sig till de neder-
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dit även Markomannia anlände dagen därpå. Vid ön låg Schamh,nst 
ländsk-indiska vattnen, ifall Holland ännu är neutralt. N iirnoer~ 
kommer på grund a v sina dåliga ångpannor inte if råga för en d,, lik 

uppgift." 
Till Emdens chef riktades följande skrivelse: 

P agan, den 13 augusti 191 4. 

Ni tilldelas härmed ångaren M ar komannia och detach 'ras 
med uppdraget att stöta fram till Indiska oceanen för att efter 
bästa förmåga föra kryssarkrig. De senaste veckornas teleg; ' m
växling med sydetapperna närslutes i avskrift; de däri rek
virerade eller i utsikt ställda kolpartierna avstås till Er 'ör
mån. Denna natt stannar Ni ännu hos förbandet; denna o der 
sättes på morgonen medelst signalen "detacherad" i kraft. Jag 
avser gå till Västamerika med det övriga förbandet. 

undert. greve Spee. 

Kl. 18 avgick Prinz Eitel Friedrich i spetsen för kolångarna 

Y orck, H olsatia, M arkomannia, M ark, Prinz W aldemar, Got ver

neur J äschke, Staatssekretär Krätke och Longmoon. En halvtinme 
senare följde Scharnhorst, Gneisenau, Niirnberg, Emden och Ti tania, 

Kursen var OSO mot den första etappen Enivetokatollen på Mar
shallöarna. Vid 7 -tiden på morgonen, cirka 1 00' öster om p,,_gan 

fladdrade signalen "Emden detacherad, lycka till" i fockmaste , på 
flaggskeppet. Med semaforflaggor lät Mi.iller svara: - "Jag t ;v:kar 

Ers Excellens för mig visat förtroende. Onskar kryssareskadern l ·ck
lig resa och mycken framgång." I en vid båge girade Emden u<- ur 

formeringen till SSW kurs med Markomannia i kölvattnet. Ddma 

trogna skugga för lång tid framåt medförde 5.400 ton goda S.1an
tungkol, 45 ton smörjolja, proviant och levande boskap. Mera br:ins

le var att vänta från båtar dirigerade till hemliga mötesplat.er i 

Ostindien från etapperna i Manila och Batavia. Vidare kunde man 

räkna med Lloydångaren Prinzess Alice, på väg från ManiL till 
Yap. Detacherandet av Emden kom som en överraskning fö r be,ätt

ningen och hälsades med allmänt jubel. Självständighet var att ;öre
draga framför att vara blott och bart ett nummer inom eskadern. 

Den 14-18 aug. passerades Marianemas ökedja på östra sidan, 
därefter Ulithi och Y ap, på vägen till Palauöarna, dit en kolångare 

väntades. Dessa dagar nyttjades för diverse reparationer och trirn-

S/ S Markomannia. 

mandet av besättningen, varav hälften var relativt nya ombord. För 

att spara på kolen hölls blott 4-6 pannor i bruk och farten låg. 

Några fartyg sågs icke till , men trafiken i etern var rätt livlig. 
Signaler från brittiska örlogsmän avlyssnades, men de avtog efter

hand. Natten 17/18 nåddes kontakt med Geier, som på sin färd 

genom Ostindien nått Waigeu och bad om förhållningsregler. Man 

avtalade om ett möte vid Angaur. Dit beordrades även Prinzess 
Alice, med vilken radioförbindelse etablerades natten därpå. Sedan 
den 12. svarade stationen på Y ap icke längre på anrop. 

I gryningen den 19. kom Palauöarna i sikte. Den väntade kol

ångaren däremot ej. Emden fortsatte till Angaur, där hon tvangs 
fyll a på kolförrådet med 240 ton av Markomannias värdefulla last. 

F.~i:illiga från den tyska ortsbefolkningen anmälde sig till tjänst
gormg, men kunde ej beredas plats ombord. Blott från Prinzess 

Alice påmönstrades 8 man samt 4 passagerare, bland dem kapten 

~loepper. Den snabba postångaren (10.981 brt) hade funnit använd
nt~g som hjälpkryssare, om icke pannorna varit i så bedrövligt 

sktck och bunkrarna närapå tomma. A v hennes kapten Bortfeld er
for Muller om J apans ultimatum, vilket utlöpte den 23 aug. Vidare 
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att de brittiska M inotaur och Newcastle den 12. skjutit gniststa tio_ 

nen på Y ap sönder och samman samt åter avlägsnat sig. 

På väg söderut från Angaur natten 19/20. hade Emden sista gång

en radiokontakt med eskadern, som då låg vid Marshallöarna. I natt_ 

mörkret tappade Prinzess Alice - kanske med avsikt - bort sig 

och erhöll av Mi.i ller slutligen order uppsöka neutral hamn på Filip

pinerna. Ute till havs sammanträffade Emden på e. m. med Geier, 

som åtföljdes av s/s Bochum. Kommendörkapten av 2 gr. Grasshof 

jämte adjutant kom ombord för att hos Mi.iller höra sig för om lä

get. Den föråldrade Geiers (1.616 ton, 12 knop, 8 st. 10,5 cm ka

noner) utsikter att föra handelskrig på egen hand var tämligen obe

fintliga. Grasshof fick anvisning att först anlöpa Yap och a tt se

nare söka förbindelse med kryssareskadern. A v honom fick Muller 

i gengäld veta, att ångaren T annen/els med 6.000 ton kol väntade 

vid ön Tirnor. Sedan skildes fartygen åt. 

Genombrottet till Indiska oceanen. Läget där.':· 

För att obemärkt kunna passera den malajiska arkipelagen under 

färden till operationsområdet valde Mi.iller vägen genom Molucker

passagen. Efter forcerandet av Lomboksundet var han redo att spela 

rävens roll bland gässen på ett av det brittiska imperiets viktigaste 

handelsstråk Infarten till Röda havet hade av tyska Amiralsoben 

betecknats som det mest lovande angreppsobjektet. Men detta h,lvs

ornråde hörde rätteligen den i Ostafrika stationerade K önigsberg 

till. För Emden kom därför trafiklederna Singapore-Colombo, öst

ra delen av leden Colombo-Aden, Bengaliska viken samt de från 

Australien kommande ifråga. Mi.iller beslöt i enlighet härmed iörst 

begränsa sin verksamhet till Bengaliska viken för att icke 'töra 

Königsberg, som han förmodade opererade i Indiska oceanens väst

ra del. (Hon hade i själva verket kryssat i Adenviken, där sänkt s/s 

City of t'Vinchester den 12 aug., men sedan på grund av rnaskin

skada gömt sig i Rufidji-flodens delta. Därmed fick hennes sjöLt rts

krig ett förtidigt slut.) A v fientliga krigsfartyg hade Emden bl?tt 

att frukta Dartmouth, de övriga britterna på den Ostindiska statJO

nen var antingen för långsamma eller för svaga. Kap-eskaderns tre 

gamlingar Hyacinth, Astraea och Fegasus var inga farl iga 1~ot· 

ståndare. Men dylika kunde infinna sig från annat håll : Australtska 

,,. Red. anm: Emdens fortsatta färd finns kartlagd på två sidor efter bU· 

vudartikeln. 
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flott an, Kinaeskadern, Medelhavet eller J apan. Därförinnan måste 

Ernden slå ti ll , effektivt och överraskande. 
Den 22 aug. korn Morotai, den första av kryddöarna, i sikte och 

vid Halmaberas nordända lades kursen syd. Ekvatorn passerades 

- denna gång utan linjedop. Samma dag mötte en japansk ångare, 

rnen ehuru örikets ultimatum utgick den 23. och krig onekligen var 

att vänta, lät Mi.iller henne löpa. Flagghälsningen besvarades med 

brittisk örlogsflagg. Sundet mellan Buru och Cerum genomlöptes 

nattetid för att undgå upptäckt från land. Radioförbindelse nåddes 

rned s/s Ulm, som hos etappen i Baravia anmodades beställa en kol

båt t ill ön Simalur vid Surnatras NW-spets. Efter att ha krossat 

Bandasjön i lugnt väder anlöpte Emden på morgonen den 25 Nusa 

Bessi vid östra ändan av det portugisiska Timor. Den hit destinerade 

T annen/els hade emellertid kort förut anträtt återfärden till Bara

via. Äterstod blott att ånyo göra Markomannia 470 ton lättare. 

Kolningen genomfördes under brännande tropisk sol i ädel tävlan 

vakterna emellan, varvid divisionsfänrikarna Schall, Schmidt, Gyss

ling och prins Franz-Joseph föregick med gott exempel. På kvällen 

stack man till sjöss med W-kurs över Floressjön mot ön Djampea, 

i hopp om att där påträffa en annan koltramp Offenbach. Vid 

Djarnpea väntade icke någon tysk ångare, men väl det holländska 

slagskeppet Tramp . Av chefen erfor Mi.iller, att Offenbach kort 

förut skickats tillbaka till Surabaja. Samt att kol- och hjälpfartyg 

tillhörande krigförande makt icke tilläts kvarligga på avsides be

lägna platser inom det nederländska Indiens territorium. Regeringen 

ville undvika att dessa antog karaktären av operationsbaser. De 

holländska neutralitetsbestämmelserna tillät de krigförandes örlogs

män anlöpa holländsk hamn för 24 timmar och en kolning där var 

tredje månad . På grund härav beslöt Mi.iller avstå från kolning och 

stack till sjöss, eskorterad a v T ramp till tremilsgränsen. Först mot 

norr och Makassarsundet, men utom synhåll för holländarna girade 

Emden till kontrakurs mot sundet mellan Bali och Lombok. 

I dessa dagar föddes den fjärde skorstenen. De flesta brittiska 

kryssarna i Ostern hade fyra skorstenar. För att efterlikna dessa be

gåvades Emden p å förslag av Mi.icke med en extra sådan. Gjord av 

gråmålad segelduk och bambustänger kunde den vid behov hissas 

Upp mellan bryggan och den första verkliga skorstenen, där den med 

kemisk rök bolmande upp tog sig mycket naturlig ut. På avstånd 

kunde Emden maskerad på detta vis lätt tagas för Dartmouth eller 
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Yarmouth. Denna fjärde skorsten skulle i framtiden vara ti ll stor 
nytta och bedraga fienden vid mera än ett tillfälle. 

Sålunda utrustad och klar till drabbning slank Emden vid midnatt 
den 28/29 aug. i klart månsken igenom Lomboksundet till In liska 
oceanen, iakttagen blott av fredliga fiskefartyg. Gnistsignaler från 
någon brittisk örlogsman utanför Surnarra var det enda som s<ihde 
tystnaden. Med reducerad fart marscherade havsvargen me<. sin 
kamrat i spåren, västvart 60'-70' utanför Javas och Surnatras 1· ust 
utom synhåll från land, mot Simalur och den efterlängtade koE 1ga~ 
ren. Mellantiden 30 aug.-4 sept. utnyttjades till övningar, ma \:in
översyn, pannrensning, allmän rengöring och målning. "Os -:rns 
Svan" var ej mera lätt att igenkänna, nedsölad av kolstoft, ro an
frätt och tillbucklad som hon var. 

På höjden av Sundasundet tilltog de brittiska radiosignaler ,a i 
styrka. Främlingens anropstecken var QMD (= Hampshire), nen 
vem han var visste man ej med säkerhet. När Emden på kv llen 
den 3 sept. närmade sig Simalur söderifrån, ökade de till den :rad 
i styrka, att distansen i radiohytten uppskattades till knappa l o'-
20'. I själva verket skar bägge fartygens kurser varandra på ·1ära 
håll, utan att någondera varseblev den andra i mörkret. Mi.ille, ha
de tur. Ty ett möte med Hampshire i dagsljus hade otvivelaktig slu
tat illa för Emden. Pansarkryssaren hade kort förut snokat igenom 
den på NO-sidan av Simalur belägna Langinibukten. I det inre 
av denna av den yppiga tropiska urskogen mot insyn skyddade •,ukt 
ankrade Emden den 4. på morgonen. Kolbåten lyste som va· ligt 
med sin frånvaro och Markomannia fick åter kallas långsides. ' den 
mördande hettan trälade officerare och manskap sida vid sida med 
att fylla kryssarens närapå tomma kolbunkrar, klockan runr till 
sena kvällen, tills de föll ihop av utmattning. En fortsatt n2ttlig 
kolning måste avskrivas och folke t unnas några timmars sömn. Las
tandet fortsatte kl. 6 på morgonen i forcerat tempo för att m<. Jlig
göra en snabb avfärd innan öns ägare fick nys om saken. Men vid 
niotiden inrapporterade utkiken i mastkorgen en ångbarkass fö r nde 
holländsk flagg på inkommande. En regeringstjänsteman kom m
bord på Emden och uppmanade Mi.iller snarast lämna platsen. p ,, ing. 
Ellerbroeks framställning beviljade han dock en tvåtimmarsfris fö r 
upptagande av ånga. Medan holländaren undfägnades i mässen, 
slutfördes kolandet. Med cirka 1.000 ton i boxarna, gångarna och 
på däck lämnade kryssaren Langinibukten vid 11-tiden, följd en 
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bit på vägen av barkassen. Det hade varit oklokt att stanna kvar 
där längre. Kursen var till en början SO, men lades efterhand i 
skydd av en regnby över till NW mot Bengaliska viken. 

De dåliga erfarenheterna med till förutbestämda platser rekvirera
de, men icke anträffade kolbåtar. samt holländarnas systematiska 
sökande efter desamma i den ostindiska övärldens alla skrymslen 
och vrår med ty åtföljande avvisande därifrån, gjorde så småningom 
Mi.iller övertygad om, att mötesplatser ute på öppna havet vore att 
föredraga framför de i mobiliseringsplanen på neutralt område av
sedda. Han räknade med att inte mera ernå kontakt med några tys
ka ångare. Istället måste han försörja fartyg och folk med vad han 
till äventyrs kunde beslagtaga på uppbringade fartyg. 

Under de första septemberdagarna, då Emden nalkades den stora 
trafikleden Colombo-Singapore, var läget i Indiska oceanen i stort 
sett följande: Handelssjöfarten, vilken under de första krigsveckor
na legat nästan helt nere, begynte småningom leva upp, trots av 
höjda kolpriser, försäkringspremier m. m. betingade ökade kostna
der. Bristen på tonnage ställde dock hinder i vägen för en livligare 
trafik. Exporten av indiska kol, jute, vete, te, kryddor stagnerade, 
importen av industriprodukter ävenså. Från engelsk hamn avgick 
blott ett begränsat antal fartyg och få av dem var destinerade till 
Indien. Dverförandet av indiska trupper till Egypten och Frankrike 
tog flera tiotal ångare i anspråk. De tyska resp. österrikiska rede
rierna föll helt bort ur bilden. Liksom överallt på världshaven var 
Centralmakternas sjöfart även på den indiska rutterna lamslagen. 
Ett 70-tal fartyg hade av fienden uppbringats till havs eller beslag
tagits i hamnarna, resten hade tagit sin tillflykt till neutralt om
råde. 

För att skydda den egna sjöfarten vid infarten till Röda havet och 
trupptransporterna från Bombay och Karachi hade konteramiral 
Peirses fåtaliga East Indies Squadron (Swiftsure, Dartmouth, Fax) 
från Singapore beordrats hitupp. För bevakandet av Malaekasun
dets västra infart kvarlåg en fransk styrka under kommendör D a
veluy (Dupleix, 3 torpedbåtar, l kanonbåt) med Penang som bas. 
Vid afrikanska kusten kryssade Astraea och Pegasus, medan Kap
eskaderns (konteramiral King-Hall) flaggskepp Hyacinth låg vid Go
dahoppsudden. Dvriga handelsvägar, isynnerhet den viktiga knut
Punkten vid Colombo, var helt utan örlogsskydd. 

Avspärrandet av Indiska oceanen mot intrång österifrån ålåg vi-
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ceamiral Jerrams Kinaeskader. Vid krigsutbrottet förstörde han den 
tyska radiostationen på ön Yap och försökte spärra vägen till och 
f rån Tsingtao. Blockaden blev effektiv först sedan J apan inträtt i 
kriget på Englands sida. Av J errams fartyg tilldelades den o ty m p
liga T riumph den japanska blockadflottan. Japanerna å sin sida 
ställde att börja med (5 sept.) slagkryssaren l buk i och kryssaren 
C hikuma till hans förfogande. I oktober dirigerades fyra kryssare 
till mot Indiska oceanen. Uppbådet var ej stort, ty den expanderan
de önationen hade långt större intressen att bevaka i Stilla hwer. 
Jerram nödgades avstå från Newcastle, vilken avgick till Nord
amerikas västkust som förstärkning av därvarande svaga kanaden
siska styrkor. Med Minotaur och Hampshire anlände han själv den 
30 aug. till Singapore. Härifrån trodde han sig bäst kunna hindra 
den tyska Kinaeskaderns väntade inträngande i Indiska oce<inen. 
Längre söderut övervakade viceamiral Pateys Australian Fleet de 
australiska vattnen. Hans styrka stödde operationerna mot de tyska 
besittningarna i Bismarckarkipelagen och skulle i slutet av septem
ber eskortera de stora trupptransporterna från Australien över In
diska oceanen till Aden Genom dessa dispositioner blev inga L1n yg 
tillgängliga för a vpa trullerandet a v Marianerna, Karolinerna eller 
Marshallöarna. De härför av Jerram ursprungligen avsedda 11'ska 
kryssarna Askold och Zjemtjug eskorterade nämligen trupper från 
Kina till Indien. 

Det stora orosmomentet och frågetecknet för de allierade v r v. 
Spees eskader. Man antog han skulle nyttja den ostindiska övä Iden 
som basområde för sina attacker mot sjöfarten. Ett genombro tt till 
Indiska oceanen, där stora värden stod på spel, måste med alla 
tillbuds stående medel hindras. Att amiralen infö r det japanska 'ryc
ket dragit eskadern östvart hade man ingen kännedom om. Man 
visste ej heller, att tyskarna befann sig (7-9 sept) vid Julön ångt 
ute i Stilla havet. Att Emden detacherats och vid samma tid1 unkt 
kryssade i Bengaliska viken spanande efter rov hade man ich den 
blekaste aning om. 

Under förra hälften av september genomsnokade Minotaur, 
H ampshire, Y armouth, I buk i systematiskt de nederländska åarna, 
utan att påträffa några tyska örlogsmän. Men 59 handelsfartyg, 
som sökt asyl i neutral hamn, inräknades. Följande ett falskt alarm, 
att Königsberg opererade NW Sumatra anlöpte Hampshire Simalur 
den 3 sept. och passerade Emden i mörkret utan att upptäcka hen-
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11e. Elva dagar skulle ännu förgå innan man i Calcutta nåddes av 
den obehagliga nyheten, att en tysk kryssaren härjade i Bengeliska 
viken. 

Räden i Bengaliska viken. 

