
SUBMARINOS ALEMÁNS NAS NOSAS COSTAS 
A presencia do submarino alemán Deutschland no porto ianqui de Baltimore no mes de xullo de 1916 

produciu un cúmulo de comentarios e inquietudes. O feito de cruzar o Atlántico navegando en inmersión non era 
novo, pois xa antes o tiñan realizado submarinos canadianos tripulados por mariños británicos. O novidoso de tal 
viaxe foi que o submarino alemán chegase conducindo setecentas cincuenta toneladas de material tintorio para a 
industria ianqui-xermana. O seu capitán Paul Koening e os vintenove tripulantes declararon pertencer á mariña 
comercial e por tal motivo os americanos o consideraron como buque mercante. O submarino non levaba máis armas 
que un canón con corenta cargas e catro pistolas; era un buque xemelgo do Bremen, o que fora capturado polos 
ingleses cando pretendía realizar a mesma ruta que o Deustchland. A prensa británica se ocupou deste asunto 
referente ao dereito internacional, para unha negociación que habería de manterse entre os gobernos inglés y 
norteamericano. Segundo publicaba o periódico Provincia Journal o 26 novembro de 1916, a carga deste submarino 
estaba composta de trescentas sesenta toneladas de níquel, catrocentas de cauchos y tres de cromo. A primeiros de 
setembro regresou a Alemaña. Posteriormente se convertería no U155, sendo armado con seis tubos torpedeiros e 
artillería. 

Pero os submarinos de guerra eran outra cousa e Alemaña, dando prioridade á súa construcción, polo seu 
menor custo en comparación con outras unidades de superficie, conseguiu botar á auga preto de catrocentas unidades 
durante la guerra. 

O seu desprazamento era de setecentas a novecentas toneladas. Nun principio dispoñían de dous motores 
Diesel de 1000 CV para a navegación en superficie e outros dous eléctricos de 500 a 600 CV para navegar en 
inmersión. Posteriormente aumentaron a potencia o que acrecentou o radio de acción e a velocidade. Tiñan un 
periscopio de oito metros de altura e catro tubos de lanzamento capaces de disparar a unha distancia superior ás catro 
millas. Construíron cento trinta submarinos minadores (UC) e outros tantos encargados da vixilancia costeira (UB) 
ata que xurdiron os submarinos de cruceiro e finalmente os cruceiros submarinos cun radio de acción de dez mil 
millas. 

Os submarinos dos que nos consta que operaron preto das nosas costas galegas, ou alomenos botaron a 
pique buques cuxas tripulacións dun xeito ou outro acadaron as costas de Galicia, foron os seguintes: U25 de Otto 
Wünsche -primeiro submarino no que se instalou o Morse water-jet e as súas patrullas duraron pouco tempo pois o 
destinaron a entrenamento de mariños-, U26 -do barón Egewolf Frhr. von Berckheim-, U28 -de Georg-Günther Frhr. 
von Forstner-, U43 -de Hellmuth Jürst-, U44 -mandado por Paul Wagenführ-, U46 -de Leo Hillebrand-, U48 -ás 
ordes de Berndt Buch e Harl Edeling-, U49 –comandado por Herr Richard Hartmann-, U63 -do gran as do arma 
submariña Otto Schultze-, U65 -de Hermann von Fischel-, UB3 -de Siegfried Schmidt-, UB23 -de Ernst von Voigt-, 
UB28 de Ernst Rosenow –que non afundiu ningún buque-, UC24 e UC48 de Kart Ramien. 
 Mr. Arthur Pattison, capitán do buque torpedeado Seatonia, estivo retido nove días a bordo do U49. Así 
describiu a vida naquela prisión: <<Era esta un estreito departamento, amoblado cunha mesiña reversible, unha 
pequena cadeira de tesoira e tres liteiras xunguidas á parede. Unha cabina dos contramestres do buque. A 
habitación, que non tiña orificio por onde mirar ao exterior, estaba iluminada noite e día por unha luz eléctrica. 
Pola mañá recibía a visita dun camareiro que me levaba o almorzo: un anaco de pan negro, unha cunca de café e 
algo de manteiga. Unha sopa e un guisado de carne en conserva constituían o xantar, e, por toda cena, se me ofrecía 
café ou té, pan negro e manteiga e marmelo. Entre estas horas me aburría horriblemente naquela cárcere 
comprimida. Algunha vez, cando nada había que ocultar das operacións do submarino, me permitían subir á cuberta 
e fumar un cigarro. Só podía subir a cuberta cando os tripulantes non facían ningunha manobra. Entón se armaban, 
pois na vida cotián non  usaban arma de ningún xénero. 

<<O submarino non é dos máis grandes, mide 250 pes de eslora, monta dous canóns e o tripulan corenta e 
seis homes. Dificilmente podería levar a conta dos días, pois vivía nunha noite constante. Na mañá do día 7 escoitei 
un canonazo que contra o buque noruegués Balto e pouco despois un golpe de tose, que era o lanzamento dun 
torpedo. A partir daquel momento tiven de compañeiro de cela a Ellugsen, o capitán do Balto. O día 8 compartimos 
a peza cun novo prisioneiro, o capitán ianqui do Columbia, torpedeado na altura de Finisterre. Os tres nos 
turnábamos en ocupar a cadeira plegable nas longas horas de cansazo. Aquel mesmo día torpedearon ao el buque 
noruegués Fordalen, cuxo capitán tamén foi retido a bordo. 
<<El día 9 cara ao mediodía, a unhas trece millas de Camariñas, fixeron sinais ao vapor sueco Varing, para que se 
achegase e nos entregaron para que nos levasen a terra>> 
 Un oficial del U49 manifestou a mediados de novembro de 1916 aos tripulantes do Columbian -no que 
navegaba Celedonio Lorenzo Fernández, de Fene- que en dúas semanas levaban afundidos trinta e cinco buques que 
representaban unhas corenta mil toneladas, entre eles ao Seatonia, Balto, Varing, Fordalen, Iris, Camma, Clan 
Buchaanam e Ragnar. O vapor pesqueiro irlandés Bragi que acompañaba ao submarino na súa cacería entrou en 
Santander por novembro de 1917 levando a dotación do submarino, por expreso desexo dos náufragos, o cal debeu 
afundir fronte ás costas inglesas. 

Algún día podería lembrar aspectos dunha esculca que fixen referente aos submarinos e tripulacións 
náufragas en relación co litoral galego de Cariño, Viveiro, O Barqueiro, Ferrol, Camariñas, etc. En canto ao 
aprovisionamento de víveres, di o cronista de Viveiro Carlos Nuevo Cal no seu traballo “O movemento obreiro en 
Viveiro”: <<...os maiores beneficiarios serán os acaparadores e especuladores que negociarán revendendo os 
alimentos nos mercados e grandes cidades, ou directamente aos submarinos alemáns que penetraban á noite no 
embarcadoiro da Concha, coa anuencia e complicidade do vicecónsul alemán e xerente da Silvarosa, Guillermo 
Cloos.>> 
 


