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Hugo Stinnes –  

köpmannen och skeppsredaren från Mülheim 
Nils Sjökvist 

 

På många av de lastbilar och långtradare som befolkar de svenska vägarna pryds 

sidornas presenningar med ett företags logotyp. DB SCHENKER står det med röda 

och svarta bokstäver där DB står för Deutsche Bahn och SCHENKER är det stora, 

ursprungligen österrikiska, transportbolaget och båda bildar tillsammans Europas 

största logistikföretag. För inte så länge sedan stod det under samma logotyp, men 

med lite mindre bokstäver också Stinnes Logistics. 

 

Stinnes namn har numera i stort sett försvunnit från lastbilarna och med det försvann 

också en av de sista resterna av vad som i början på 1900 talet var ett gigantiskt 

konglomerat av gruvor, stålindustrier, el-produktion, oljeindustri och inte minst 

sjöfartsintressen, allt med anor ända från början av 1800-talet.  
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Hugo Stinnes från Tyskland stod en gång som en 

symbol för storfinansen, vilket också bekräftades 

1923 när hans porträtt fick äran att pryda omslaget 

på Time Magazine. 

 

Hugo Stinnes uppgång och hans arvingars fall har 

det skrivits mycket om i pressen. Hans verksamhet 

var så omfattande och komplicerad och bitvis 

hemlig att den varit svår att överblicka och 

beskrivningarna av den skiljer sig i många källor. 

 

Mitt intresse har främst varit hans kopplingar till sjöfart men också hans kopplingar 

till Sverige. Stinnes fartyg minns jag från början av 1950-talet i Oxelösunds hamn 

med det ovanliga skorstensmärket bestående av ett rött och ett vitt band och 

initialerna H.St., ibland också med två korslagda hammare. Ett svenskt tv-program 

för inte så många år sedan handlade om hur den svenska herrgården Asa norr om 

Växjö, som Hugo Stinnes köpt som sommarnöje i början på 1900-talet och som ärvts 

av hans hustru, bedömdes som tyskt flyktkapital och exproprierades av den svenska 

staten 1949. Hugo Stinnes äldsta dotter Clärenore med familj fick då lämna 

fastigheten som numera är hotell och konferensgård. 

 
Asa herrgård 

 

Denna artikel vill fokusera på Hugo Stinnes och hans efterlevandes 

sjöfartsverksamhet. Jag börjar med något om Stinnes bakgrund. 
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Mathias Stinnes 

Staden Mülheim vid floden Ruhr har alltid varit familjen Stinnes hemort och bas och 

här ligger tre generationer av familjen begravda. Och det är i Ruhrområdet som en 

stor del av familjens verksamhet och ägande har varit koncentrerat. Under 1800-

talets industriella revolution växte städerna stort och gruvverksamhet med stora 

tillgångar av stenkol blev viktiga för den växande järn- och stålindustrin. Brytning 

och handel med stenkol är något som följt familjen Stinnes genom åren. 
 

 

  
Mathias Stinnes 

 

Mathias Stinnes föddes 1790 som en av fyra söner i en enkel pråmskepparfamilj. 

Redan vid 18 års ålder startade han tillsammans med sina bröder en egen 

pråmverksamhet inriktad på koltransporter på floderna Ruhr och Rhen. 

Pråmtrafiken var primitiv, man seglade eller utnyttjade strömmen men uppströms 

fick man ofta ta hjälp av oxar som drog pråmarna från stränderna. Verksamheten var 

också omständlig i en tid innan Tyska förbundet bildats och Rhen kantades av olika 

furstendömen som krävde tullar. På de längre resorna från inlandet till Rotterdam 

avkrävdes tull på 32 ställen. I slutet på 1830-talet blev dock trafiken och handeln fri 

på Rhen efter att den så kallade Rhein Schiffahrtsakte undertecknats. 

 

Efter ett par år köpte han sin första ruhraak, en flatbottnad, tvåmastad farkost med 

stort roder och sidobord och dessutom en kran för kollastning och tio år senare hade 

flottan ökat till ett sextiotal pråmar. Som den entreprenör han var såg han först av 

alla möjligheter när ångmaskinen kom. Han blev 1844 den första flodredaren som 

skaffade en ångdriven bogserbåt med skovelhjul, med en maskineffekt på 350 hk. 

Bogserbåten som byggdes i Holland döptes till Mathias Stinnes I. Alla Stinnes 

bogserbåtar fick sedan samma namn med löpande nummer. Det blev därmed början 
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på en namngivningstradition som fortsatte i senare generationer ända fram till slutet 

av 1900-talet. 