Den 6 sept. låg Emden och Markomannia med NW-kurs c. 100' 
SV Surnatras nordspets. Monsunen blåste med ansenlig styrka och 
sikten försämrades av regnskurar, som försvårade upptäckten av 
byte liksom positionsbestämningen. Gnistsignaler från en ångare på 
väg från Kapstaden till Sabang uppsnappades, men avsändaren kun
de ej uppspåras. Den 7-8. kryssade man under fåfängt sökande 
längs rutterna Sabang-Colombo resp. Negapatam och den 9. låg 
man på lur i skärningspunkterna mellan lederna Colombo-Ran
goon och Negapatam-Sebang. Förgäves. Havet låg öde och tomt, 
icke en rökfana siktades. 

På e.m. satte Emden kurs på rutten Colombo-Calcutta för att 
där pröva sin lycka. I kvällsmörkret varseblev utkiken positionslju
sen på ett fartyg med sydkurs. Man jagade ifatt henne och gav 
stoppsignal, som främlingen tveksamt åtlydde. I strålkastarsken sat
te löj tn. Lauterbach över med ett beväpnat kommando och rappor
terade: grekiska s/s Pantoporos med 6.600 ton bengaliska kol från 
Calcutta till Bombay, i brittisk charter. Alltså en neutral, men med 
en last, som rätteligen fick beslagtagas. Bränsle var just vad man 
behövde och Muller avsåg kvarhålla henne som kolbåt. Kaptenen 
protesterade mot uppbringandet, men gick slutligen med på att mot 
betalning fullgö ra sina åligganden under tysk uppsikt. 

Ett dåligt kap visade sig Pantoporos sedermera vara. I jämförelse 
med de god a Shantungkolen var de bengaliska av undermålig kva
litet. De var alltför mjuka, mestadels grus och sölade ned eldstäder
na i högsta grad. I stället för sedvanlig pannrensning var tionde dag, 
måste en yttre rengöring ske redan efter två dygn. Eldrummen på en 
koleldad kryssare i tropikern a hörde knappast till de angenämaste 
arbetsplatserna. I ettans eldrum på Emden uppmättes temperaturer 
på 60° -70°C, de övriga var något svalare. Det redan nog så be
tungande arbetet där blev odrägligt. Kolförbrukningen var 20-30 
Ofo högre än normalt, rökutvecklingen enorm. De svarta rökmolnen 
för rådde kryssarens närvaro redan på långt håll. Normal fart var 
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svår att uppnå. Fanningenjören Haass och hans duktiga eldare Crog 
en lättnadens suck, när de 440 ton, som mödosamt skyfflats 0!11-
bord, äntligen var förbrukade. Några bengaliska kol hamnade ald. 
rig därefter i Emdens bunkrar. Pontoporos' last hölls blott son en 
sista reserv. 

Stävande nordvart längs rutten Colombo-Calcutta mötte En•den 
vid 6-tiden följande morgon s/s Indus, som intet ont anande lopte 
rakt i armarna på henne. Ångaren var chartrad av brittiska r ge
ringen och på väg till Bombay för att lasta trupper för Frank rike. 
Las trummen var mestadels tomma, men proviant och andra förnöden
heter fanns i riklig mängd ombord. Besättningen överfördes till 
M arkomannia. Sedan begynte omlastningen av diverse utvalt b >ds: 
färskproviant, konserver, whisky, gin, öl, instrument, persedlar, 
men framförallt tvål, mängder av tvål, på vilken skriande Lrist 
rådde. Inom ett par timmar var Emdens däck belamrat med v.u-or 
och Muller satte stopp för det hela. Vid pass kl. 16 öppnades hot
tenventilerna, artilleriet satte 1 O granater i skrovet och efter en lång 
dödskamp gick Indus till botten. Alltjämt följande vägen mot Cal
cutta stötte Emden den 11. på ett andra, tomt trupptransportfat"tyg 
Lovat, med destination Bombay. Sedan besättningen - och fä ska 
tidningar - tao-its om hand, gjordes processen kort med henne. Ing
endera av de sinkta ångarna hade räknat med en tysk kryssare i 
dessa som säkra betecknade farvatten. Kapten Clegg på Lovat hade 
t. o. m. tagit Emden och hennes två följeslagare för en brittisk l on
voj, innan tyska flaggan gick i topp och varningsskottet dånadL . 

Notiser i de beslagtagna tidningarna och de på Markom" mta 
härbärgerade engelsmännen visste berätta, att åtminstone tre år.~are 
borde vara på väg ut från Calcutta. Muller bibehöll kursen nord. 
På kvällen den 12. stoppades den intet ont anande s/s Kabinga, på 
väg till New York med styckegods. Lasten var amerikansk egen
dom, därtill hade kapten Robinson maka och barn med om l ord. 
Under dessa omständigheter beslöt Muller att icke sänka ång«ren. 
Ett viktigare skäl talade mot en sänkning. Han var snart nöds~,kad 
o-öra sig kvitt de infångade fartygens besättningar genom att s~:nda 
dem till någon hamn i närheten. Kabinga var en lämplig uppsam
lingsplats för fångar. Med ett vaktkommando ombord föl jde hon 
tillsvidare Emden som "lumpsamlare". Kort därpå togs en annan 
ångare som god pris i nattmörkret: s/s Killin, med last av 5.00° 
ton bengaliska kol för Bombay. Hon borrades i sank påföljande 
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S/S Indus i sjunkande tillstJnd .. 

morgon. Samma morgon roddes fångarna över till Kabinga, ett 
komplicerat företag i den grova sjön. Vid 15-tiden gjorde Emden 
ett fint kap. Bytet var Harrisonlinjens Diplomat, som kvällen förut 
lämnat Hugli, Gangesdeltats huvudarm, med värdefull last, däri
bland 30.000 lådor te för London. ödet ville, att de bästa partierna 
av den indiska teskörden skeppades just med henne - samt den av 
Königsberg i Arabiska sjön en månad tidigare likviderade City of 
Winchester. Besättningen flyttade till Kabinga och Diplomat sänk
tes medelst sprängladdningar och öppna bottenventiler. Medan dessa 
anbringades alarmerades Emden av en rökfana i söder och hastade 
mot detta nästa offer. Som visade sig vara italienska s/s Loredano, 
destinerad till Calcutta. På uppdrag av Muller sökte prisofficeren 
förmå kaptenen att mot betalning taga med de ca 200 fångarna dit, 
en åtgärd, som möjliggjort sänkandet av Kabinga. Efter långt par
lamenterande förklarade denne sig villig härtill . Inför den annal
kande skymningen tog Muller emellertid icke risken att i den höga 
sjögången överföra männen. Italienaren tilläts fortsätta, efter det 
han lovat iakttaga strikt neutralitet. I avsaknad av radio bedömdes 
hans möjligheter att inom de närmaste dagarna förråda tyskarnas 
närvaro vara rätt små. I vilseledande syfte styrde Emden först syd-
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vart men vände sedan till NNW mot leden Madras-Calcutta, när
mar~ kusten. I dunklet siktades ljusen på en ångare, vilken på anrop 
svarade: Dandolo. Alltså åter en italienare, som tilläts fortsätta utan 

VlSltatlOn. 
Det började bli på tiden att försvinna ur grannskapet, ty han-

delsförstörarens närvaro utanför Calcutta skulle otvivelaktigt snart 
bli bekant. Pontoporos, Indus och Lovat borde den 11-12 sept. ha 
passerat Ceylons sydspets. Genom deras uteblivande måste signal
stationen i Point de Galle fatta misstankar. Loredano kunde under
rätta första bästa med radio försedda fartyg om sitt möte med krys
saren. En viktig nyhet att sprida ut i etern. Holländarna k unde 
också ha berättat om visiten vid Simalur. Brittiska krigsfartygs ,1är
varo måste tagas med i beräkningen. Nästa kolning borde ordnas 
inom kort. Tillföljd av den ihållande 50-monsunen var den härför 
avsedda Balasarbukten otjänlig. Andamanerna t. ex. passade bättre. 
Inför dessa fakta beslöt Muller förlägga verksamheten till motsatta 
sidan av Bengaliska viken. 

Under natten hade Emden av havsströmmarna försatts starkt väs
terut till kustens omedelbara närhet. På morgonen den 14. höll man 
ned på någonting, som genom luftspeglingen antog skepnaden av ett 
fartyg, men som överraskande visade sig vara den berömda J agan
nath-pagoden i Puri. Försiktigt manövrerande under lodning tog 
man sig ut ur de grunda vattnen. Då lerandet efter nytt byte intill 
kl. 15 ej krönts med framgång frigav Muller Kabinga innan h:n 
skiftade operationsområde. Medan överförandet av passagerarna P.a
gick, kom plötsligt en ångare i sikte. Stoppsignalen åtlyddes, pns
kommandot äntrade ombord och konstaterade: s/s Trabboch i b 1llast 
från Negapatam till Calcutta. Folket hann man sätta över på lump
samlaren" innan den tog farväl. Till tack för god behandling u.t
bringade fångarna ett trefaldigt leve för "the gentleman captam 
Muller". Kapten Robinson lät överräcka ett personligt tacksägelse
brev. Sent på kvällen sjönk Trabboch i djupet, efter en våldsam, 
vida omkring skönjbar explosion, orsakad av koldammets i last
rummen antändning. Hållande östlig kurs kom Emden vid midnatt 
över ett nytt byte, som med ljussignal anmodades stoppa. Istället 
ökade ångaren farten, ignorerande de sirensign;ler och ~ö sa sko~ 
som följde. Hon hade observerat eldskenet fran exploswnen ooc 
fattat misstankar. Jägaren upphann slutligen sitt byte och nagra 
skarpa skott framför bogen ändade den vilda jakten. En knapP 
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timme senare kl. 0235 gick s/s Clan Matheson, på väg från Madras 
till Calcutta, sitt öde till mötes. Bland den kostbara lasten fanns lo
j{omotiv, bilar, cyklar, skrivmaskiner m. m. Natten 14/15 upp
fångade Emdens radiomän några med klartext avgivna meddelanden, 

50111 bekräftade Mullers misstankar, att hon redan var upptäckt. 
fyrskeppet utanför Hugli återgav en rapport om att en tysk krys
sare uppehöll sig i vattnen utanför. Kabingas telegrafist Weselly ha
de lyckats få sin demolerade sändare i skick och rapporterade fyr
skeppet de sänkta fartygens namn. Icke en dag för tidigt hade 
Ernden dragit sig undan österut. 

Nästa natt inträdde ett omslag i väderleken och på morgonen låg 
havet spegelblankt med blott ringa dyning. Man nyttjade tillfället 
att fö r första gången kola ute till havs. Pantoporos angjordes styr
bord och med minimal fart bogserade Emden henne mot dyningen. 
Innan kvällen hade 440 ton lossats från greken och kolfrågan lösts 
för en tid framåt. Den alltför långsamma Pantoporos skickades 
därpå med en 14 mans prisbesättning under M ar komannias 1. offi
cer Bahl till en mötesplats W om Simular. Emden satte kurs mot 
Rangoonbukten. Den 17. hände ingenting. Inga fartyg visade sig, ej 
ens i skärningspunkten mellan rutterna Singapore-Calcutta och 
Madras-Rangoon, där man kryssade i flere timmar. Däremot av
lyssnades ett antal gnistsamtal berörande Emden. Hon hade bl. a. 
blivit sänkt i strid! Problemet vem anropet QMD tillhörde löstes 
oväntat genom att en kuststation på sin förfrågan "who is QMD?" 
från en annan erhöll det troskyldiga svaret: "Hampshire". 

I farleden Rangoon-Singapore kom vid 16-tiden den 18. ett rök
moln i sikte. Muller lät reglera kurs och fart så, att ångaren kunde 
anhållas i skydd av mörkret. Den nya bekantskapen var norska s/s 
Dovre, destinerad till Rangoon. Då lasten icke var krigskontraband, 
fick hon fortsätta, varvid man samtidigt mot betalning blev kvitt 
männen från Clan Matheson . Ombord på Dovre erfor Lauterbach, 
att två brittiska hjälpkryssare uppehöll sig i Malaekasundet och att 
den franska Dupleix låg i Penang. Med dessa upplysningar, jämte 
en packe tidningar, där Emdens verksamhet vitt och brett skildra
des, återvände han till Emden. Kursen ställdes först syd, men utom 
~_Ynhåll för norrmannen väst. Muller räknade med ett tiotal fientliga 
0rlogsmän i dessa vatten och beslöt snarast återgå till andra sidan 
Bengaliska viken. U p p giften om Pen an g som bas för de allierade 
lade han nogsamt på minnet. 
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Den 19. utnyttjades det gynnsamma vädret till att för andra g~ng
en kola ute till havs, denna gång 310 ton från Markomannia. Mdlan 
kl. 11-2 passerade Emden i all stillhet söder om Preparisö2- na 
medan H ampshires trådlösa förnams i omedelbar närhet. Å ten ge~ 
befann sig "vännerna" i närheten av varandra, utan att engelsll:'än
nen observerade fridstöraren, som redan sänkt sex ångare på 30 000 
brt för dem. Den 20-21 sept. marscherade hon tvärsöver v ken 
med kurs på staden Madras, undvikande alla fartyg. Muller hade 
en överraskning i beredskap. 

B1·ittiska motåtgärder. 

Den 14 sept. vid 14-tiden emottog radio Calcutta från Ellerr .an
linjens s/s City of Rangoon det alarmerande meddelandet, att t\·ska 
kryssaren Emden härjade i vattnen utanför. Budskapet härstan•ma
de från kapten Giacopello på s/s Loredano, som utanför Hugli 1'1Ött 
engelsmannen på utgående. Hon gjorde strax helt om. Ång,. rna 
!tonus, Lotusmere och Rajput ävenså. Nyheten slog ned likt en llixt 
från en klar himmel. Om Emden visste man ingenting sedan hon 
lämnat Tsingtao, blott att hon möjligen följde v. Spees eskade, åt. 
Var denna åter befann sig kände man än så länge ej med säkerhet 
till. Emdens uppdykande i farvatten, som ansetts absolut tr ::.;ga, 
kom som en obehaglig överraskning. Sjöfarten på Calcutta in. ~äH
des omedelbart, fyrarna släcktes och lotsbåten indrogs. Mynd· .;he
terna i Chittagong, Akyab, Vizagapatam och andra hamnar liksom un
derrättelseofficeren i Colombo varskoddes. Denne beordrade trafikför
bud i Bengaliska viken och på linjen Colombo-Singapore. Sjöf;men 
i denna del av Indiska oceanen låg därmed helt nere. Den 16 an
löpte Kabinga Calcutta, med en mängd sjömän utan skepp oml ord. 
Tre dagar senare meddelade Rangoon om Clan Mathesans s:i.nk
nmg. 

Emedan Peirses förband var strängt upptaget av konvojtj~qst i 
väster, gav amiral Jerram i Singapore Hampshire, Y armouth och 
Chikuma uppdraget att uppspåra och förinta rädfartyget. Han sän
de Minotaur till Sumatras västkust och Ibuki till Kokosöarn. för 
att övervaka de platser Emden antogs uppsöka för kolning. Dupleix 
skulle efter slutförda reparationer i Penang hålla Malaekasundet 
under uppsikt. Alla dessa var överlägsna Emden. Kommendörhpten 
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Grant, ledare för spårhundarna, avsåg med sitt fartyg jämte Chikuma 
anlöpa en punkt 50' öster om Dondra Head (södra Ceylon) för att 
härifrån_ inleda letande t. Kommendörkapten Cochrane (Y armouth) 
hade N1kobarerna, Andamanerna och Rangoonbukten på sin lott. 
:Maskinhaveri tvang honom emellertid anlöpa Penang. Hampshire 
övertog då hans sektor och Chikuma allena Ceylon. Medan Emden 
den 18. sto~ utanför Rangoon, stävade Hampshire norrut längs öst
sidan av N1kobarerna. För att få ett slut på de indiska stationernas 
okloka användande av klartext ville Grant anlöpa Port Blair på 
Andamanerna och därifrån avsända ett kabeltelegram till myndig
heterna om saken. Den 19. erhöll han rapport om anhållandet av 
Dovre samt en annan sådan om att kanondunder hörts utanför 
Akyab .. ~an _skyndade därför norrut, passerade staden och följde 
kusten 1 nktmng mot Madras. Chikuma kolade den 21. i Colombo 
och stod i beråd att gå norrut längs Ceylons ostkust för att möta 
Hampshire. Emden höll på att råka mellan tvenne eldar. Blott ge
nom ett missförstånd kvarlåg japanen i Colombo avvaktande vidare 
order från den brittiske eskaderchefen, i stället för att fortsätta mot 
Madras. Den 22 sept. frigavs sjöfarten åter. Samma kväll slog Em
den till helt överraskande. 

Beskjutningen av Madras . 

Tisdagen den 22 sept. ångade Emden i strålande sol med W-kurs 
mot Madras som man med halv fart beräknades nå på kvällen. 
Uppförd på en flack och sandig strandremsa på Koramandelkusten 
var orten nummer tre bland Indiens sjöstäder, säte för guvernören 
över Madras Presidency, en stark garnison, stora handelshus och 
banker samt en bomullsindustri. Tvenne långa vågbrytare och ett 
gammalt ~ort St. ~eo_rge skyddade hamnen. I dess södra del låg 
Burmah 011 Co:s olJeCisterner anhopade. Föremålet för Mullers spe
ciella intresse denna gång. 

Andamålet med blixtvisiten var att skjuta oljeförrådet i brand 
samt att skada den brittiska handeln och prestigen. Med demonstra
tionen avsåg man åstadkomma oro bland den infödda befolkningen, 
att uppväcka dess antibrittiska stämningar. Förluster bland invånar
na skulle om möjligt undvikas. Ammunitionsförbrukningen med tan
ke på den framtida verksamheten begränsas till ett minimum. 

