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Kovettenkapitän (Orlogskaptajn) 1940 
 

Blå tjenesteuniform med grå handsker, til denne påklædning 

kunne også bæres dolk m/1938. 

Tjenestegrensmærket over ærmegradstegnene en stjerne, viser 

at denne officers løbebane er søofficer (taktiker/fartøjschef etc.) 

Udmærkelser Jernkorset I og II klasse, og udmærkelse for 

sårede i sort (såret 1–2 gange). 

På kasketskyggen en enkelt række egeløv (blæretang), tegnet 

på en seniorgrad. 

Nærmeste lavere grad kapitänleutnant (Ka`leut = slang)    

(Kaptajnløjtnant) er ældste junior officersgrad , den grad bærer 

ikke egeløv på kasketten. 

 

 

 

Bootsmannsmaat (Unteroffizier) 1944. 

 

Påklædningen er beregnet til hårdt og koldt vejer på søen. 

Sydvesten er standardmodellen, ligeledes de gråmelerede 

regnbukser (gummieret stof) og rullekravepulloveren. 

Over dette Collani (Überzieher). 

På en af de hjemmesider jeg henviser til i artiklen, er der et 

biled af besætningen / kadetter i hvid drejlsuniform, med 

Bordmütze og Collani. 

Collani blev kun båret af mandskabsgraderne og underofficerer 

uden portepe. 

Gradstegnet for Bootsmannsmaat er guldkanten på krave, og 

guldstriben i det lyseblå kravespejl plus ankermærket på ærmet. 

Gradstegnet for Obermaat ville være det samme plus en vinkel 

under ankermærket på ærmet. 
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Nedenfor er vist fanen(for og bagside) for marine enheder på land, samt 

Reichskriegsflagge 
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Landgangsøvelse før krigen, her iklædt hvidt drejlstøj, med udrustning anlagt. (Tysk 

postkort egen samling)  

Afslutning. 

Jeg har forsøgt at give et indtryk af et krigsskib, dets historie samt glimt af de 

besætninger, der har kæmpet på fartøjet. Alt sammen på grund af noget legetøj som 

jeg aldrig har kunnet slippe. En tak til Per Finsted og Peter Jonassen for teknisk støtte 

og rådgivning undervejs, samt tak til Lau Rasmussen for materiale om Bangsbo Fort. 

Jeg håber min artikel, har givet lyst til at udforske et eller flere af de emner der 

gemmer sig i dette papir. 

God fornøjelse. 

Niels Blangsted-Jensen 
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