 

    

                Ruhraak                                                                        Mathias Stinnes 1 

Mathias Stinnes såg också andra möjligheter. Tidigt hade han köpt andelar i gruvor i 

Ruhrområdet och han bedrev handel med stenkol. Vid sin död 1845 opererade han 

den största pråmflottan på Rhen och Ruhr och ägde dessutom delar i 36 gruvor 

inklusive de fyra gruvor som han ägde och startat själv. Han var en viktig 

entreprenör som sysselsatte tusentals människor. Som närmaste konkurrent på 

floderna hade han en annan liknande redare och gruvägare i Ruhr, Hugo Haniel. 

Haniels pråmar och bogserbåtar kan man än i dag se i verksamhet på Rhen. 

 

 
Mathias Stinnes 6 

 
Franz Haniel 14 

 

Mathias Stinnes söner fick ärva firman och driva den under de politiskt kaotiska 

förhållanden som rådde i landet, inte minst under revolutionsåret 1848. I sitt 

testamente krävde han att hans företag skulle delas i en gruvdel och en del för 

handel och sjöfart. Trafiken på floderna hade 1831 öppnats för alla nationer. 1848 

drabbades firman av akut penningbrist. Lösningen blev att bilda aktiebolag där 

ägandet spriddes, men redan efter tio år hade familjen lyckats köpa tillbaka alla 

aktier och företaget förblev i familjens ägo.  
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Tre söner i rad fick avlösa varandra som företagsledare och alla fick relativt korta liv. 

När den yngste sonen Hermann Hugo Stinnes avled 1887 fick man vända sig till 

Mathias Stinnes barnbarn, och Georg Küchen, son till en av Mathias Stinnes döttrar, 

tog över ledningen. Trots spänningar bland alla familjeägare och stor konkurrens 

utifrån lyckades han driva företaget, Mathias Stinnes GmbH, så framgångsrikt att det 

vid 100-årsjubileet 1908 bestod av 21 ångbogserare och 85 flodpråmar plus den egna 

kolgruvan som bar grundarens namn. Till detta en omfattande kolhandel.  

 

Men det var ett annat av Mathias Stinnes barnbarn som skulle göra namnet Stinnes 

världsberömt. 

 

 

Hugo Stinnes, köpmannen från Mülheim 

Hugo Stinnes föddes 1870 i Mülheim som andre son till Herman Hugo Stinnes. Efter 

examen på realgymnasium kom han i handelslära i Koblenz, arbetade en kortare tid 

vid en av släktens gruvor och tillbringade ett år vid bergslinjen på tekniska 

högskolan i Berlin. Han var en rastlös person, hade stor kapacitet att lära och 

absorberade snabbt det viktigaste innan han drog vidare. 1890 avslutade han sina 

studier och började en tid som anställd i det gamla familjeföretaget i Mülheim och 

blev ledare för Stinnes gruvverksamheter. 

 

Men han drevs samtidigt av en stark önskan om självständighet och egen framgång. I 

familjegruvbolaget måste många hänsyn tas till krav och bindningar från familjen. 

1892 startade han parallellt ett privat företag, understödd av sin mor, Adeline 

Stinnes, som sålde sin andel i familjeföretaget Mathias Stinnes och ställde det 

frigjorda kapitalet till sonens förfogande. Det nya företaget, kolhandelfirman Hugo 

Stinnes GmbH med hemort i Mülheim/Ruhr, konkurrerade med det gamla 

familjeföretaget, och lyckades omgående utveckla ett nytt slags kolbriketter som 

tillfredsställde den schweiziska järnvägens krav, vilket snabbt blev en stor framgång 

för honom. 

 

Hugo Stinnes var som person den borne entreprenören. Han var tekniskt innovativ 

och såg saker och möjliga kombinationer som undgick andra. Detta i kombination 

med stor ekonomisk djärvhet gränsande till våghalsighet grundlade hans snabba 

framgång. Den tyska industrin var till sin natur splittrad och uppdelad på många 

olika företag och här såg han stora möjligheter till konsolideringar och 

sammanslagningar till truster enligt amerikansk förebild. Hugo Stinnes förstod tidigt 
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att tillsammans med ekonomiskt starka partners gå in i olika slags fusioner av gruv- 

och stålföretag. Genom sin starka personlighet kunde han sedan som minoritetsägare 

och styrelseordförande sätta sin prägel på verksamheten och antagligen styra den så 

att hans personliga intressen på sikt tillfredsställdes. Listan på sådana projekt där 

han deltog under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är lång och han 

samarbetade då i flera av dem med en annan stor personlighet i Ruhr, August 

Thyssen. Två stora projekt kan nämnas. 