Vid pass 50' utanför Madras detacherades Markomannia med sär-
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skilda orders till en plats 15' ost Pondicherry. Med den fjärd e stor

stenen uppsatt och helt avbländad nalkades Emden den klart t.pp

lysta, intet ont anande storstaden. Fyren var tänd, hamnbelysningen 

likaså; allt andades djupaste frid. Vid 21-tiden slogs klart skepp 

och farten reducerades. C. 3.000 m från vågbrytaren girade 1 rys

saren syd och lät strålkastarna spela mot stranden. När fyren b g i 

linje med oljeupplaget gav Mi.iller kl. 21.42 styrbordsbatteriet t ill

låtelse öppna eld. Den första salvan gick för lågt, de därpåföljande 

var däremot täckande. Två större cisterner fattade eld, varvid 

425.000 gallons olja blev lågornas rov. Tre övriga träffades även

ledes utan att antändas, en av dem var dock tom. En del projektiler 

föll ned över ångaren Chupra innanför vågbrytaren, andra w d i 

själva staden. Efter det 130 granater förbrukats, inställdes elden, 

"spökskeppet" intog skenkursen NO och kopplade på full belysning 

akterut för en stund. Utom synhåll från land gick hon sedan mork

lagd småningom över till sydkurs. Hela affären hade varat blott t io 

minuter. Elden besvarades omsider från land och tre granater slog 

ned bakom Emden i kölvattnet. De av angreppet orsakade n,ate

riella skadorna var ansenliga, dess moraliska verkan enorm. P .nik 

utbröt i staden, befolkningen flydde inåt land och järnvägsstc,tio

nen belägrades av skräckslagna flyktingskaror. Fem personer döda

des och ett dussin sårades. Den västliga vinden sparade staden från 

en brandkatastrof. Panikstämningen spred sig till de övriga hamn

städerna. Efter midnatt utfärdades åter förbud för sjöfarten, knap

pa 24 timar efter dess frigivande. Trafiken kom i stockning. far

tygen kvarlåg i hamnarna, där varulagren hopade sig. De sto ra 

trupptransporterna från Australien till Europa försenades. Man 

fordrade en stark säkring, innan de tilläts avsegla. Upprörda stäm

mor anklagade Amiralitetet och Royal Navy för ineffektivitet . Icke 

nog med att Emden åstadkommit oreda i Bengaliska viken, hon 

hade också helt fräckt beskjutit Madras. Två dagar tidigare hade 

Königsberg angripit Sansibar och sänkt kryssaren Pegasus. Båda gick 

alltjämt fria . Och dock gjorde flottan allt som stod i dess makt. 

Emden undgick i själva verket knappt att möta sin mäktiga anta: 

gonist. Medan hon låg utanför Madras, befann sig Hampshire 300 

därifrån. På morgonen möttes Grant av röken från de brinnande 

cisternerna, synlig 50' ut till havs. Chikuma låg den 23. vid 'fri~
comalee med N-kurs, men gjorde på Grants order helt om v1d 

Ceylons nordspets för att skydda staden. 

Oljecisterner i Madras i brand efter Emdens visit. 

I gryningen den 23. träffade Emden Markomannia på avtalad 

plats, passerade tätt förbi Pondicherry och Cuddalore för att attac

kera där liggande fartyg, men den öppna redden var tom. En be

skjutning lönade sig knappast. Den ständigt återkommande kolfrå

gan blev igen aktuell. Till Simalur väntades tyska s/s Choising med 

bränsle och proviant. Kursen ställdes SO mot denna ö. 

Sjöfartskrig väster om Colombo. 

Under färden dit ändrade Mi.iller emellertid natten 23 /24 sept. si

na planer. Han beslöt förlägga verksamheten till vattnen mellan 

Ceylon och Malediverna. Efter omsorgsfull prövning av tillbuds

~tående tidningsnotiser, de engelska kaptenernas yttranden, uppgifter 
1 segelhandböcker och avlyssnande av motpartens gnisttrafik kom 

~an till slutsatsen, att utsikterna till framgång här var goda. Ingen

ltng tydde på att Königsberg opererade i området. Något intrång 

på kollegans jaktmarker var sålunda knappast att befara. Sjöfarten 

på den viktiga rutten Aden-Colombo tvangs av Lackadiverna och 

M:alediverna in i en smalare passage mellan dessa ögrupper, den s. k. 
8. Grads resp. 9. Grads Kanalen, dominerad av den ansenliga atollen 

M:inikoi. Efter Madrasaffären antogs fiendens jakt sätta in i Ben-
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Tv!i av de sänkta !ingarna: King Lud och Trabboch . 

galiska viken. En överraskande räd väster om Colombo var britter
na knappast beredda att möta. Emdens position var dem obekant. 
Efter ankomsten till Indiska oceanen hade hon ej mera använt sin 
skvallrande t rådlösa sändare, men desto intensivare lyssnat till .not
spelarens gnistsamtaL 

I gryningen den 24. gick Emden över till S-kurs rundade Ceylon 
utom synhåll från land. Dagen därpå passerades Point de Galle och 
här prejades s/s King Lud, i ballast från Aden till Calcutta. Vid 
visitationen framkom ingenting av intresse. Besättningen sändes över 
till Markomannia och ångaren i djupet. Följande kap gjordes i 111örk
ret helt d j ärvt strax utanför Colombo, där hamnförsvarets ,trål
kastare spelade runt horisonten. Först kom den klart upplysta '10rs
ka tankern Oceanic i sikte, men tilläts efter anrop passera utar un
dersökning. Men kort före midnatt gick en riktig godbit i hllan: 
sis Tymeric, med 4.600 ton javanesiskt socker, värda sina i 60.0~0, 
för Falmouth. Hon hade nyss lämnat hamnen längs en av my'1d1g· 
heterna som absolut säker utpekad farled. Under uppsikt av Laut~r
bach och hans 15-mannakomando nödgades hon följa Emden 1 kol
vattnet. Föro-rymmad över att på detta vis bli tagen utanför O lom: 
bos portar ~ägrade kaptenen navigera och sökte få maskineriet 1 

olag. Prisofficeren anacia argan list och anhöll att få sänka fa~·tyge; 
på stället, vilket Muller biföll. Kapten Tulloch och hans maskmche 
fördes under bevakning till Emden, resten till Markomanni,1. D~ 
fick tio minuter på sig, i stället för sedvanliga 1-3 timmar, oc 
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harih knappt packa ihop sina ägodelar. Sänkningen fö~dr?jdes nå
ot av att man först lät holländska postångaren Komngm Emma 
~assera , inn~n sprängladdnin?.ar~a. detonerade .. Fä.rska tidningar ?ch 
en del prov1ant beslagtogs darfonnnan. Den md1ska _rress~n sk!ld
ade utförligt Emdens härjningar, förödelsen och pamk:n 1 Madras 

r m. Hennes chef beskrevs i sympatiska ordalag som en god sports-
an och spelare med tur. Hans "fair play" och humana krigföring 

des. Samtidigt uttryckte man sin förvåning över att de 
mån o-a allierade kria-sfartygen inte lyckats förgöra orostiftarcn. En 
'" b b d l" firma nyttjade henne i reklamens tjänst ; i dess annons sto oatt asa: 
- Vår tvål är så fin, att också Emden tog av densamma fran lndus 
och använder den! 

Efter T ymeric-intermezzot sattes kurs W mot ön Minikoi. S2.mma 
natt anhölls ångaren Gry fevale, i ballast från Bombay till Calcutta. 
Kapten Steel accepterade utan invändning rollen som "lumpsam
lare" för en tid framåt. Den 26. gick Emden ur vägen för en hol
ländare, som på långt håll passerade med W-kurs. På kvällen mötte 
ett stort fartyg, som av radiosignalerna att döma antingen var dans
ka Fiania eller en av Bibby-Linjens passagerarfartyg. Ingenting att 
fika efter. Emden höll sig undan i mörkret. 

Söndagen den 27. vid 3-tiden på morgonen löpte ett mer än väl
kommet byte i armarna på tyskarna : s/ s Buresk, destinerad till Hong
kong. Chartrad av Amiralitetet förde hon 6.000 ton bästa Waleskol 
fö r brittiska Kinaeskadern och 900 ton bunkerkol ombord. Ingen
ting kunde passa Emden bättre. Kryssarens bränslebehov var tryg
gat för lång tid framåt. Kapten Taylor och två officerare tilläts 
stanna kvar på sina poster. Chef på den nya koltendern blev kap
ten Kloepper. Till hans fö rfogande ställdes fänrikarna Gysslin!S och 
Schmidt, l underofficer, 4 underbefäl och 8 man plus ett antal kmeser 
från Tymerics besättning. Med Emden i mitten, Buresk babord, 
Gry fevale styrbord och M ar komannia som slutare fortsatte färden 
rnot Minikai över en spegellugn ocean. Muller höll sedvanlig guds
tjäns~ på mellandäck, prins Franz Joseph katolsk sådan under bac
ken. Söndagsfriden stördes blott av att några av whisky överför
friskade individer ställde till bråk på Gryfevale. Man var tvungen 
lämpa alkoholen överbord och slå de värsta slagbultarna i järn. Vid 
rniddao-stiden stoppades ångaren Ribera, i ballast från Glasgow 
till Ba~avia. Besättningen inskeppades på Gryfevale och offret sänk
tes med några välriktade granater. Kort före mörkrets inbrott högg 
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E m den klorna i nästa byte: F o y le , likaså tom, f rån V enedig till 
Rangoon. Medan sänkningen förbereddes, kom ett stort fartya- · 
sikte. Priskommandot fick dock återvända med oförrättat äre;d~ 
denna gång. Ångaren var Djocja, Roterdamsche LLoyd, destination 
Colombo. 

Åter blev det på tiden att försvinna till andra vatten. De sänkta 
ångarnas uteblivande skulle utan tvivel väcka redarnas misstankar. 
Muller lät överföra samtliga fångar till Gryfevale, som på kvällen 
frigavs. Den 29. anlöpte hon Colombo med de ofrivilliga p:tssa
gerarna ombord. Vid samma tid styrde trion Emden, Buresk, Mar
komannia ut från scenen, sydvart på östra sidan av Maledivernas 
långsträckta ökedja, mot atollen Felidu. 

Gry/evales ankomst till Colombo väckte allmän uppståndelse. 
För andra gången på kort tid hade den brittiska sjöfarten drabbats 
av förluster och till på köpet strax utanför Colombo. Fyra ångare 
på 15.000 brt var borta för alltid, en femte nu i tysk tjänst. Far
vattnen kring Ceylon förklarades osäkra. Fartygen hölls tillbaka i 
hamnarna och trafiken råkade i stockning. Colombos hamn var 
fylld till bristningsgränsen och 15 ångare tvangs ligga utanför våg
brytaren. I andra indiska storhamnar var situationen likartad. Det 
oaktat sökte myndigheterna hålla sjöfarten igång. Kaptenerna an
modades undvika normala stråk, att färdas med avbländade lj us, 
att icke avge onödiga gnistsignaler och att icke lita på allehanda 
rykten. En "lumpsamlares" ankomst i hamn var ett säkert tecken 
på att Emden skiftat om till ett nytt område, varför de nyss hem
sökta ansågs tämligen säkra. För att lugna sinnena beslöt man på 
högsta ort i London allvarligt vidtaga åtgärder mot inkräktaren. 
Den 1 okt. sände marinministern Churchill ett memorandum till 
Förste sjölorden, där han bl. a. föreslog en koncentration i stor skala 
i de indiska vattnen riktad mot Emden. Den skulle omfatta krys
sarna Hampshire, Yarmouth, Sydney, Melbourne, Chikuma, Zjem
tjug, Askold, Psyche, Pyramus och Philomel och bli fullt effektiv 
efter ungefär en månad. 

De närmaste tillgängliga örlogsmännen hann ej ingripa mot Em
den, innan det redan var för sent. Chikuma avgick den 30 sept. 
från Colombo mot Minikoi och det hemsökta området. Hampshire, 
som den 27. avgått österut för att möta en av Dupleix, Askold och 
Empress of Asia säkrad transport, återvände skyndsamt till Colom
bo. Y armout h övertog hennes åligganden vid Surnatras nordkust. 
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Uppehållet vid Chagosöarna. 

I skydd av korallreven vid Felidu i Maledivernas mitt fyllde 
Emden den 29-30 sept. sitt till 320 ton reducerade kolförråd med 
645 ton från Mar.komannia, medan Buresk övertog smörjolja och 
vatten. Hon skulle hädanefter följa kryssaren åt. M ar komannia 
skickades till Simalur för att uppsöka den dithän beordrade Pon
toporos. Efter övertagandet av grekens last och priskommandot 
skulle kapten Faass låta henne löpa. I Padang skulle han därpå 
avlämna post, anskaffa proviant och kontakta tyska kolbåtar. Den 
6 okt. sammanträffade Markomannia med Pantoporos vid Sima
lurs östkust, där ävenså fem holländska örlogsmän ankrat. slag
skeppet Hertog Rendriks chef förklarade tyskarna, att de vid över
skridandet av tremilsgränsen skulle interneras. Markomannia satte 
därför igång arbetet strax utanför densamma. Ångarnas närvaro 
inrapporterades den 9. till J erram, som genast sände Y armouth till 
platsen. Vid hennes ankomst den 12. sökte tyskarna fly mot land, 
men infångades - troligtvis på neutralt vatten. Markomannia sänk
tes på stället, medan Pantoporos infördes till Singapore och tyskarna 
till ett fångläger där. 

Den 30 sept. begav sig Emden till den i söder belägna Chagos
arkipelagen. Förbi dessa brittiska öar strök trafiklederna Aden
Australien, Godahoppsudden-Colombo resp. Calcutta. Enligt hop
samlade informationer väntades trupptransporter avgå från Aust
ralien via Suezkanalen till Europa. Ångarna med fruset kött tog 
antagligen samma väg. En riklig fångst var med skäl att vänta. 
Resan dit anslogs för reparationer, övningar och såvitt möjligt 
avkoppling. Efter en månads oavbryten kryssning var Emdens skrov 
i starkt behov av uppsnyggning. De många kolningarna hade försatt 
"Osterns Svan" i ett bedrövligt skick. Färgen var bortskavd, plå
tarna tillbucklade och rostanfrätta, däcket trasigt, relingen sönder, 
koldamm fanns överallt . .. Under vattenytan var bottnen bevuxen 
med musslor och långhalsar, som nedsatte farten. Bottenskrapning 
var nödvändig. Pannorna erfordrade en grundlig rensning: utbyte 
eller tätning av vattenrören, reparation av murningarna, kondensa
torerna en genomgående putsning, maskinerna noggrann översyn. 
Allt måste utföras med de medel som fanns ombord. Maskinerna 
stoppades turvis -5 timmar för översyn. Man körde därvid sakta 
far t med en maskin och blott fyra pannor under ångtryck. Den tek-
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niska personalen därnere i det heta infernot var hårt engagerad'- i 
dessa arbeten. Däcksfolket hade även det fullt upp med göromål: 
rostknackning och målning omväxlande med exercis och skjuti:lV
ningar. Den 3 okt. anlände Emden till de nya jaktmarkerna, där 
hon den därpå följande veckan kryssade längs de förmodade han
delsvägarna hållande utkik efter köttångarna och konvojerna. Re
sultatet var lika med noll. De tomma havsvidderna gäckade tys
karna. Mullers antagande var felaktiga, trafiken var inställd eller 
följde andra stråk. Det fruktlösa sökandet avbröts den 8. och kur
sen lades NO mot korallön Diego Garcia i Chagosgruppen. Istån d
sättning, kolning och en tids vila för personalen stod på program
met. 

I dagningen den 9. gled Emden försiktigt in i den palmbekransade 
lagunen, där man var skyddad mot sjögång och insyn utifrån. Ge
nom att vattenfylla en del celler krängdes kryssaren så, att bottJ•en 
delvis kunde renskrapas och strykas med färg. Hon blev ommålad 
i grått och försatt i bästa skick. Kolförrådet kompletterades med 
475 ton från Buresk. Den avsides belägna öns invånare, av vi1ka 
två var europeer, hade icke den minsta aning om att krig rådde. 
Förklaringen stod att finna i det faktum, att den enda förbinde1se
länken med yttervärlden, en skonare från Mauritius, blott var t red
je månad anlöpte ön för att lasta kopra och kokosolja. T yskarna 
undvek sorgfälligt att blotta de verkliga förhållandena. Männ~ns 
nyfikna frågor angående anledningen till besöket, Emdens ruggiga 
tillstånd och nyheter från stora världen besvarades diplomatiskt rned 
att man befann sig ute på en stor flottmanöver, haft bråk med in
födingarna i Ostafrika, genomlöpt en svår storm; allt server<•.t i 
trovärdig form och kompletterat med notiser ur gamla tidningar. 
För att undgå alltför besvärande frågor undfägnades gästerna med 
drinkar och godsaker i mässen. Till tack sände de en båtlast 1isk 
och frukt ombord och begåvades i gengäld med ett par lådor spi
rituosa. Idyllen var fullständig och det hade varit dumt att stora 
den med några som antydningar om att de båda nationerna bekri
gade varandra. Lördagen den 1 O okt. kl. 11 fick Emden upp an
karet och stack till sjöss, följd av Buresk och de nyförvärvade vän
nernas avskedsviftningar. Efter ett fåfängt sökande efter v illel·råd 
norrom ögruppen sattes kurs mot norr följande dag. 

Sedan någon tid tillbaka närde Muller planer på att görJ en 
avstickare till Penang, hamnen där de allierades krigsfartyg höll 
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till. Förslaget att göra en överraskande torpedattack in i lejonets 
kula härstammade från hans torpedofficer Witthoeft, vars mannar 
inte haft tillfälle visa sitt kunnande. Artilleriet hade varit i aktion 
egentligen blott vid Madras. Ett dylikt fö retag hörde visserligen ej 
till en handelsförstörares uppgifter, men ett plötsligt angrepp ägde 
vissa fö rutsättningar att lyckas. Penang hade varit i turen, om icke 
ett uppsnappat telegram lett Miiller på andra tankar. På en ångares 
förfrågan försäkrade nämligen radiostationen i Colombo: - "Route 
Aden-Colombo fairly safe". Britterna väntade tydligen icke att Em
den åter skulle dyka upp i de vatten hon nyss hemsökt. En välkom
men information. Muller grep chansen att återvända till det gamla 
jaktreviret vid Minikoi. Först borde bränslet fyllas upp. Den 12-
13 okt. stävade Emden nordvart längs västsidan av Malediverna 
sökande efter en lämplig kolningsplats, men den västliga dyningen 
gick för hög och ett långsides angörande av Buresk var ej rådligt. 
Genom Kardivakanalen förflyttade sig duon till andra sidan av 
ökedjan. Den 15 . anlöptes atollen Tiladum-Uati i nordändan av 
Malediverna, där 280 ton kol på rekordtiden tre timmar i brän
nande sol tömdes i Emdens bunkrar. På kvällen ställdes kursen mot 
Minikoi, vars fyrljus syntes i fjärran. Försiktighet var av nöden. 
Av de senaste dagarnas gnisttrafik att döma befann sig fientliga 
örlogsfartyg i närheten. Det välkända QMD hade ofta hörts i lu
rarna. 

Efter ankomsten till Colombo avsåg kommendörkapten Grant ge
nomsöka Malediverna, dit han fullt riktigt antog Emden begivit sig. 
Men han förlorade dyrbar tid genom att först på falskt alarm göra 
en avstickare mot Lackadiverna, innan han ställde kosan söderut. Av 
sultanen av Male erfor han, att tyskarna kolat vid Felidu. Kort 
därpå, att de två kolbåtarna fråntagits dem vid Simalur. Emden 
måste följaktligen fortfarande uppehålla sig någonstans i söder. Han 
gissade på Diego Garcia, en plats intressant nog för en kapare att 
hålla till vid och skyndade den 13 okt. med Hampshire och Empress 
of Asia raka vägen dit. Olyckligtvis för britterna tog Grant genaste 
vägen längs östsidan av Malediverna, samtidigt som Emden gick 
norrut på den västra sidan. Därvid passerade "vännerna" den 13/14 
0kt. i verkligheten på 300' avstånd från varandra. Hjälpkryssaren 
anlöpte den 15. Diego Garcia och erfor därvid, att tyskarna avgått 
därifrån fem dagar tidigare, öborna med vem de umgåtts. Grant 
beordrade ofördröjligen återgång till Colombo, varifrån han efter 
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kolning den 18. startade avpatrullerandet av Ceylon-vattnen. Två 
dagar senare inlöpte ångaren St. Egbert i Cochin på Malabarkusten 
med folk från sex av Emden uppbringade fartyg ombord. Fridstö
raren hade åter igen slagit till. 

Förnyat handelskrig vid Minikoi. 

Vid midnatt den 15 okt. såg utkiken på Emden en ångares lan
ternor i väster och så snart hon passerat Minikoi fick hon stopp
signal. För andra gången nödgades Clanlinjen avskriva ett av ~ina 

skepp, denna gång Clan Grant, med 4.000 ton styckegods från Lng
land till Colombo. Den värdefulla lasten omfattade livsmedel, pors
lin, linne, verktyg, skrivmaskiner och cigarretter i mängd. Besätt
ningen vandrade över till Buresk och ett rikligt urval av varorna 
till Emden, påföljande dag. 

Medan arbetet pågick kom en högst egenartad farkost i sikte . Ett 
lågt skrov, som kunde tillhöra ett krigsfartyg, en monitor ellLr en 
jagare, men som vid närmare påseende visade sig vara ett - 1\lud
derverk. En ute på öppna havet högst ovanlig och komisk syn. 
Fartyget gjorde sina sex knop och rullade fruktansvärt i vågorna. 
Hon fick följa efter tills Lauterbach och Schall hann gå ombord 
konstaterande: nybyggda Ponrabbel, på väg från England t ill f as
manien. Den före resan avlönade besättningen hade ingenting mot 
att byta denna gungande likkista mot Buresk. Några granater ~ mk
te fulingen. S/s C lan Grant delade hennes öde. Samma väg v 111d
rade ångaren Benmohr med styckegods från Leith till Yokoktma 
och infångad senare om kvällen. 

Den 17. förlöpte lugnt utan mellanfalL Inga rökfanor upptä ktes 
vid horisonten. Jaktlyckan svek. Miiller antog ångarna samladt:~ till 
konvojer i Colombo eller att de tog en annan väg västerut. De upp
bringade hade alla gått med östkurs. På Lauterbachs inrådan tog han 
sitt fartyg till en punkt norrom Minikoi och lade sig på lur där. 
Väntan blev ej lång. Vid 4-tiden på morgonen anropades en f) rsta 
ångare med blinklampa, men fick efter svaret "spanska s/s Ferrumdo 
Poo" fortsätta utan visitering. Denna söndag inbragte dock ett syn
nerligen rikt byte, den bästa fångst Emden någonsin lade vantarna 
på. Vid middagstiden stoppades ett tungt lastat fartyg förande en 
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stor blå skorsten: Blue Funnel-Linjens Troilus, på sin första resa 
från Y okohama via Singapore och Colombo till Europa. Lasten, 
försäkrad för i 130.000, innehöll bl. a. tenn, koppar och gummi. 
A v myndigheterna i Colombo hade kapten Long anmodats taga vä
gen 30' norrom Minikoi, som ansågs fullt säker. Och just vid detta 
nya stråk väntade Emden. Longs information om den "säkra" rutten 
Colombo-Aden var värd all uppmärksamhet. Med sakta fart fort
satte Emden längs densamma i riktning mot Colombo. På kvällen 
anhölls ångaren St. Egbert med 6.600 ton styckegods för USA och 
tilldelades "lumpsamlarens" otacksamma, men dock eftertraktade 
Nll. Vid midnatt begåvades man med en ny kolbåt: Exford, med 
6.000 ton prima Cardiffkol för Hongkong. Ett välkommet tillskott. 
I mitten av en flottilj på fyra lastdragare sökte sig Emden under 
natten 18/19 okt. bort från trafikleden för att i dagsljus på en avsi
des plats taga för sig av bytet. Tiden var inne att försvinna i det 
blå innan fienden varskoddes om faran. 

Tidigt på morgonen begynte den stora ommöbleringen fartygen 
emellan. Hela sällskapet låg stilla på platsen medan disponibla bå
tar trafikerade mellan dem, lastande och lossande. En ansenlig del 
av kryssarens personal (ca 80) var engagerad i arbetet eller förde
lad på priserna och hennes förmåga att med kort varsel upptaga 
strid tvivel underkastad. Av officerarna befann sig blott Muller, 
Gaede, Witthoeft, Schall och Zimmermann, förutom ingenjörerna 
och läkarna ombord på Emden, de övriga 11 var fördelade på 
Buresk, Troilus, St. Egbert och Exford. En brittisk kryssares plöts
liga uppdykande på arenan hade varit ödesdigert för tyskarna och 
säkerligen orsakat villervalla på den ocean a "marknadsplatsen". I 
själva verket nalkades en oanmäld gäst, anmodades sluta sig till för
samlingen och lydde. Unge Zimmermann och en handfull folk bor
dade henne: Chilkana, med styckegods från Middlesbrougth till Cal
cutta. På e. m. hade man hunnit till sista akten av det brokiga skå
despelet. Varorna var fördelade på Emden och hennes två kolbåtar, 
alla besättningarna ombord på "lumpsamlaren". Troilus och Chil
kana sänktes genom artillerield. Den välbyggda trojanen höll sig fly
tande i flere timmar, de många träffarna till trots. St. Egbert fri
gavs med anvisning att uppsöka någon västkusthamn, dock icke 
Colombo eller Bombay. Ett anlöpande av dessa skulle med vapen
makt förhindras. Kapten Barr valde Cochin, där ca 500 personer 
den 20. debarkerade, åstadkommande stor uppståndelse. Vid av-
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skedet praktiserade Muller en ny sorts skenmanöver: först syd, se. 
dan i fjärran - men ändå inom synhåll för St. Egbert - nord och 
slutligen helt utom synhåll åter syd. Så snart sig göra lät med 
Buresk och Ex/ord skyndade Emden bort från skådeplatsen för de 
senaste framgångarna. I nattmörkret siktades ljusen på tre o11ka 
ångare, men Muller avstod från att taga en närmare titt på d m. 
Huvudsakligen var att fortast komma ut ur farozonen. Operatton 
Penang var itur. Den 20. höll man fortfarande sydkurs för 1tt 
komma utanför stråket Aden-Colombo, men gick efterhand över 
till östlig och passerade den 22. Point de Galle på 100' avsti1 1d. 
Huru var motspelarens pjäser placerade denna gång? 

Samma dag St. Egbert anlöpte Cochin kryssade Hampshire id 
Ceylon s sydkust, Y armouth eskorterade tre franska ångare vid Co
lombo, Chikuma låg i Malaekasundet och Zjemtjug sökte efter tyska 
kolångare vid Andamanerna och Nikobarerna. Vid underrättelsen 
om Emdens nya härjningar vid Minikoi beordrade Grant orneeld
bart Y armouth dit och genomsökte själv med Hampshire och F m. 
press of Russia Malediverna, dit han antog tyskarna åter dragit sig 
undan. På marsch mot Felidu passerade bägge två natten 20/21 c;kt. 
framför Emden och den 21. vid 8-tiden låg hjälpkryssaren på diver
gerande kurs blott på 10', Hampshire på 25' avstånd från vad de 
sökte efter. I den mörka, av regnskurar tyngda morgonen undgick 
Emden upptäckt. De långsamma kolbåtarna räddade henne, ty med 
dem i s lä p tåg kunde hon göra högst l O knop. Med ett par knop t ill 
och en något sydligare kurs hade en sammanstötning utan tv vel 
ägt rum. Det var före radarns tid! Men nära ögat var det de11na 

o gan g. 
Emdens verksamhet väckte en storm av indignation inom Indiens 

handels och sjöfartskretsar. Hos befolkningen en med skräck bhn
dad beundran. Icke minst klandrade man de brittiska marina m\ n
digheterna för bristande effektivitet. Handelskammaren i Calct;tta 
fordrade bildandet av skyddade konvojer. Den brittiska pressen <;pa
rade icke heller på orden i kritiken av Whitehalls göranden och lå
tanden. Densamma och den stora allmänheten önskade veta ·ad 
sjöministern egentligen uträttade. Allt man såg var, att någrJ få 
tyska kryssare - särskilt Emden - gjorde vad de behagade på 
världshaven och sänkte brittiska handelsfartyg på löpande band. 
Så skrev Times bl. a.: - "Tiden är inne att fråga när Amiral itetet 
avser sätta stopp för Emdens vilda framfart. Hennes strövtåg till 
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Gangesmynningen och ner till Koramandelkusten isolerade provinsen 
:Burma i 14 dagars tid, lamslog handeln på Calcutta och har åsamkat 
landet enorma förluster. Hennes återuppdykande betyder nya jätte
förl uster ... Hon allena är ansvarig för nuvarande höga försäk
ringspremier på de östliga handelsvägarna och synbarligen kommer 
bon att avskära all postbefordran på Indien. Nu när hon åter är 
verksam på sina gamla jaktmarker, kan hon väntas lamslå hela 
den indiska handeln. Vi önskar ej direkt kritisera engelska flottans 
verksamhet ute på oceanerna, men ser oss förpliktade framföra foL 
kets växande missnöje med de åtgärder, som träffats gentemot den
na och andra handelsförstörare. Enligt den allmänt förhärskande 
opinionen äger Amiralitetet icke nödig förståelse för det lagliga an
svar som åligger detsamma på den transoceana handelns sektor ... " 
För att lugna kritikerna lät Churchill den 24 okt. offentliggöra en 
kommunike, där han hänvisade till de utomordentliga svårigheterna 
att få bukt med enskilt opererande handelsförstörare ute på de väl
diga vidderna. Ett stort antal kryssare (cirka 70) var redan insatta 
i jakten på dem och antalet skulle ökas så snart konvojerandet av 
trupperna undanstökats. De lidna förlusterna utgjorde i själva ver
ket blott en bråkdel av hela fartygstonnaget. Och den tyska utrikes
handeln hade praktiskt taget upphört att existera. Det fanns ingen 
anledning till oro eller klagomål. 

Alla dessa förklaringar var naturligtvis sanna, men de förmådde 
inte undanskymma det faktum, att den ensamma Emden i två må
naders tid hållit en stor del av Indiska oceanen i ständig spänning. 
Dess verkningar spårades vida omkring, icke blott inom det indiska 
näringslivet. Vid budet om tennbåten Troilus sänkning t. ex. reage
rade metallbörsen i London. Hos Lloyds slog Lutine-klockan dessa 
dagar oftast det ena slaget för dåliga nyheter. 

Angreppet mot Penang. 

Emden rustade sig för språnget mot Penang. För att bli kvitt det 
påhäng kolbåtarna representerade sändes kapten Gropius med Ex
ford den 22. till en plats 30' N Kokosöarna, med order att vänta 
intill den 15 nov. samt därpå uppsöka neutral hamn. Efter över
tagandet av 480 ton kol i den skyddade Nankauribukten på Niko
barerna detacherades Buresk den 26. under befäl av kapten Kloepper 
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till en mötesplats 40' väster om Simalurs NW-spets. Emden fon
satte allena mot Penang undvikande alla fartyg. På f.m. den 27. 
kallades officerarna till chefens hytt för genomgång av den före
stående operationen i detalj. Därefter delgav Mi.iller den akterut 
uppställda besättningen dess syfte. 

Natten mot den 28. reglerades farten sålunda, att Emden i gry
ningen skulle stå utanför hamnen. Ett navigerande där i mörkret 
var alltför riskfyllt. Sikten var god, himlen delvis molntäckt. Fy
ren på ön Penang var tänd. Ljusen av en ångare på väg in syntes 
i fjärran. Intill kl. 2 rådde månsken och faran för upptäckt var 
stor. Kl. 3 ökades farten till 18 knop. Den fjärde skorstenen var 
uppsatt, samtliga pannor under tryck, alle man på sina poster. En 
i infarten liggande kraftig lysboj underlättade navigerandet. I når
beten av densamma låg en lotsbåt, som utan anrop lät den "brittis
ka" kryssaren passera. Samtidigt med dagsljuset bröt den objudna 
gästen in i fiendens stödjepunkt. 

Vad Miiller väntade sig finna därstädes var någondera av de 
franska pansarkryssarna Dupleix och Montcalm, eller båda två. 
Med ett överranskande torpedskott hoppades han sätta fienden ur 
spel för att sedan nedkämpa denne med artilleriet. Eventuella han
delsfartyg på platsen skulle förstöras. Sedan gällde det att försvinna 
lika snabbt man kommit. Overraskningsmomentet var utslagsgivan
de i det riskabla spel Muller spelade. 

I Penaug låg i själva verket, förutom några ångare, fyra frans
män: kanonbåten D'Iberville, jagarna Fronde, Mousquet och Pisto
fet samt ryssen Z jemtjug. H ampshire kryssade vid Colombo, Y ar
mouth vid Minikoi, Chikuma vid Surnatras nordända. Dupleix låg 
i Aden och en nyanländ japansk kryssare Yahagi med en f ransk 
transport i Singapore. Truppkonvojen från Australien till Colombo 
och Europa stod i beråd att avgå inom en vecka under stark eskort. 

Zjemtjug hade anlöpt Penang den 26 okt. för en veckas maskin
översyn. På inrådan av hamnkapten Meintyre och brittiske löjt
nanten Maund, som tjänade ombord, hade kryssaren ankrat så, att 
bredsidan (5 av 8 st. 12 cm) kunde bestryka hamninloppet. Ovriga 
åtgärder var föga krigsmässiga. Regelrätt krigsvakt hölls icke. Ka
nonerna var obemannade och blott ett par laddade. All ammunition 
nere i durkarna bakom lås. Samtliga ankarljus var tända. Av sex
ton pannor hade bara en ångan uppe. Chefen, kommendörkapten av 
l gr, baron Tjerkassov, begav sig iland för natten den 27 okt. kl 18, 
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varefter sekonden, löjtnant Kulibin, innehade befälet ombord. Krys
saren var helt oförberedd till strid. Av de franska enheterna låg 
blott M ousquet ute på bevakning ca 20' norr om inloppet, resten 
för ankar i hamnen, utan ångan uppe och med en stor del av be
fälet i land. Att Emden tog fienden på sängen förvånar sålunda 
icke. 

D en till Straits Serdements hörande på västra sidan av Malacka
halvön liggande ön Penang (el. Pulo Pinang) består till större delen 
av berg och är till arealen 277 km2

• När engelska Ostindiska kom
paniet 1785 köpte ön, var den nästan obebodd, men hade 1914 ca 
280.000 invånare. Dess enda stad Georgetown ligger vid bergets fot 
på östra kusten och har en djup för största fartyg tillgänglig hamn, 
bildad av sundet mellan ön och fastlandet . Den norra infarten är 
rymlig, men den södra trång och farbar blott för grundgående far
koster. Kommande in från WNW hade Emden att runda öns nord
ända och att se upp för sandbankarna utanför fastlandet, innan 
hon inlöpte i hamnen. Det gamla fortet vid nordkusten behövde 
man ej taga i beaktande. Men väl signalstationen och eventuella 
jagare, vilkas torpeder kunde bli ödesdigra för den i de trånga vatt
nen manövrerande Emden. 

Med utkikarna på helspänn trängde inkräktaren med sakta fart 
in på redden. Styrbord föröver iakttogs fyra klara ljus, som först 
antogs vara häcklanternorna på bredvid varandra förtöjda jagare, 
men sedan igenkändes som däcksbelysningen på en kryssare, på 
800 m identifierad som Zjemtjug från Wladivostok. En jämbördig 
motståndare. Emden manövrerade in i gynnsam position, toppflaggor 
hissades och när avståndet var 300-350 m kl. 0518 gick styrbords 
torped. Samtidigt öppnade artilleriet en förödande snabbeld. Tor
peden träffade vid aktra skorstenen och kryssaren tog in vatten 
akterut jäms med däcket. Overraskningen var fullständig. Skrovet 
trasades sönder av granaterna, eld utbröt i förskeppet. Några man 
ilade till bogkanonen och besvarade elden, andra kastade sig över
bord. Någon ordnad eldgivning kom aldrig i gång. De få projek
tilerna gick högt över målet och träffade handelsfartyg bakom. 
Ernden gjorde helt om på stället. För att göra slut på sin antagonist 
beordrade Muller en andra torped. Medan babordsbatteriet överöste 
ryssen med granater, träffade denna henne under bryggan kl. 0528 
Och bröt henne itu. Inhöljd i ett tätt rökmoln gick kryssaren under, 
skakad av explosioner. A v en besättning på 340, förlorades 82 i döda 
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Ryska kryssaren Zjemtjug. 

och 115 i sårade. Från land sattes båtar ut för att bärga överkvan
de. Zjemtjug (Pärla) var byggd 1903 i Petersburg, deltog i japanska 
kriget 1904- 05 och kom helskinnad igenom katastrofen vid Tsus
hima. Hennes slut var föga ärorikt. I aug. 1915 dömdes de h irfö r 
ansvariga Tjerkassov och Kulibin till fängelsestraff samt förklara
des förlustiga rang och utmärkelser. 

Med hög fart skyndade Emden bort från valplatsen. Det va'" re
dan ljust och sikten god. Den starka refraktionen förvanskade dock 
alla konturer. Tätt under land om babord varseblevs D' I berville, ,1ästa 
offer. Under manövrerandet till bredsidesläge rapporterade utk.iken 
emellertid en jagare på inlöpande. Kanonbåten lämnades ifred och 
eld öppnades mot nykomlingen, som dock visade sig vara ett litet 
inspektionsfarryg. Luftspeglingen hade spelat tyskarna ett spratt. 
Spektaklet upprepades, när ångaren Glenturret, som stoppat invän
tande lots, först togs för en kryssare. Hon hade ammunition för 
Singapore resp. Hongkong ombord och förde B-flagg för eldtarlig 
vara. A v kaptenen fick prisofficeren Lanterbach likväl beskede t, att 
lasten bestod av paraffin. Några åtgärder för Glenturrets sänkning 
hann ej vidtagas, innan priskommandot skyndsamt återkallades. En 
jagare nalkades utifrån med hög fart. 
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Det var Mousquet, som ledd av kanondundret skyndade in för att 
raga reda på vad som hänt. På 4.300 m öppnade Emden eld och 
girade babord för att få styrbords fem 10,5 cm att bära. Den lilla 
J.fusköten (310 ton) hade ingen chans att hävda sig med sina ynk
liga kanoner (1 st. 6,5 och 6 st. 4,7 cm) och två torpeder i den 
korta strid, som följde. Man väntade knappast en tysk kryssare på 
'/äg ut och upptäckte för sent misstaget. Emdens tredje salva lan
dade i maskinrummet och jagaren blev liggande i ett moln av ut
strömmande ånga. Hon värjde sig tappert och avsköt en torped, 
som bröt ytan och helt förfelade målet. Efter ett dussin salvor för
svann Mousquet med fören förut i djupet. Från Emden sattes kutt
rarna ut för att bärga överlevande. I den ena medföljde dr Schwabe 
med sina sanitärer. Fänrik Carissan och 35 räddades, av des
sa var 7 svårt och 18 lätt sårade. Kapten Theroinne, som under 
striden förlorat båda benen, fänrik de Torcy, ingenjör Bourcier och 
40 man omkom. De räddade hjälptes ombord, de sårade kom ome
delbart under läkarvård. 