 

När Thomasprocessen introducerades i stålindustrin och senare Siemens – Martin-

processen blev Tyskland inte så beroende av järnmalm från England och Spanien 

utan kunde i stället använda fosforhaltig malm från Tyskland, Luxemburg och 

Skandinavien. Därmed blev järn- och stålindustrin intressant för Hugo Stinnes som 

1901 grundade Die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hüttengesellschaft, 

ursprungligen för att ta över en konkursad järn- och stålindustri. Detta företag, ofta 

förkortat till Deutsch-Lux växte genom uppköp och sammanslagningar med tiden till 

att bli en av landets fyra stora koncerner och en stark maktbas för Hugo Stinnes. Det 

omfattade då alla steg från gruvor till färdiga stålprodukter. Vertikal integration var 

något som följde Hugo Stinnes i all verksamhet. Hans industriinvesteringar sökte 

alltid att gruppera verksamheter från råvara till transporter av de färdiga 

produkterna. Från ax till limpa som man brukar säga. 

 
 

 

 



              Länspumpen - sjöfartshistorisk tidskrift sid 7(55) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2023-02-06                                        © Länspumpen 2023 

Ett annat stort projekt var Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Essen (RWE). 

Tillsammans med August Thyssen och ett bankkonsortium övertog han 1902 en 

större aktiepost i bolaget som var ett lokalt elbolag i staden Essen. Bolaget byggdes ut 

och började leverera ström till den expanderande industrin i Ruhr och byggde nya 

kraftverk vid Stinnes kolgruvor. Från att ha varit ett lokalt elbolag utvecklades det 

till ett bolag som försåg hela Ruhrområdet med elektricitet. Bolaget bidrog till att 

skapa nya elförbrukare som spårvägsbolag och producerade även gas till hushållen. 

Som styrelseordförande och delägare var han aktiv i uppbyggnaden och arbetade 

nära de stora tyska bankerna. Inga dörrar tycktes stängda för honom. RWE existerar 

än idag och är Tysklands andra energikoncern efter EON. 

 

 

 

Ändå blev mycket av hans affärsverksamheter okända för allmänheten. Hugo 

Stinnes hade inga behov av att informera allmänheten om sina affärer och kom mest 

till tals i tidningar för att korrigera eller dementera uppgifter. Det gör att tidiga 

biografier ofta inte innehåller sådant om hans affärer som senare har kommit fram. 

Ett sådant exempel är att han fortfarande som ledare i det gamla familjeföretaget 

privat byggde upp en egen flotta med bogserbåtar och pråmar som konkurrerade 

med Mathias Stinnes GmbH på Rhen. De böcker som skrevs om honom på 1930-talet 

var mycket kritiska till honom och hans verksamhet. Bilden av honom har dock med 

tiden ändrats i positiv riktning. 
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Han ordnade sitt privatliv och gifte sig 1895 med Cläre Wagenknecht, född i 

Montevideo men härstammande från en gammal tysk köpmannasläkt. Hon kom att 

bli en viktig person i hans liv, både som mor till hans barn men också som 

diskussionspartner i frågor om affärer. Med henne fick han sju barn: Edmund (1896), 

Hugo jr (1897), Clärenore (1901), Otto (1903), Hilde (1904), Ernst (1911) och Else 

(1913). Det var namn som skulle förekomma i hans framtida verksamhet när det 

behövdes namn till fartygen. 
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På 20 år arbetade han sig upp till att bli en av Tysklands ledande industrimän och 

hans namn omtalades i samma andetag som herrar Thyssen och Krupp. Men ryktet 

runt Hugo Stinnes person var ganska dåligt. Han ansågs vara osocial och klagomålen 

över dåliga löner och arbetsförhållanden på hans gruvor följde honom. En stor 

gruvarbetarstrejk i Tyskland 1905 startade just på en av hans gruvor och han 

beskrevs i förhandlingar som omedgörlig och halsstarrig. Inte minst hans utseende 

beskrevs i dåtiden som ofördelaktigt. På fotografier avbildades han allvarlig, blek 

med en stirrande blick bakom mörka ögonbryn, kortsnaggad och med ett svart 

skägg. Hans klädsel var ofta lite ovårdad och på grund av sitt utseende kallades han 

i pressen för assyriern eller den assyriska kungen. 

 

 
Hugo Stinnes 

 

 

Första världskriget 

När kriget bröt ut 1914 var Hugo Stinnes efter 22 års hårt arbete personligen god för 

30 miljoner guldmark men det kapital som han indirekt kontrollerade var minst 10 

gånger större och mycket stod nu på spel för honom, en av de stora inom den tunga 

industrin. Med sina stora affärsintressen utanför Tyskland ägnade han kraft till att 

säkra leveranser av förnödenheter från utlandet. Speciellt i det neutrala Danmark 

fick han hjälp av kolhandlaren och redaren Albert Jensen med att ordna transporter. 
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Jensen var Stinnes agent och blev senare involverad i Stinnes familj när sonen Hugo 

jr gifte sig med en av Jensens döttrar. Stinnes olika företag blev stora leverantörer till 

den tyska krigsmakten, naturligtvis av kol men också råvaror för tillverkning av 

ammunition. Samtidigt som hans företag utnyttjade möjligheter att få tillgång till 

råvaror som kol och järnmalm i de områden som militärt ockuperats av Tyskland. 