Efter räddningsarbetet sattes kurs NW vid 8-tiden. I fjärran syn
tes röken av ett förföljande fartyg: jagaren Pistolet, som legat i den 
inre hamnen och äntligen fått upp ångan. Emden ökade farten till 
21 knop, men spårhunden följde med utan svårighet, gnistande ut 
hennes position. För att störa signalerna trädde tyskens sändare i 
funktion, för första gången på två månader. Vid 9-tiden drog en 
tät regnby fram västerifrån och sopade igen spåren. I skydd av den
samma ändrades kursen till N NW. Två timmar senare sken solen 
åter och havet var tomt . Förföljaren hade tappat kontakten. Men 
signalen "Emden at Penang" genomkorsade etern. Utan en skråma 
hade Emden utfört den framgångsrika attacken. 

Månadsskiftet oktober/november. 

För att bli kvitt fångarna från M ousquet kryssade Emden hela 
dagen den 28. längs rutten Singapore-Rangoon spanande efter ett 
fartyg att sätta dem över på. På kvällen passerades St. Georgska
nalen i Nikobarerna och stråket Colombo-Sabang uppsöktes. Ba
bor.dsmaskinen måste härvid stoppas fyra timmar för reparation av 
ett vevlager. Under natten avled två av de svårt sårade fransmän-

3Q 
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nen, en tredje natten därpå. De bisattes under hövliga militära 
hedersbetygelser, varvid Muller höll ett kort anförande på franska 
och tyska. I dagningen den 30. anhölls SW Nikobarerna s/s New_ 
burn, destinerad till Singapore med neutral last av salt. Kapten 
Matthews förklarade sig beredd föra fångarna till Sabang, där de 
sårade kunde tagas in på sjukhus. Därefter frigas Newburn och när 
hon försvunnit satte Emden kurs på den med Buresk avtalade mö
tesplatsen. I gryningen den 31. sammanträffade kamraterna och 
gick tillsammans ned längs Surnatras kust för att kola i skydd av 
den norra Pagai-ön. Den 2 nov. skiftades 540 ton över till Emden. 
Sedan avfärden från Tsingtao den 6 aug. hade man i allt kolat elva 
gånger (ca 6.000 ton). Betungande dagsverken under svåra yttre 
betingelser. Frånsett det benbrott en matros råkade ut för vid Pa
gai, hade inga olycksfall inträffat. Hälsotillståndet hade hela tiden 
varit gott. Blott ing. Stoffers hade varit sjuk en längre tid. Allhel
gonadagen befordrade Muller, inom ramen för sina befogenheter, 
ett 40-tal man och avtackade besättningen för väl utfört värv vid 
Penang. Den 4 nov. tillkännagavs i Tyskland, att Emdens chef be
viljats Järnkorsets I och II klass, samtliga officerare, underoffice
rare samt 50 underbefäl och meniga Järnkorset av II klass. 

I dessa dagar tvangs Tsingtao efter en månads belägring kapitu
lera inför den förkrossande japanska anstormningen. Den enda tys
ka stödjepunkten i Ostasien, kryssareskaderns och Emdens andra 
hem var förlorat. Men fartygen alltjämt verksamma. Amiral v. 
Spee var dagens namn. Efter den långa färden över Stilla havet, 
under vilken Leipzig och Dresden i oktober slutit sig till eskadern 
vid Påskön, hade han anlänt till Chiles kust. Här råkade tyskarna 
den 1 nov. utanför Coronel en engelsk eskader under konteramiral 
Cradock. Striden slutade olyckligt för britterna. Pansarkryssetrna 
Good Hope och Monmouth sänktes med man och allt. Tyslurna 
hade inga förluster. Den 4 nov. sjönk kryssaren Karlsruhe efter en 
inre explosion vid Barbados, varvid chefen Köhler och större delen 
av besättningen omkom. Denna handelsförstörare hade i all tysthet 
i Atlanten sänkt 16 ångare (72.805 brt). Hennes undergång blev 
britterna bekant först i mars 1915. Men låt oss återvända till In
diska oceanen. 
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Efter avslutad kolning uppsökte Emden Sundasundet för att in
fånga de fartyg, som antogs taga denna väg, istället för routen 

i Singapore-Colombo. Men villebrådet uteblev denna gång. Efter 
två dygns fåfäng väntan beordrade Muller på e.m. den 5 nov. SW
kurs mot Kokosöarna. Inga fartyg siktades heller nu. På kvällen 
den 7. inträffade Emden på den med Exford avtalade mötesplatsen 
30' N ögruppen. Kolbåten var försenad och anlände först påföl
jande morgon. Personal växlades. Lanterbach övertog befälet och 
Gropius återvände till Emden, ävenså Gyssling och Schmidt. Klo
epper erhöll Fikentscher och Schall till assistenter på Buresk. Ex/ord 
skickades 900' i NW- riktning för att där invänta kryssaren. Mul
lers avsikt var att förlägga verksamheten till ett helt annat områ
de: Adenviken. Första etapp på vägen dit var atollen Addu, den 
sydligaste av Malediverna. Men därförinnan ville han förstöra den 
viktiga telegrafstationen på Kokosöarna. 

Den djärva räden mot Penang och sjöslaget vid Coronel väckte 
allmän uppståndelse. De allierade tvangs vidtaga nya dispositioner 
mot Emden och von Spee. Deras flottresurser, framförallt Englands, 
spändes till det yttersta. Ett 100-tal fartyg var redan insatta i han
delsskyddet på oceanerna. Därav ett 30-tal på platser, där v. Spee 
härnäst kunde tänkas dyka upp. För säkrandet av Främre Indien 
erhöll kommendörkapten Grant Hampshire, Yarmouth, Askold, Em
press of Asia och Empress of Russia. Från Medelhavet beordrades 
kryssaren Gloucester till Indiska oceanen, Dartmouth och W eymouth 
från Afrika österut. Efter Coronel dirigerades de två dock skynd
samt till Godahoppsudden för att stärka Kapeskadern. För övervak
ning av Indiska oceanen mellan 90°-105° Ost formerade japanerna 
en eskader om tre pansarkryssare plus Chikuma och Yahagi. 

Den stora konvojen med tre förstärkta divisioner jämte utrustning 
ombord hade sent omsider den l nov. avgått från Albany för att 
via Colombo nå Suez. Den väntades efter en vecka passera öster om 
Kokosöarna. Eskorten omfattade Minotaur, Melbourne, Sydney, 
lbuki och leddes av kommendörkapten Kiddle. Inför möjligheten 
att v. Spee plötsligt dök upp vid Sydafrika för att stöda boerupp
roret där beordrades Minotaur emellertid den 6. till Kapstaden. Be
fälet övergick till kommendörkapten Silver på Melbourne. Natten 
8/9 nov. låg konvojen med NW-kurs 40' öster om Kokosöarna. Sam
tidigt nalkades Emden ögruppen från annat håll, utan att äga kän
nedom om denna ansamling fartyg i grannskapet. 
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Företaget mot Kokosöarna. Emdens slut. 

Ute i Indiska oceanen, ca 1.300 km från Javas SW-spets åt WSW 
ligger de av 23 korallöar bestående Cocos- el. Keeling Islands. e 
viktigaste Direction, Home, Horsburgh, S. Keeling och W. Kce
ling omsluter en stor lagun Port Refuge. Separat från dessa l it,~er 
North Keeling ca 30 km åt norr. De ursprungligen obebodda öarna 
upptäcktes 1609 a v kapten William Keeling vid Ostindiska kom
paniet och togs 1857 i besittning av England. Med skotten John 
Clunies Ross anlände de första bebyggarna dit redan 1827. Hans 
efterkommande har sedan dess varit ett slags självgjorda "kungar" 
på Keeling. De bebodda Home, Direction och W. Keeling ägde 191 4 
ca 700 invånare, varav ett fåtal europeer. Sporadisk kontakt med 
yttervärlden upprätthölls av kopraskonare. På Direction fanns en 
radio- och kabelstation, förbunden med Mauritius, Perth och Java. 
Vid denna knutpunkts bortfall återstod blott en rent brittisk ka
belförbindelse mellan Australien och moderlandet, den över Famung 
i Stillahavet och Canada. (Fanning hade den 8 sept. förstö rts av 
N ii.rnberg, men åter iståndsatts den 6 nov.). Under VK 2 bomba
derade japanerna stationen. Ett flygfält anlades 1945 på W. Kee
ling och idag går flyglinjen Perth-Johannesburg via ön resp. 
Mauritius. 

Telegrafstationen på Direction Island var föremålet för Em dens 
nästa stöt. För att undvika onödig blodsutgjutelse avstod Muller 
från att beskjuta densamma med artilleri. En landsatt stöttrupp skul
le förstöra den. En vaksam personal i land hade naturligtvis n" j
lighet kalla på hjälp därförinnan. Men Muller tog risken. 

Natten 7/8 nov. hörde Emdens radio för första gången signaler 
från stationen. Tresrälliga bokstavsgrupper föregångna av ordet 
"urgent", vilka avgavs varje timme. Först mot morgonen svarade 
ett fartyg, bärande tecknet NC. Ljudstyrkan avtog efterhand och 
när signalerna upphörde vid middagstiden uppskattades örlogsman
nen, antagligen Newcastle, vara på 200' avstånd från Emden oc~ 
på väg till Kapstaden. (Riktigt, men fartyget var M inotaur ). Pa 
grund av gnisttrafiken och Exfords försening uppsköt Muller den 
till söndagen den 8. planerade överrumplingen med ett dygn. Ifall 
en fientlig kryssare mot förmodan låg vid ögruppen, kvarlämna~es 
Buresk 30' N densamma. Hon skulle senare tillkallas per rad1°· 
Emden fortsatte ensam mot målet så, att hon vid soluppgången 
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väntades inlöpa i Port Refuge. Klart skepp rådde sedan småtim-
111arna, åtta pannor under tryck, den fjärde skorstenen uppsatt. 
pen klara morgonen visade ett tomt hav runtom och låga palm
bevuxna stränder förut. Utan risk kunde man ligga kvar vid öarna 
några timmar. 

Vid 6-tiden ankrade Emden i lagunen. KL 0630 gick stöttruppen 
i de två kuttrarna, som ångbarkassen begynte bogsera. Detachemen
tet bestod av kapten Mucke, fänrikarna Gyssling och Schmidt, 5 under
befäl och 42 man. Handvapen, fyra kulsprutor, sprängämnen, yxor 
m. m. medfördes. Mucke hade order att förstöra stationen, avskära kab
larna, beslagtaga koder och depescher samt återvända. Vid väpnat 
motstånd skulle företaget uppges och ön beläggas med artillerield. 
Medels överenskommen signal kunde truppen återkallas före utsatt 
tid. Då lagunen var idealisk för kolning, lät Muller kalla på Buresk. 
Då klartecknet uteblev, repeterades signalerna tre gånger, som av
talat. Buresk uppfattade dem, men hennes sändare var just då i olag. 
Landstationen hörde dem ävenså och frågade: "What code?" "What 
chip ?" Kort därpå gick meddelandet "Strange ship off entrance" 
på klarspråk ut i etern, trots Emdens störningsförsök Sedan: "E m
den here". Efter en stund anropades ön av ett fartyg, men svaret 
uteblev, emedan Muckes män redan besatt stationen. Mätningar an
gav avståndet till 200' -250'. Detonationer hördes från land och 
radiomasten sågs störta samman. Mi.iller beslöt vänta till kl. 10. 

Stationschefen Farrant informerades kl. 0550 om att ett krigs
fartyg med fyra skorstenar närmade sig infarten mellan Horsbo
rough och Direction. Han skyndade ut. En närmare kritisk gransk
ning visade den första skorstenen vara gjord av segelduk. Främ
lingen - utan tvivel Emden, som han varnats för - ankrade och 
satte ut tre båtar. Medan radisten La Nauze kallade på hjälp med 
sin trådlösa, sände Farrant ut den alarmerande nyheten kabelvägen 
till London, Adelaide, Perth och Singapore. Den hade knappt gått 
ut, innan beväpnade, solhjälmförsedda marinsoldater svärmade in 
över området ockuperande byggnaderna. 

Britterna vidtog motåtgärder. Amiral Jerram i Singapore be
ordrade Hampshire och Empress-hjälpkryssarna från Ceylon att gå 
konvojen till mötes samt dirigerade japanen Yakumo och tre jagare 
till Sundasundet. Konvojen stod 55' N Kokosöarna, när nödsigna
lerna vid 7 -tiden uppfångades av eskorten. Efter någon tvekan de
tacherade kommendörkapten Silver sin kollega kommendörkapten 
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Kryssaren H.M.A .S. Sydney. 

John C. T. Glossop med Sydney till ögruppen för att se vad ;om 
stod på. Den japanske kommendörkaptenen Kato insisterade pa att 
få engagera fienden , men Silver kvarhöll Ibuki som skydd fö r kon
vojen. A v tyskarnas gnisttrafik att döma kunde både Emden och 
Königsberg ligga vid Keeling. Ifall Sydney ej lyckades nedkampa 
fienden, skulle den kraftiga slagkryssaren ingripa. Med hög fart 
färdades HMAS Sydney mot målet. 

Utan att möta något motstånd landsteg tyskarna på den fhcka 
stranden och begav sig i språngmarsch mot stationsbyggnaderna. 
I hamnen låg en vit skonare Ayesha, vars sänkande tillsvidare upp· 
sköts. Med öns personal som passiva åskådare gick tyskarna till ver
ket. Radiomasten sprängdes, apparaturen slogs sönder utan urskill
ning, lagren uppbrändes, böcker, tidningar m. m. beslagtogs. s jö
kablarna vållade det största besväret. En tavla med inskriften CAB
LES vägledde tyskarna. Med av ångbarkassen bogserade dra,;gar 
lyckades man få upp två kablar och efter tidsödande arbete kapa 
dem. Andarna släpades ut till havs och sänktes. Den tredje kabeln 
kunde trots ivrigt sökande icke upptäckas. Enligt Farrant avskar 
tyskarna blott förbindelsen till Perth och en reservkabeL KL 0915 
signalerade Emdens strålkastare "Arbeiten beschleunigen" och kort 
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därpå kallade sirenen truppen tillbaka ombord. Kl. 0930 gick alle 
rnan i båtarna och satte av. Hunnen ett stycke ut observerade 
:Mucke, att Emden lättade ankar. Han tog genaste vägen över ko
rallreven, men kom för sent. Kryssaren styrde redan ut ökande far
ten, flaggorna gick i topp och styrbords kanoner öppnade eld mot 
någonting, som ännu doldes av öns vegetation. När vattenpelare 
slog upp bakom Emden, förstod Mucke, att hon råkat i strid. Han 
återvände till ön, gav order om strandens försättande i försvars
skick, beslagtog alla vapen och besteg ett hustak för att följa med 
striden. 

Vid 9-tiden såg utkiken uppe i Emdens mastkorg rök i nordlig 
riktning. Den antogs härröra från Buresk. En stund senare inrap
porterades ångaren ha två master och en skorsten. Muller sände 
fänrik Guerard till väders och denne bekräftade uppgiftens riktig
het. Mucke erhöll signal att påskynda arbetet. Kort därpå visade 
det snabbt från NO annalkande fartyget fyra skorstenar och tven
ne höga master - utan tvivel en brittisk kryssare. Nu utvecklade 
sig händelserna slag i slag. Muller lät slå klart skepp samt ge folket 
i land upprepade signaler att återvända. Sedan sköt Emden med hög 
far t ut ur lagunen utan att taga dem ombord. För att nå ett gynn
samt utgångsläge sattes kursen NNW. Mullers avsikt var att med 
artilleriet förlama motståndaren - som han antog vara Newcastle 
- varefter torpederna skulle ge honom dödsstöten. Att det var 
Sydney erfor han först långt senare. Kl. 0930 vände kryssaren styr
bord och höll rätt ned mot Emden, tills avståndet var ca 12 km, då 
hon intog i det närmaste parallell kurs. Vädret var klart, sikten god, 
vinden SSO 3 Beauf. När Emdens avståndsmätare kl. 0940 visade 
9.000 m lät Muller öppna eld. Nedan några jämförande data över 
de i den kommande dusten medagerande: 

Namn Sjösatt Depl. Fart Artilleri Bredsida Vikt Skott/ Torped-
mm. tuber 

~MDEN 1908 3650 24 10-10,5 cm 3-10,5 cm 80 kg 8 2-45 cm 

SYDNEY 1912 5490 26 8-15,2 cm 5-15,2 cm 226 kg 6 2-53 cm 

Sydney var den avgjort starkare: grövre kaliber med större 
sprängverkan och längre räckvidd, förenad med högre fart. Därtill 
ägde hon vattenlinjepansar och låg med sitt större deplacement lug-
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nare i dyningen än Emden. Till de materiella nackdelarna på tysk 
sida kom ännu den med ca 20 °/o reducerade bemanningen (i J.md, 
priskommandon). 

Emdens första salva gick långt till vänster, den andra i rätt rikt
ning, men över målet. Sedan följde en eller två korta, men de föl
jande var täckande. En granat träffade övre bryggan på Sy dney, 
krossade avståndsmätaren och fortsatte ned i sjön på andra sidan, 
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utan att detonera. Vid explosion hade den troligen dödat Glossop 
0 ch en stor del av personalen på bryggan inunder. Strax därpå sat
te en annan projektil personalen vid aktra eldledningen ur spel, en 
tredje den i eldlä befintliga 2. styrbordspjäsens bemanning. Krut
laddningar på mellandäck antändes, men en mans sinnesnärvaro 
hindrade eldens vidare spridning till ammunitionsdurken. Pansar
gördeln tdiffades tre gånger, andra skador noterades på backen, i 
en styrborsbåt, sekondens hytt, en ventilator och stormasten. I allt 
erhöll Sydney ett dussin träffar, mestadels av ofarlig natur. Förlus
terna var 4 döda och 17 sårade. Hon hade till en början svårig
heter att finna målet. Den första salvan gick ca 1.000 m för långt 
och först efter tolv försök sköt artilleriet in sig. A v nedslagen be
dömde Muller, att fienden inte var Newcastle, utan en kryssare 
med uteslutande 15,2 cm pjäser. För att komma på ett för de egna 
kanonerna förmånligare avstånd (7-8 km) lät han gira 2 streck 
styrbord. Men Glossop spelade ett säkrare spel. Han ägde de längre 
armarna. Sydney kunde hålla sig utom skotthåll för Emden och sam
tidigt utdela sina dråpslag. Stridens utgång var därmed given. På 
Emden började 6-tums träffarna dugga tätt. 

Först krossades radiohytten jämte apparater och personal. Där
efter detonerade en granat tätt framför stridstornet och tystade 
kanonerna på backen. Sedan bröts elförbindelsen och orderna till 
artilleri och maskinrum fick ges i talrör, vilket i larmet var förenat 
med stora svårigheter. En träff vräkte omkull den första skorstenen, 
med försämrat drag och lägre fart som följd . Muller sökte förgäves 
komma närmare fienden. Kanonserviserna led svåra förluster, am
munitionsbefordran försvårades av trasiga hissar och otillräckligt 
langningsmanska p. 'A ven personalen inne i tornet sårades av split
ter. Vid pass kl. 1005 föll rodermaskinen ur funktion. Navigerings
officeren skyndade akterut med några man för att besätta hand
rodret, som dock var obrukbart. Emden girade på egen hand 8 streck 
styrbord och babordsbatteriet kom in i striden. Man var nu tvung
en styra med propellrarna. En granat bragte kl. 1020 ammunitio
nen vid babords 4. kanon till explosion och inom kort stod akter
skeppet i ljusan låga. Gropius och hans män blev avskurna av eld
havet och slungades överbord. (Tre man bärgades sedermera ur ha
Vet) Också babords pjäser förstummades efterhand under Sydneys 
bredsidor. Torpederna var Mullers sista utväg. Kl. 1025 vände 
Ernden babord för att rikta in styrbords torped. Försöket slog fel, 
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då Sydney i sin tur väjde undan dikt styrbord. Hon gjorde hela 
tiden minst 25 knop, medan Emden knappt kom upp i 20. Avståndet 
var konstant för stort. Nya träffar trasade sönder brygga och styr. 
hytt, fockmasten knäcktes och gick överbord. De återstående skor
stenarna störtade omkull kl. 1041 resp. 1108. Ett andra försök till 
torpedskott utmanövrerade Sydney, som höll sig utom räckhåll. 
Emden hade nått gränsen av vad en lätt kryssare förmådde uthär
da. Eldgivningen upphörde. Tillståndet i eldrummen var outhärdigt 
Däcket såg ut som ett slakthus. Muller insåg nu ett fortsättande av 
striden vara lönlöst. För att rädda de överlevande beslöt han såtta 
sitt söndertrasade fartyg på land. Närmaste land var North Kee
ling. Styrande med propellrarna körde Emden kl. 1115 upp på re
vet utanför öns (lovart)sydsida. Muller lät släcka fyren under pan
norna, öppna bottenventilerna samt kalla personalen upp på däck. 
Den som önskade tilläts simma iland. När Glossop upptäckte ma
növern, sökte han genskjuta sin antagonist och översållade denne 
med granater. Men när Emden nått land, lät han kl. 1120 inställa 
elden. Sedan satte Sydney efter Buresk, som på avstånd avvaktat 
stridens utgång och nu med NW-kurs sökte undkomma. Vid l-tiden 
upphann kryssaren henne. Men innan priskommandot äntrade om
bord hade bottenventilerna öppnat, varpå Buresk sjönk. Britterna 
bärgade folket och återvände med sakta fart till N. Keeling med 
ångarens två livbåtar på släp. 

På Emden hade under tiden durkarna, eld- och maskinrummen 
vattenfyllts. Kanonernas slutstycken, riktapparater och alla fö remål 
av hemlig art kastades över bord. signalböcker, koder, krigsdag
boken brändes. Det eldhärjade akterskeppet glödde alltjämt och var 
omöjligt att beträda. De svårt sårade bäddades ned på den ca 100 
m avlägsna stranden. En del drunknade i bränningarna eller h os
sades mot korallreven, några få kom fram. Alla försök att över
föra linor iland misslyckades dock. Roddbarkassen, den enda båten 
ombord, hade förtärts av elden. Stranden var nära, men ouppnåe
lig. Man nödgades stanna kvar på vraket tillsvidare. tirlogsflaggan 
vajade fartfarande i den oskadda aktra masten. 

Vid 16-tiden närmade sig Sydney västerifrån för att, som det an
togs, taga ombord de skeppsbrutna. Hon kastade loss Buresks båtar 
och passerade på ca 4 km a v stånd, med en signal hissad. D å sig
nalboken förstörts, lät Muller med vinkflagga svara: "No signal
book." Med morsesignal frågade Sydney då två gånger: "Do you 
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Emden efter striden vid Kokosöarna . 

surrender?". Vilket dock ej uppfattades på Emden. Svarets utebli
vande försatte Glossop i en pinsam situation. Fienden höll alltjämt 
flaggan i topp och kunde följaktligen fortsätta kampen. Efter nå
gon tvekan lät han kl. 1630 ånyo öppna eld. (Han skall senare ha 
ångrat sitt handlingssätt). Följden var en helt onödig massaker. Se
dan kl. 1115 var striden slut och Emden ett värnlöst söndertrasat 
vrak. Folket ombord greps av panik. Muller upprepade sin order, 
att de som önskade, fick gå överbord. För att få ett slut på blods
utgjutelsen lät han bärga flaggan, uppbränna densamma och hissa 
en vit duk till tecken på underkastelse. Glossop inställde därpå el
den. En båt med Fikentscher och några man sändes till Emden med 
b.eskedet, att de överlevande nästa dag skulle räddas. Sydney begav 
stg till Direction för att infånga tyskarna där. 

Den uttröttade besättningen nödgades tillbringa natten ombord på 
Emden, utan mat och dryck eller läkemedel. Några av de svårt så
r~de avled. Situationen började bli kritisk. På morgonen den 10. 
htssades internationell nödsignal. Vraket låg till 2/3 uppe på revet. 
Genom de många hålen strömmade vatten in och ut. Aktern hade 
sjunkit ned så, att bränningarna tidvis slog över däck. skrovet ska-
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Båtar från Sydney bärgar överlevande från Emden. 

kade och hotade brista. Förnyade försök att nå land ledde e till 
resultat. 

Vid 13-tiden återvände Sydney med oförrättat ärende. Mucke och 
hans män hade redan kvällen förut avseglat från ön och försvunnit. 
Två båtar satte över till Emden med räddningsmanskap. En officer 
uppsökte Mi.iller framförande britternas erkänsla för hans modiga 
kamp och erbjöd sig taga de överlevande ombord på Sydney . Till 
följd av sjögången och vrakets hemska tillstånd var överföra11det 
av de sårade ett svårlöst problem. Men de brittiska sjömännen be
stod provet. Före debarkeringen stack tyskarna med olja och tel oen
ten förskeppet i brand. Som den siste lämnade Muller kl. 17 sitt 
fartyg. Han hade undanbett sig varje uppmärksamhet, men Glossop 
sände sin chefsgigg att avhämta honom. På Sydney emottogs han 
med hedersbetygelser. Fångarna bemöttes väl och de sårade gavs 
all tänkbar omvårdnad. Fyra kunde dock ej mera räddas till livet. 
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föl jande morgon avhämtades de, som simmande räddat sig till N. 
l{eeling, varpå kursen ställdes mot Colombo. Den 13. mötte Em
press of Russia och omhändertog större delen av tyskarna. När far
tygen anlöpte Colombo, hälsades de inte av hurrarop från örlogs
männen där. För att ära den besegrade fienden hade tystnad på
bjudits. De sårade fördes till sjukhus. 

Emden gick till striden den 9 nov. med 312 man, varav 16 offi
cerare. Sju officerare och 91 andra var icke med ombord. Förluster
na var svåra: 8 officerare, 4 underofficerare, 22 underbefäl 
och 96 meniga plus 5 civila stupade, drunknade eller avled av 
sina sår. Motsvarande siffror för de sårade var 2-4-13-46. Oska
dade var endast 6-5-39-67 eller 117 personer. Förste artilleri
officeren Gaede och fänrik Zimmermann stupade ute på däck vid 
kanonerna. Andre AO Levetzow föll på sin post vid aktra eldled
ningen, intendent W oytschekowsky i roder maskinrummet. Kapten 
Gropius och fänrik Guerard drunknade, doktor Schwabe dog av 
sina sår på N. Keeling den 10., ingenjör Stoffers ombord på Sydney 
den 11 nov. 

Så slutade Emdens kryssning. Under tremånadersfärden hade en 
sträcka motsvarande en sträcka av 30.000' tillryggalagts. Hon lade 
beslag på 24 ångare eller ca 105.000 brt. Av dessa sänktes 16 på 
70.3 33 brt. Enligt för Liverpool & London War Risks Insurance 
Association gjorda beräkningar motsvarande dessa inklusive last en 
förlust av f 2.200.000. Därtill kom de i Madras och på Keeling 
orsakade skadorna samt sänkningen av Zjemtjug och Mousquet. Den 
~l n?v. tillkännagav Amiralstaben i Berlin, att Emden gått förlorad 
1 stnd. Den 26. offentliggjordes Mullers rapport till Reichsmarine
amt om striden. Förlusten av den namnkunniga kryssaren väckte 
sorg och förs tämning i Tyskland. Kejsar Wilhelm II lovade att en - ' ny, starkare Emden skulle uppstå. Till åminnelse av den gamla 
Emden skulle Järnkorset anbringas i förstäven. 

I England hälsades nyheten med allmän tillfredsställelse. Hos 
Lloyds hann upproparen, efter det de två slagen på Lutine-klockan 
för~onat, blott nämna Emdens namn, innan jublet bröt ut. Times, 
Dally Chronicle, Daily Telegraph m. fl. tidningar publicerade för 
Emden och hennes chef mycket smickrande artiklar. Trots den skada 
han åstadkommit, utan att dock ha brutit mot humanitetens krav 
hedrades han på högsta ort genom att Amiralitetet den 11 nov. 
sände följande telegram till amiral Jerram: - "Emdens chef, of-
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En grupp officerare under f!ingenskapen p!i Malta. h. v. prins Franz Joseph, 
Haass, Kloepper, Witthoeft, Ellerbroek, Schall, Andersen. 

ficerare och besättning synes oss berättigade till alla militära heders
betygelser. Såframt Ni icke känner till några skäl för en motsatt 
uppfattning skall chefen och officerarna tillåtas behålla sina svä··d". 
Vi citerar ännu sjökrigshistorikern sir Julian S. Corbett: - " So 
ended the episode of the Emden, which recalls the most famou' ex
ploits of the old French raiders. Not only hacl Captain von Muller 
obtained a high measure of success both in the actual damage he had 
clone and the strategical and economic clisturbance be hacl caused, 
but be hacl won the admiration of his enemy for the skill, resource 
and boldness with which be bad maintained his position so long, and 
for the chivalry and humanity with which his duty bad been di
sch arged". 

Emdens besättning fördes den 17 nov. med den australiska kon
vojen från Colombo till Port Said, som anlöptes den 2 dec. Löjtn.ant 
Geerdes stannade kvar på sjukhuset i Colombo. Muller, tre offtcoe
rare och ett 30-tal man färdades med s/s Orvieto. Overresan fran 
Egypten till Malta och fångenskapen gjordes på Emdens ga~la 
"vän" Hampshire . . Grant b~.mötte sina ti~~fälliga gäster med oaktntn1 
och sökte p a allt v1s underlatta deras belagenhet. Ombord pa F oya 
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N avys skepp bemöttes den besegrade motståndaren korrekt, men 
där armeförband omhänderhade övervakningen behandlades fångar
na avvisande kyligt och hårt. Fånglägren på Malta utgjorde inget 
undantag härvidlag. De tio officerarna inkvarterades i Verdala
kasernen, manskapet i fort San Salvatore. Interneringen varade i 
fem långa år, intill november 1919. Därförinnan hade Fikentscher 
lyckats rymma, dr Luther frigivits och Miiller överförts till England 
I oktober 1916 förpassades han plötsligt, utan vidare förklaring, om
bord på slagskeppet London och fördes under skärpt bevakning till 
Plymouth. Kriget hårdnade med åren, liksom behandlingen av fång
arna. Att Englands konung en gång symboliskt återskänkt Emdens 
officerare svärden tycktes man ha glömt. Resten av fångenskapen 
tillbringade Miiller i ett dystert läger i Keyworth, tills han i januari 
191 8 utväxlades över det neutrala Holland. Befordrad till Kapitän 
zur See tjänstgjorde han som avdelningschef vid Reichsmarineamt 
intill revolutionen och sammanbrottet. Den 19 mars 1918 hade kej
saren förlänat honom den förnäma Pour le Merite-orden. En ut
märkelse som blott 41 högtförtjänta marinofficerare före honom 
tilldelats under krigets fyra år. Staden Emden utnämnde honom till 
hedersborgare och uppkallade en gata efter honom. Miiller var den 
ende av Tsingtao-eskaderns kryssarchefer som återvände hem. Ami
ral v. Spee och kollegerna fann alla sin grav vid Falklandsöarna den 
8. dec. 1914. 

Landstigningsdetachementet. Kolbåten Exford. 

Kapten Miicke blev snart övertygad om att Emden icke kunde 
hävda sig i striden, som han iakttog från land. Efter kampen skulle 
britterna förr eller senare landsätta folk på ön. Med sin pluton, 4 
kulsprutor, 29 gevär och några pistoler kunde han väl avvärja en 
landstigning, men mot kryssarens artilleri förmådde han ingenting. 
Klokast var att rymma fältet . Lyckligtvis hade den i hamnen lig
gande Ayesha inte sänkts. Den tremastade märssegelskonaren (97 
brr) var emellertid gammal och halvrutten. Trots öbornas varningar 
lät Miicke göra henne segelklar samt lasta ombord de förnödenheter 
11lan kom över. Engelsmännen uppfattare det hela som god sport 
och hjälpte beredvilligt till. Krigsflaggan hissades och i mörkningen 
den 9 nov. bogserades Ayesha ut ur lagunen med Emdens trupp om
bord. Utanför lämnades ångbarkassen åt sitt öde och skonaren seg-
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Emdens stöttrupp gCir ombord pCi Ayesha. 

lade ut på oceanen. Muckes avsikt var att uppsöka Emden resp. 
Buresk eller någon av de hamnar (Padang, Batavia) kryssaren efter 
striden kunde väntas anlöpa. 

En enformig två veckors seglats följde, i ömsom vackert, ömsom 
stormigt väder. Livet ombord var primitivt, proviant fanns, men 
sträng vattenransonering måste tillgripas. Navigeringsmedlen var 
ytterst bristfälliga. Men skonaren höll sjön bättre än väntat och 
Mucke måttet som ledare. Den 21 nov. sågs en rökpelare vid hori
sonten, av Emden eller Buresk däremot ej ett spår. Den 27. ankrade 
Mucke i Padang för att proviantera och inhämta upplysningar. 
För myndigheterna förklarade han, att Ayesha anlöpt hamnen i 
nödläge och inom ett dygn åter skulle avsegla. Dessa beredde ho
nom dock allehanda svårigheter. De ville icke erkänna skonaren 
som ett krigsfartyg och sökte belägga henne med kvarstad. Häremot 
inlade Mucke skarp protest: hans fartyg ägde alla för en örlogs
man erforderliga attribut. På kvällen den 28. lämnade Ayesha Pa
dang och holländskt territorium. I hopp om att få hjälp av någon 
av de tyska ångarna i hamnen lämnade Mucke tyske konsuln Schild 
ett meddelande, att han intill den 20 dec. kryssade på positionen 
3°20'5-99°20'0. Den 4. nådde Ayesha platsen. Två gånger sik
tades ångare, men de kom undan. Att föra sjöfartskrig med en lång-
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sam skonare var dömt att misslyckas. Den 14. kom ett möte med 
s/s Choising (kapten Minkwitz) på 3°23'5-99°28'0 till stånd, men 
på grund av stormigt väder kunde Muckes folk tagas ombord först 
den 16. Samma dag borrades Ayesha i sank. 

Enligt tillgängliga informationer hade Tsingtao fallit, Königsberg 
blockerats i Ostafrika, Turkiet inträtt i kriget på Tysklands sida 
och strider utkämpats mellan araber och britter i Adenområdet. Någ
ra tyska krigsfartyg fanns ej i Indiska oceanen. Till hjälpkryssare 
var Choising alltför långsam. Återstod att via Röda havet söka slå 
sig igenom till Turkiet och hemlandet. Maskerad till s/s Shenir från 
Genua passerade C hoising natten 7/8 jan. Babelmandebsundet och 
landsatte männen följande natt vid Hodeida. Till detachementet 
slöt sig fänrikarna Gerdts och W ellmann, maskinist Schwaneberger 
och dr Lang från Padang. 

Efter en fyra månaders strapatsrik och äventyrlig färd med ara
biska sambuker längs Röda havets kust eller genom öknen med ka
meler nådde man den 6 maj El Ula vid Hedjas-banan. Per järnväg 
anlände truppen slutligen pingstsöndagen till Konstantinopel och 
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vid midsommartiden till Tyskland. Vid Djidda råkande tyskarna 
den l april ut för ett av emiren av Mecka iscensatt, lömskt överfall 
av ca 500 beduiner och nödsakades i tre dygn under de svåraste 
betingelser värja sig mot övermakten, tills undsättning anlände. 
Härvid stupade fänrik Schmidt och 2 man, 3 sårades. En matros 
avled den 24 mars i tyfus. Emden-detachementet återvände sålunda 
närapå fulltaligt hem. Männen deltog sedermera i kriget på olika 
fronter. Kapteh Miicke förde 1916-17 flodflottiljer på Eufrat resp. 
Donau. Efter sammanbrottet 1918 tog han avsked. Fänrik Gyssling 
gick till ubåtsvapnet och omkom hösten 1917 vid U 50:s (kapten 
Berger) undergång i Nordsjön. 

Samtidigt med Ayesha kryssade Exford ute på oceanen på den 
av Miiller fastslagna mötesplatsen. Efter upprepade försök att nå 
radioförbindelse med Emden och en månads fåfäng väntan beslöt 
Lauterbach anlöpa neutral hamn. Strax utanför Padang, inom neu
tralt territorium, blev ångaren den 11 dec. stoppad av hjälpkryssa
ren Himalaya. Nu var det Lauterbachs tur att åtlyda signalen MN 
och att emottaga ett priskommando på sitt eget fartyg. Hans pro
test lämnades obeaktad och Exford beslagtogs. Britterna var ute på 
spaning efter Emdens trupp och var överraskade av att finna blott 
17 tyskar ombord. Därmed bekräftades Lauterbachs farhågor, att 
Emden tillintetgjorts. Himalaya finkammade området i närheten, 
utan att finna vare sig Ayesha eller Choising och anlöpte den 15. 
Singapore, där tyskarna internerades i ett fångläger. 

Tre månader senare gjorde det lägret bevakande indiska 5. Inf. 
Regementet myteri. Vid dettas anstiftande hade den av Lauterbach 
bland de färgade väktarna bedrivna antibrittiska propagandan vä
sentlig andel. Under villervallan passade denne på att fly. H ter 
hårresande äventyr i Ostindien lyckades han under olika fö rkläd
nader via Shanghai taga sig över till USA och därifrån till Köpen
hamn. Den 10 okt. 1915 anlände han till Warnemiinde, elva må
nader efter Emdens slutstrid. De brittiska myndigheterna hade satt 
ett pris i 1.000 på hans huvud. Under 1916 förde han ubåtstillan 
Marie i Östersjön, sänkte tre ubåtar, innan fartyget själv gick un
der i strid. I jan. 1918 övertog han befälet på den namnkunniga 
hjälpkryssaren Möwe, med vilken han deltog i hjälpexpeditionen 
till Finland samma vår. Efter revolutionen kämpade han mot spar
takistema i Hamburg och bedrev på 20-talet rederiverksamhet. 
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Tysklands sammanbrott var ett hårt slag för Miiller. Han lämnade 
in om avsked och bodde därefter tillsammans med systern Elfriede 
i föräldrahemmet i Blankenburg. Modern hade avlidit i oktober 

, 191 8, fadern åtta år tidigare. Hösten 1919 förunnades Emdens chef 
en sista gång se sin krigstida besättning samlad. Det var när han 
mötte sina från fångenskapen på Malta hemvändande män på järn
vägsstationen i Rosenhain. 

I det av inflation, strejker och hunger hemsökta 1920-talets Tysk
land drog sig Miiller fram på en anspråkslös pension. Såsom repre
sentant för tysknationella partiet vid lantdagen i Braunschweig tog 
han aktivt del i politiken. Däremellan höll han flere föredrag om 
Emden. I maj 1920 gifte han sig med Jutta v. Hanstein, dotter till 
en general. I äktenskapet föddes två döttrar Elfie och Karla. Blott 
alltför tidigt rycktes Miiller bort. Febersjuk företog han i mars 
1923 en av sina sedvanliga resor till ett lantdagsplenum i Braun
schweig. En svårartad lunginflammation tillstötte och den 11 mars 
gick Emdens chef ur tiden, endast 50 år gammal. Hans sista vilorum 
i Blankenburg prydes av ett stenblock med inskriften: - Karl von 
Miiller. Kapitän zur See. Kommandant S.M.S. Emden. Geb.16.Juni 
1873. Gest.l1.März 1923", och krönes av ett enkelt kors. I 
stadshusparken erinrar en bronsbyst och en gata bärande hans namn 
om denna framstående sjöofficer och ädla personlighet. 

Redan på nyåret 1915 begynte Kokosöarnas "kung" Ross och 
öborna bärga instrument och värdefullare metallskrot från Emdens 
vrak. En av kanonerna fördes till Sydney och uppställdes i Hyde 
Park därstädes. skeppsklockan, staden Emdens vapensköld, akter
prydnaden, ratten, en maskintelegraf, en siren, ett kikarsikte m. m. 
~verantvardades Hall of Memory i Canberra. Kryssarens namnplåt 
overräcktes 1933 av australiska ministern Bruce till rikspresident 
v. Hindenburg i Berlin såsom en gåva från Australiens regering. 

Med åren nedbröts Emden efterhand av stormar och rost. skrot
samlare och suvenirjägare tog sin andel. Idag - 50 år efter striden 
-- återstår ej mycket av det sargade skrovet på korallrevet vid N. 
Keeling. Enligt uppgift av stationschefen Treliving (1963) är ång-
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Minnesmärket p!i Direction Island. 

pannorna de enda synliga kvarlevorna vid lågvatten. Men mmnet 
av kampen mellan Emden och Sydney fortl ever på Kokosöcuna. 
På årsdagen den 9 nov. 1960 avtäckte guvenören över Västaustra
lien sir Charles Gairdner på Direction Island en minnessten b åran
de inskriften: - TO COMMEMORATE THE SYDNEY - EM
DEN ACTION NOVEMBER 9TH 1914 OFF COCOS-KEELING 
ISLANDS AUSTRALIA'S FIRST MAJOR NAVAL VICTORY. 
ERECTED BY H.M.A.S. TINGIRA OLD BOYS' ASSOCIAT J N. 

T in gira var australiska marinens skolskepp, på vilket bl. a. ett 
60-tal av Sydneys besättning 1914 fått sin utbildning. K ryssaren 
själv tjänstgjorde 1915 i Västindien, 1916-18 vid 2. Kryssarcs~a
dern i England och återvände 1919 till Australien. Tio år senare sal-
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des hon som skrot. Hennes efterträdare kryssaren Sydney gick under 
Jlled man och allt den 19 nov. 1941 vid Australiens västkust efter 
strid med tyska hjälpkryssaren Cormoran (m/s Steiermark), som 27 
år efter Emden likaled es opererade i Indiska oceanen. 

För att hedra medlemmarna av Emdens (I) krigstida besättning 
tillerkände en kejserlig kabinettsorder dem rätten att till släktnam
net foga suffixet -"Emden". Laglig rätt att bära dubbelnamnet 
beviljades dem, som före den 1 aug. 1931 anhållit härom. Ansök
ningstiden utsträcktes sedermera till den 31 dec. 1933. Namnet 
går i arv. Dylika familje/fartygsnamn torde vara mycket sällsynta. 
(jmf Palander af Vega). 

Av de f. d. Emden-officerarna avled ing. Ellerbrock och dr Luther 
redan på 1920-talet. Mi.icke reste vida omkring som föredragshållare 
och blev aktiv politiker. Åren 1926-27 satt han i sachiska lant
dagen som representant för nationalsocialistiska partiet. Han avled 
den 2 aug. 1957. Witthoeft var 1930-31 chef på Emden (III) , 
1933 marinattache i Washington och under VK 2 bl. a. chef för 
styrkorna i Svarta havet. Viceamiral Witthoeft-Emden dog den 4 
dec. 1961. Den legendariske kapten Lauterbach-Emden gick bort 
1937 och begrovs i hemstaden Rostock. Kommendör Geerdes-Emden 
avled den 16 febr. 1960, konteramiral Schall-Emden 1946 i engelsk 
krigsfångenskap och prins Franz-Joseph av Hohenzollern-Emden 
den 3 april 1964. Av officerarna lever idag Fikentscher-Emden, And
resen-Emden och Haass. En vapenbrödraförening (Emden-Kamerad
schaft) verkar i Västtyskland. Den har ett 80-tal medlemmar, sprid
da över hela landet. Men leden glesnar varje år. 

Litteraturen kring Emden. 

Om Emden och sjöfartsräden 1914 har många böcker skrivits. 
Massan av artiklar i tidskrifter och dagliga tidningar är omöjlig att 
Överblicka. I allmänna sjökrigshistoriska verk berättas om kryssaren 
Och hennes verksamhet. Inom ramen för det första världskrigets 
historia har hon beretts ansenligt utrymme. I den tyska " Der Krieg 
~ur See 1914-18 (Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewäs-
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sern)" och den engelska "Official History of the War (Naval Ope
rations") behandlas Emdens krigsinsats utförligt. 

Inom Emden-bibliografin märkes naturligtvis böcker författade 
av ögonvittnen. Den anspråkslöse Muller skrev aldrig någon bok och 
Tealiserandet av eventuella planer i den vägen hindrades av hans 
fö rtidiga bortgång. Mucke utgav redan 1915 två små volymer "1111_ 

den" resp. "Ayesha", som översattes till flera språk -även svenska. 
Berättelsen bär det nyssupplevdas prägel och uppyisar många luckor 
och felaktigheter. Däremot ger prinz Franz Joseph i sin intressanta 
bok "Meine Elebnisse auf S.M. Schiff Emden" (1925) en uttömman
de skildring av sjöfartsräden och livet ombord. Kollegan W itthoeft 
skrev i sin tur "Unsere Emden" (1938) och Lauterbach "1.000 f 
Kopfpreis tot oder lebendig" (1918). Mera härom kan man läsa i den 
hurtfriska "Lauterbach of the China Sea" av Lowell Thomas. Av 
andra utomstående har fle ra böcker om Emden utkommit, de första 
redan 1915, såsom t. ex. Emil Ludwig: "Die Fahrten der Emden 
und der Ayesha" och Karl Bartz : "S.M.S. Emden". Den senare 
skrev också en biografi över Miiller, "Der Kommandant der Lm
den" (1939). Walter v. Schoens "Kreuzerkrieg fuhren" (1936) be
handlar huvudsakligen Emden, Alfred Nagels "Emden" (1934) <1lla 
tre kryssare, som burit namnet. Amnet har även intresserat utländska 
skriftställare. Exempel härpå är t. ex. Jean Feugas franska bok 
"SMS Emden" (1931), A. A. Hoehlings engelska "Lonely command" 
(1957) och John Jennings amerikanska "The Raider-The gallant 
cruiser Emden" (1963 ). 

Temat har även intresserat filmindustrin. På 1920-talet gjordes i 
T yskland en (stum)film "Heldentum und Todeskampf unserer Em
den", där huvudrollen spelades av den renoverade kryssaren Berlin. 
En ny, realistisk ljudfilm "Der Gespensterkreuzer" ('Spökkryssa
ren') inspelades av Ufa på 1930-talet. Flere konstnärer har likaså 
förevigat Emden och episoder från räden 1914. 

Emden som traditionsnamn. 

Redan 1686 förekom i den brandenburgska flottan en flöjt, kal
lad Stadt Emden och under Sjuårskriget rustade staden Emden 1758 
en kapare, som bar dess namn. Men den kejserliga flottans första, 
egentliga Emden var den 1908 sjösatta kryssaren. Hennes efterträ-
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dare sjösattes den l febr. 1916 vid Weservarvet i Bremen. Följande 
år deltog Emden (II) i ockupationen av de baltiska öarna och se
nare i kriget i Nordsjön. Chefer var i tur och ordning kom. H a
gedorn, v . Gagern och Becker. Efter vapenstilleståndet var kryssa
ren flaggskepp för det tyska interneringsförbandet i Scapa Flow 
under slutskedet. Vid det dramatiska sänkandet av flottan därstädes 
den 21 juni 1919 lyckades britterna sätta Emden på land. En vec
ka tidigare hade besättningen i hemlighet avlägsnat de förstäven 
prydande Järnkorsen och sänkt dem i havet. Emden (II) led slut
ligen skrotdöden 1926 i Frankrike. 

Reichsmarines första kryssarnybygge efter kriget erhöll vid sjö
sättningen i Wilhelmshaven den 7 jan. 1925 namnet Emden. Dopet 
fö rrättades av änkefru v. Muller. Under nio utlandsresor mellan 
krigen t jänade kryssaren som skolfartyg för kadetter. Befälhavare 
under samma tid var kom.kapt. 1 gr. Foerster, v. Arnauld de la 
Periere, Witthoeft, Dönitz, Grassmann. Liksom föregångaren förde 
Emden (II I) Järnkorset i förstäven, förutom stadsvapnet. Bryggan 
pryddes av bronstavlor med inskrifterna INDISCHER OZEAN, 
PENANG, COCOS-INSELN OESEL. Under VK 2 tillhörde krys
saren det förband, som i april 1940 inträngde i Oslofjorden. Hen
nes sista uppdrag var evakuerandet av fältmarskalk v. Hindenburgs 
och hans gemåls sarkofager från Ostpreussen i januari 1945 undan 
de anryckande ryssarna. I april skadades Emden i Kiel av flyg
bomber och sänktes av eget folk. 

Våra dagars Emden (IV) är en den 21 mars 1959 hos H. C. Stulck
en Sohn i Hamburg för Bundesmarine sjösatt fregatt. Vid stapel
löpningen närvar Franz Joseph av Hohenzollern-Emden, W itthoeft
Emden och f. d. meniga Lange-Emden och Misehel-Eroden från 1914 
års besättning. Det traditionella, förpliktande Järnkorset och stads
vapnet smyckar förstäven även på denna nya Emden. 
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Uppbringade och sänkta ångare (samtliga brittiska): 

Namn Byggd Brt Rederi Befälhavare Datum Ort 

IND US 1904 3393 James Nourse Ltd, H.S. 10.9. 10°48'N-
London Smaridge 84° 2'0. 

LOVAT 1911 6102 J. Warrack & Co, Robert 11.9. 13°25'N-
Leith Clegg 84°52'0. 

KILLIN 1908 3544 Connell Brothers Ltd, .J. K. 13.9. 16°55'N-
Glasgow Wilson 86°24'0. 

DIPLOMAT 1912 7615 T. & J Harrison, R.J. 13.9. 17°55'N-
Liverpool Thompson 86°43'0. 

TRABBOCH 1910 4014 Kyle Transport Co W.H. 14.9. 19°55'N-
(Alex. Bicket), Liverpool Ros s 87°11'0-

CLAN MA THESON 1906 4775 Cayzer, Irvine & Co William 14.9. 19°55'N-
(Clan Line), London Harris 87°25'0. 

KING LUD 1906 3650 Philipps, Philipps & Co David 25.9. 5°47'N-
(King Line), Stockton Harris 79°46'0. 

TYMERIC 1901 3314 Andrew Weir & Co, T .T. - 26.9. 7°10'N-
Glas go w Tulloch 79°21'0. 

BURESK 1914 4350 Burdick & Cook F.G. 9.11. 12°13'S-
Emdens kolbåt London Taylor (27.9.) 96°56'0. 

RIBERA 1904 3500 Bolton Steam Shipping Co John 27.9. 7°42'N-
(F. Bolton & Co), London Isdale 76° 6'0. 

FOYLE 1902 4147 Mcrcantile S.S. Co, W.H. 27.9. 7°56'N-
London C l>sun 7 4°50'0. 

CLAN GRANT 1902 3948 Cayzer, I rvine & Co N. 16.10. 8°21'N-
(Clan Line), London Leslie 72°24'0. 

PONRABBEL 1914 473 Marine Board of Launceston, E. G. 
" " Mudderverk (Tasmanien) G are 

BENMOHR 1912 4806 W. Thomson & Co .J.B. " 
8°26'N-

(Ben Line), Leith Sarchet 72° 2'0. 

TROILUS 1914 7562 Blue Funne! Line G.W. 19.1 0. 8°45'N-
Ocean S.S. Co., London Long 74°22'0. 

CHILKANA 1914 5140 British India Steam L. N . 
" 

9°22'N-
Navigation Co., London Archdeacon 75° 4'0. 

Summa sänkt tonnage: 70.333 brt (16 ångare). 

Uppbringad och utrustad till hjälpkryssare: 

RJASAN 1909 3522 Ryska Frivilligflottan Ansing 4.8. 35 ° 5'N-
(Cormoran) Wladivostok 129°39'0. 

Uppbringade och nyttjade som förrådsfartyg: 

PONTOPOROS 1913 4049 Bröder Embiricos, D. 9.9. 10°15'N-
Andros (Grekland) Polemi s 84° 8'0. 

EX FORD 1911 4542 Tatcm Steam Navigation Co w.c. 19.10. 8°39'N-
(W.J. Tatem & Co), Cardiff Donovan 75° 4'0. 
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Litterafur m. m. 

TORDENSKIOLD UPPRÄTTAD 

Peder Tordenskjold 
(1690-1720) 

Några månader efter Karl XII :s infall i Norge februari 1716 löpte den svenska 
hären far:t att bli kringränd, och frampå somnuren måste kungen dra sig ti llb: ka 
inom Sveriges egna gränser. SYårigheterna hade då ökat därigenom att den no ke 
sjöhjälten Peter Tordenskiold lyckats med 2 fregatter, 2 skottpråmar ocl 3 
galärer intränga i Dynekilen, en havsvik norr om Strömstad, där han efter en 
häftio- strid dels förstörde, dels bemäktigade sig en flottilj av svenska fartyg 1ed ~ . last av belägringskanoner och ammunition. Underhållet för den svenska hä r ·n 1 

Norge blev därigenom väsentligt försvårat, och när tillika 4nderrättelsen kom att 
danskar och ryssar förberedde en landstigning i Skåne, beslöt Karl XII läm na 
Norge. 

Med en eskader av 2 linjeskepp, 2 skottpråmar, 11 galärer och 16 slupar fo re
tog Tordenskiold i maj följande år ett anfall mot Göteborg. Med dessa fartyg 
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utom de båda linjeskeppen gick han natten till den 3 maj i all tysthet förbi Nya 
Alvsborgs fästning för att söka intränga i Göta älv och förstöra den svenska 
eskader som låg vid Nya Varvet, och därefter anfalla Göteborg. Väl inkommen 
i älven blev han emellertid så mottagen av elden från de svenska fartygen och 
batterierna, att han efter fem timmars strid måste med förlust av 2 galärer dra 
sig tillbaka, varvid han fick utstå häftig eld från Nya A.lvsborg. Efter detta 
misslyckade försök ankrade han vid Brännö för att iståndsätta sina skadade skepp 
och låg där till den 18 maj, aå han avseglade från dessa trakter. 

Härav begagnade sig generalmajor Johan Gierta, som fått befälet i Bohuslän, 
att i mediet av juni avgå till Strömstad med en eskader av en brigantin, 6 galärer 
och 3 transportfartyg, på vilka fördes trupper och krigsförnödenheter. Kungen 
ville nämligen få någon vid norska gränsen liggande hamn till stödjepunkt för 
nya företag mot Norge, sedan det under året 1716 misslyckats. Gierta börfade 
befästa staden såväl å land- som sjösidan samt anlade på Laholmen, som be
härskar inloppet, ett batteri av 14 adertonpundiga kanoner. Så snart danskarna 
erfor detta, sändes Tordenskiold med 2 linjeskepp, 1 fregatt, 2 pråmar och 10 
galärer att förstöra de nya försvarsverken. Den 4 juli ankrade han utanför Ström
stad och började den 8 häftigt beskjuta staden och Laholmen, samt försökte där
efter med de mindre fartygen en landstigning, men blev så kraftigt mottagen, att 
han nödgades dra sig tillbaka med en förlust av 1.600 döda och sårade. Han 
avseglade följande dag, men återkom den l augusti med förstärkta stridskrafter 
för att blockera Strömstad, varjämte han sände en mindre eskader till Styrsund 
att spärra farleden till Göteborg. 

Korr därpå fick Gierra underrättelse, att en svensk transporrflotta av 20 fartyg 
med allehanda förnödenheter var på väg från Göteborg till Strömstad, men hade 
ankrat vid Kungshamn enär den inte kunde komma förbi den danska eskadern. 
Han uppkastade då i största hemlighet vid Styrsund ett batteri av 8 kanoner, 
med v ilka han den 15 augusti oförmodat började beskjuta därvarande danska 
fartyg, vilka efter att ha lidit betydande förlust måste ge 6g av. Gierta förde 
därpå transportflottan på en inre, grundare farled förbi den danska eskadern, 
vilken den 17 augusti avseglade. 

På grund av misslyckandet föll Tordenskiold i onåd hos envåldshärskaren 
Fredrik IV. Han utnämndes dock till viceamiral 1719. Följande år stupade han 
i Hannover under en duell med en falskspelare, tjugonio år gammal. 

Den 84-årige norske Tordenskioldforskaren, kommendör Olav Bergersen, har 
i d,1garna utkommit på Universitetsförlaget i Oslo med ett verk på närmare 1.000 
sidor med titeln "Tordenskiolds Brev". Boken omfattar 1.182 brev, därav om
kring 400 som inte förr varit kända. 

Författaren uttalar i en intervju, att han helt viss sedan länge vetat en hel del 
om Tordenskiold, men att med upptäckten av de nya breven denne blivit en helt 
annan och värdefullare gestalt än den, som Bergersen kände tidigare. "Först och 
främst avslöjar han sig som en högt begåvad, ja jag känner mig frestad att säga 
genial sjömilitär ledare, men även som en personlighet med överraskande värde-
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fulla mänskliga egenskaper. Sommaren 1717, då han var mycket långt nere efter 
att ha övergivits av alla, även av kungen, skickade han denne ett personligt 
brev, vari han efter att ha lämnat en strategisk och taktisk motivering fö r an
greppet på Strömstad gav uttryck för sin bitterhet. Vi får här en blick in i en 
djupt kränkt människas sinne. I brevets slutrader formar han sitt livs motto· 
"Sluttelig mit liv, mit gods til min allernaadigste konge, min aere til graven 0~ 
min sjael til Gud, som den har givet". 

Nils Hewc. 

KOMMUNISTISKA DOKUMENT 

H ans-Joachim Lieber och Karl -Heinz Ruffmann, D er Sowjetkommunismus. 
Dokumente. DM 22: 80. Kiepenheuer & Wirsch 1963. 

P rofessorerna H .-J. Lieber i Berlin och K.-H. Ruffman i Edangen har ur Je r 
medverkan av en rad special ister utgett en dokumentsamling, som innehåller k'ill
material om den sov j etiska kommunismens ideologisk-politiska teorier. Y tre r
ligare en del skall utkomma med dokument om teoriernas omsättning i Jen 
politiska och sociala prakt iken. Inledningen är inte av principiell, utan endast av 
arbetsteknisk natur. Ideologi och verklighet är ju intimt förknippade med ··ar
andra i Sovjetunionen. En fullständigt felaktig uppfattning, som man ofta hör 
framföras är, att ideologin där bara är ett försvars- eller propagandamedel men 
att verkligheten följer helt andra vägar. I Sov jet är ideologin alltid den grund 
man utgår från och rättesnöret för partiets och alla dess funktionärers - :iven 
de högstas - handlande. 

När man utgett dokumenten har det inte kunnat vara tal om att framl ägg.< en 
mer eller mindre fullständig källsamling. Det material, som har hopats under 
50 år, är alltför omfångsrikt och omfattar dessutom i dag till stor del redan 
betydelselösa dokument. Därför har utgivarna inskränkt sig till att välja sådana 
handlingar, som innehåller upplysningar av principiell vikt om det sovjetiska 
maktsystemet och dess ideologiska grundvalar; framför allt har de tagit hänsyn 
till den historiska utvecklingen. Läsaren skall få en klar uppfattning inte bara om 
hur Sovjets politiska ideologi är i våra dagar, utan också om varför den har 
blivit så som den nu är. Man kan nämligen knappast förstå det kommuniska 
systemet i dess nuvarande form utan att känna till den historiska utvecklingen. 
Det öde, som t. ex. Lenins teori om den proletära revolutionen rönte under tjLrgo
talets maktkamp och stalinismens tid, spelar fortfarande en stor roll i den kom
munistiska världens aktuella politiska uppgörelser. Därom vittnar kampanjen 
mot Stalin och den häftiga polemiken mot den s. k. revisionismen. 

Det förtjänar att särskilt understrykas, att boken inte är något politiskt arbete, 
utan ett informationsverk, som har utformats på strängt vetenskapliga och objek-
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riva grunder. Meningen är att det skall vara så omfattande och sakligt som möj
ligt, och därför innehåller det vid sidan om utdrag ur Lenins och Stalins verk 
och Chrusjtjovs, Mikojans och Suslovs tal också avsnitt ur Trotskijs, Kamenevs, 
Sinovjevs och Bucharins skrifter, ur kominternkongressernas protokoll osv. Något, 
som inte står att finna någonstans i Sovjetunionens offentliga bibliotek, har fått 
sin plats här, som aktionsprogrammet för Kronstadt-matroserna den 1 mars 1921 
då dessa som bekant revolterade mot Sovjets herravälde. ' 

Oskar Angelus 

FöR TECKNING 

över 

nyinkommen Etteratur under tiden den 1/1-30/4 1964 

1-11. FORSVARSVÄSEN DE l ALLMÄN HET O CH SJOVÄSEN DE 

''·Beretning 1961-62. Civilförsvaret for Stork0benhavn. Kvhn 1963 . (Mimeogr) 
60 s. 

•·r hundredaaret for krigens 1864. Tillaeg til Militaert tidskrift, marts 1963. 
Khvm 1964. 70 s. 

Shankland, P. & Hunter, A ., Dardanelles patrol. Lond. 1964. 190 s. Ill. 
Bennet, Geoffrey, Cowan's war. The story of British naval operations 111 the 

Balric 1918-1920. Lond. 1964. 254 s. Il!. 
Vår marin 1964. Marinens årsbok. Sthlm 1963. 63 s. Il!. 
Breyer, Siegfried, D ie Seerustung der Sowjetunion. Munch. 1964. 269 s. Ill. 
Thorner, Egbert, Torpedoboote und Zerstörer. Eine Bildchronik aus zwei Welt-

kriegen. Hamb. 1964. 80 s. 
Almanac of naval facts . Annapolis Ma. 1964. 305 s. 
Dictionary of American naval fighting ships. Vol. 2. Wash 1963. 588 s. Il!. 
Ash, Bernard, Norway 1940. Lond. 1964. 340 s. Ill. 
'eSvenska handelsflottans krigsförluster under det andra världskriget. Redogörelse 

utarb. inom Handelsdep. av Rolf Vallerö. Sthlm 1964. (S.O.U. 1963:60) 
H eckstall-Smith, Anthony, The fleet that faced both ways. Lond. 1963. 232 s. Il!. 
Bulkley, Robert, At close quarters. Pt boats in the United States navy. Wash. 

1962. 57 4 s. Il!. 
Svensk sjöfartskalender med nautisk almanack 1964. Gbg 1963. 
'''Jane's fighting ship 1963-64. 66th year of issue. Lond. 1963. 
''Weyer's Flottentaschenbuch 1964. 46. Jahrg. Miinch. 1964. 

<· Betecknar gåva. 

32 
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Die deutsche Marine. Jahrg. 1963. Preetz/Holstein 1963. 

Flottes de combat 1964. Paris 1964. 

Lenton, H. T . & Colledge, J. ]. , Warship of world war II. Lond. 1964. 638 s. Il\ 

J apanese battleships and cruisers. Pocket pictorial I. Lond. 1963. . 

'''Ageton, A. & William, P . M., The naval officer's guide. Annapolis 1\;:l:a. 1960. 

647 s. Ill. 
Friberg, L. & Ronge, H., H ygien. Sthlm 1964. 474 s. Ill. 

•fUS Navy department, US Navy diving manual. Part I-III. 1963. Wash. 1963. 

Roskill, J . W ., The art of leadership. Lond. 1964. 191 s. Litt. 

Peterson, Harold L., Eldhandvapen genom tiderna. Malmö 1963. 262 s. Ill. litt. 

Butler, Ewan, Amateur agent. Lond. 1963. 240 s. III. 

*Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären. Sthlm 1964. (S.O.U. 

1964:15 Justitiedep.) 

•:·Rapport av Parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. Sthlm 1964. 

(S.O.U. 1964 :17 Justitiedep.) 

Dulles, Allen, The craft of intelligence. Lond. 1963. 271 s. 

Svenskt skeppsbyggeri. En översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö 1963. 

503 s. III. 
''US Coastguard, Load line regulation. Subchapter. July I 1963. Wash. 1963. 

Janhem, Äke, Rätt och fel i sjölivet. En praktisk rådgivare för båtfolk. Sthlm 

1964. 135 s. Il!. 
Gnisberg, Manne, Mina båtar. Sthlm 1964. 142 s. III. 

Alexandersson, G., & Norsrröm, G., World shipping. An economic geography of 

ports and seaborne trade. Sthlm m fl 1963. 507 s. Ill. Litt. 

III. lANTFORSVARSVÄSEN DE 

Vår arme 1964. Armens årsbok. Sthlm 1963. 23 s. Il!. 

Heilbrunn, Otto, Warfare in the enemy's rear. Lond. 1963. 231 s. 

IV. FlYGVÄSENDE 

Jane's all the world's aircraft 1963-64. Lond. 1963. 

Ett år i luften. Flygets årsbok 1962-63. Sthlm 1964. 

•:·us Marine corps. Helicopterborne operations. Wash. 1963. 167 s. III. 

V. HISTORIA OCH GEOGRAFI 

Parkinson, N. C., East and West. Lond. 1963. 330 s. Kart. 

Wood, Anthony, Europe 1815-1945. Lond. 1964. 512 s. 

Myrdal, Gunnar, Vår onda värld. Sthlm 1964. 216 s. 

Boyd, Andrew, An atlas of world affairs. Lond. 1964. 160 s. 

Foot, Hugh, A start in freedom. Lond. 1964. 255 s. III. 

Olsson, Jan Olof, Leningrad. St. Petersburg. Sthlm 1964. 290 s. III. 

•=·T vå 60-tal. Svenskt samhällsliv igår och idag. Sthlm 1964. 32 s. III. 

Källberg, Sture, Kamrat med 700 miljoner. Sthlm 1964. 203 s. III. 

Palme, Sven Ulric, Stockholms krigshistoria. Sthlm 1964, 95 s. 
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Fitzgerald, C. P., The Chinese view of their place in the world. Lond. 1964. 72 s. 

Bunting, Brian, The rise of the South African Reich. Lond. 1964. 332 s. 

Davidson, Basil, Which way Africa? The search for a new society. Lond . 1964. 

214 s. 

Fischman, J. & Hutton, B., Sanningen om Josef Stalins privatliv. 

Overs. av M.-B. Paui-Pont. Sthlm 1964. 233 s. Ill. 

Origts titel: The private Iife of Joseph Stalin. 

Warn er, Oliver, Captain Cook and the South Pacific. Lond. 1964. 153 s. III. 

VI. RÄTTS- OCH STATSVETENSKAP 

Världspolitikens dagsfrågor. Sthlm 1964 

l. Rudebäck, Lars, Mexico. 32 s. 

2. Brandel , T., Hongkong. 31 s. 

3. Waern, L., USA :s ekonomi och dollarn. 32 s. 

4. Wickbom, T. G., Malaysia. 32 s. 

Ahlmark , Per, Vår fattiga politik. Srhlm 1964. 206 s. 

Barghoorn. Frederick C., Soviet foreign propaganda. Princetown N. J. 1964. 

329 s. 

Schram, Stuart R., The political thought of Mao Tse-tung. New York 1963. 

318 s. Litt. 

Björn berg, Arne, F N, En handbok. Sthlm 1963. 196 s. 

''·Srorbritannien, Defence estimates 1964-65 for the year ending 31st March 1965. 

Lond. 1964. 

VII. MATEMATIK 

''·Dopping, 0 ., Provisional compendium on automatic data processmg. Sthlm 

1963 . (Mimeogr.) 

IX. SPRAKVETENSKAP 

Petit Larousse. Dictionnaire encyclopedique pour tous. Paris 1964. 1795 s. Il!. 

Kart. 
The Oxford dictionary of quotations. 2nd ed. Lond. 1962. 1003 s. 

Holm, Pelle, Ordspråk och talesätt med förklaringar. Sthlm 1964. 384 s. Litt. 

Interlingua-English. A dictionary of the international language prepared by the 

research staff of the International auxiliary language Association. 

New York u. å. 415 s. 
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X. OVRIG LITTERATUR 

''·Arsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg. av Riksdagsbiblioteket 
1962. Sthlm 1963. 

''Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1960-1962. Sthlm 1964. 
''·Svensk bokförteckning. The Swedish national bibliography. Red. av Bibl.o

grafiska Institutet vid Kungl. Biblioteket. 1963 Års katalog. Sthlm 1964. 
Sveriges riddarskap och adelskalender 1964. Utg. av Riddarhusdirektionen. 87:e 

årg. Sthlm 1963. 
''·Sveriges Statskalender för skottåret 1964. Utg. av Kungl. Vetenskapsakad. 

Sthlm 1964. 
''·Håndbok for sovaernet 1964. Khvn 1964. 
''·Nameboek van Officieren der Koninklijke Marine op 1. januari 1964. 

Haag 1964. 
Gallanr, G., On valor's side. A marine's own story of Parris Island and Guadal

canal. New York 1963. 364 s. 
''·Vers på växlar och andra bankhistorier. På uppdrag av skandinaviska Banken 

samlade och utg. av Fritiof Nilsson Piraten. Sthlm 1964. 155 s. 111. 
Britain an official handbook. 1964 edition. Lond. 1964. 590 s. Il!. Kart. 
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Notiser från nar och fjärran 
sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

AUSTRALIEN 

Hangarfartyg. 

De skador, som uppstod på Melbourne vid kollisionen med jagaren Voyager, har 
visat sig så svåra att en längre tids ombyggnad erfordras. 

Marine Rundschau april 1964. 

FRANKRIKE 

Ubåtar. 

Ubåten ]union på 1.040 ton har sjösatts Cherbourg. Detta är den åttonde 
och sista i Daphneserien. 

Marinens Pressdetalj maj 1964. 

INDIEN 

Fregatter. 

Två fregatter av brittiska Leander-klassen har nu beslutats byggas på Maza
gon-varve i Bombay-Mazagon. En stor del av urustningen kommer från engelska 
firmor. 

Marine Rundschau april 1964. 

INDONESIEN 

Jagare. 

Indonesiens flotta växer sig allt starkare. Senaste tillskottet består av 2 ryska 
jagare av Skorij-klassen, som hittills opererat i Svarta Havet. Indonesiens flotta 
består nu av: en kryssare av Sverdlov-typ, sju Skorij-jagare, två Riga-fregatter, 
två fregatter och två korvetter av italiensk typ, ett dussin (cirka) ryska W-klass 
ubåtar, sju motortorpedbåtar av tyska jaguar-klassen samt minsvepare. 

La Revue Maritime april 1964. 

NIGERIA 

Fregatter. 

En luftvärns- och ubåtsjaktfregatt bygges i Holland. Den byggs för Nigeria 
och beräknas färdig under år 1966. Deplacement cirka 2.000 ton, fart 26 knop, 
besättning omkring 200 man. 

Marinens Pressdetalj maj 1964. 
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NORGE 
Byggnadspro gram. 

Vissa inskränkningar har gjorts i nybyggnadsprogrammet för åren 1963-68. 
Antalet planerade fartyg har minskats med tre patrullbåtar och tre motorkanon
båtar. Programmet omfattar nu fem fregatter, femton ubåtar, två patrullbåtar, 
åtta motortorpedbåtar och tjugo motorkanonbåtar. 

Marine News maj 1964. 

NYA ZEELAND 
Fregatter. 

Den nya fregatten av Leander-klass, som befinner sig under byggnad på varve t 
i Belfas t, kommer att döpas till W aikatu. 

Marine Rundschau april 1964. 

PORTUGAL 
Fregatter, Ubåtar. 

Portugal söker kontrakt för byggande av fyra fregatter och fyra ubåta r 
Frankrike. Fartygen skall avlösa äldre fartyg av VK-II-typ. 

The Navy maj 1964. 

STORBRlTANNIEN 
Fregatter. 

För att kunna möta den kritiska utvecklingen i O stindien har därvarande 
marina styrkor fått förstärkning från Australien med fregatterna Paramatta 
och Taranaki samt från Canada med frega tterna St Laurent, Frazer och Mac
kenzie. 

Marine Rundschau april 1964. 

Kryssare. 

Efter ingående prövning av planerna på att bygga ett hangarfartyg för he
likoptrar liknande franska La Resolue har nu beslutats att i stället bygga om 
kryssarna Blake, Tiger och Lian. 

Ubåtar. 

Den tredje "Polaris-ubåten skall börja byggas 
stående påbörjas i ap ril respektive oktober 1965. 

Marine Rundschau april 1964. 

oktober 1964, de två åter-

Marine News maj 1964. 
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j agare. 

HMS Duchess lämnade Singapore i april 1964 för att segla till Australien 
och där ersätta den sjunkna Voyager. 

Marine News maj 1964. 

USA 

Baser. 

Försvarsmimster MeNamara har tillkännagett beslut om indragningar vilka 
berör cirka 500 militära baser. Genom detta kommer 351 miljoner dollar att 
sparas årligen. 

US News and World Report 4 maj 1964. 

Depåfartyg. 

Det fjärde depåfartyget av Hunley-klass för "Polaris"-ubåtar SJOSattes feb-
ruari 1964 vid Puget Sound, Washington. Hon döptes till Simon Lake. 

La Revue Maritime april 1964. 

Hangarfartyg. 

H angarfartyget Commencement Bay kommer troligen att överföras till armen 
för tjänst som servicebas åt helikoptrar i Indo-China. 

Marine News maj 1964. 

Langley, f d franska Lafayette, som nyligen återlämnades till USA skall nu 
skrotas. 

Marine News maj 1964. 

Atomubåtar. 

SSBN-654, som kölsträcktes på varvet Newport News den 2/3 1964, kom
mer att döpas till Georg C Marshall. 

Marine News maj 1964. 

VÄSTTYSKLAND 
Jagare. 

Jagaren Hamburg har nu satts i tjänst med förläggning till Wilhelmshaven 
som första enhet i andra jagareskadern. Till denna eskader kommer syster
fartygen Schleswig-Holstein, Bayern och Hessen att föras efter färdigställande. 
Denna jagartyp är av en helt ny konstruktion med hög och stor överbyggnad 
av lättmetall samt inbyggda små torpedtuber förstäv och akterstäv. 
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Z e rslör e r .,Hamburg" 

Data: 

Deplacement 3.340 ton, längde 134 m, bredd 13,4 m, djupgående 4,3 m, högtrycks 
turbiner på 68.000 hkr ger en fart av 35 knop, beväpningen består av fyra 
10 cm allmålskanoner, åtta Bofors 40 mm automatkanoner, minor samt föt 
ubåtsjakt två små torpedtuber och två kastare. 

Marine Rundschau april 1964. 

jagare . 

Tre robotjagare typ Charles F Adams kommer att beställas från USA för 
leverans om fyra till fem år. Kostnaderna anges till 200 milj DM per fartyg. 
Tysk teknisk personal skall utbildas i USA. Köpet innebär viss inskränkning av 
Västtysklands nybyggnadsprogram. 

Marinens Pressdetalj maj 1964. 

skolfartyg. 

Fregatten Gneisenau har åter satts tjänst efter en ombyggnad. 

Marine Rundschau april 1964. 
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