Hugo Stinnes gjorde också talrika inköp av skogar, gruvor och metallindustrier 

under krigsåren. Utan tvivel tjänade Hugo Stinnes, liksom andra industrimän, stora 

pengar under kriget. 

 

Som industriman fick han nära kontakter med Hindenburg och Ludendorff i den 

tyska krigsledningen, Oberste Heeresleitung, vilket sedan 1916 var Tysklands 

verkliga regering. Sålunda skickades han 1916 till Stockholm för hemliga 

fredsförhandlingar med japanska representanter för att förhindra en separatfred med 

Ryssland. Dock utan framgång. Politiskt engagerade han sig i Deutsche Volkspartei 

och fick för dem en plats i riksdagen. Någon större politiker blev han aldrig och 

tycktes mest vara intresserad om politiken i förbigående kunde skapa några egna 

affärer för honom. 

 

Efter kejsardömets sammanbrott 1918 fick Hugo Stinnes en ny roll som företrädare 

för arbetsgivarna i Tyskland. Inför en hotande revolution i landet lyckades han 

förhandla fram ett kollektivavtal som undertecknades av 21 

arbetsgivarorganisationer och 7 fackförbund. Avtalet, som fick namnet Stinnes-

Legienavtalet, där Carl Legien var fackföreningsledare, reglerade bland annat 

arbetstiden per dag till 8 timmar.  

 

Internationellt känd blev Hugo Stinnes då han 1920 deltog i den tyska delegation 

som förhandlade krigsersättningskraven med krigets segrarmakter i Spa. 

Kolleveranserna till Frankrike var den stora stötestenen och trots år av förhandlingar 

kom ingen överenskommelse till stånd vilket slutade med att franska soldater tog 

kontroll över Rhenlandet och Ruhrområdet. 

 

Det fördrag som skrevs under i Versailles 1919 medförde stora förluster för många 

bolag där Stinnes var involverad och speciellt för det Deutsch-Lux vars 

gruvtillgångar i Luxemburg och Lothringen försvann. Genom att likvidera andra 

intressen i Luxemburg lyckades ändå Deutsch-Lux att få resurser till att ta över flera 

tunga industriföretag i Tyskland, som Bochumer Verein med 18 000 anställda. 
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Efterkrigstiden 

Efter kriget var Tyskland ett land i ekonomiskt kaos. Landet gick in i en 

inflationsekonomi av sällan skådat slag. Hugo Stinnes hade långt tidigare förstått 

inflationsaffärernas mekanik. När penningvärdet sjönk skulle man snabbt ta upp så 

stora lån som möjligt och omsätta lånen direkt i realvärden eller växlar. Nu fanns han 

med på båda sidor, både som politiker verksam bakom kulisserna och som 

företagsledare. Inget område undgick Hugo Stinnes expansionsbegär. För att 

kompensera sina förluster i Deutsch-Lux förvärvade han både i Tyskland och 

utomlands företag för utvinning och handel med olja, brunkolutvinning, 

pappersbruk, tillverkare av järnvägsvagnar, biltillverkare, bokförlag och tryckerier, 

filmbolag och många tidningar.  

 

Holdingbolag för Stinnes investeringar i cellulosa- och kemiindustrin var Koholyt 

AG. Motsvarande bolag i oljeindustrin var Riebeck-Montan-Oelwerke AG. Han 

grundade ett högmodernt glasbruk, Glaswerke Ruhr AG som fick sin 

energiförsörjning från hans kolgruvor. Lägg till detta andelar i banker och 

försäkringsbolag, lyxhotell runt om i Tyskland, bland annat anrika Hotell Atlantic i 

Hamburg, och så vidare.  Hans imperium liksom han själv var svårt att genomskåda. 

Hur de olika företagen var sammankopplade visste ingen förutom Hugo Stinnes 

själv. Och att han hade lånat upp enorma summor för alla investeringar var klart. 
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1924 ansågs Hugo Stinnes vara Europas mäktigaste industrimagnat med ett 

konglomerat av 1 664 företag i Tyskland eller utomlands som han ägde eller var stor 

delägare i. Man uppskattade antalet anställda i de berörda företagen till 600 000. Det 

var 69 företag i byggindustrin, 66 kemi-, cellulosa- eller sockerföretag, 59 gruvor, 57 

banker eller försäkringsbolag, 56 järn-, stål- eller valsverk, 49 brunkolsföretag, 37 olje- 

och petroleumbolag, 17 egennyttiga företag, 389 handels- och trafikföretag, 100 

metallindustrier, 83 järnvägsbolag eller rederier och 88 ”andra” företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinrich Mann, äldre bror till nobelpristagaren 

Thomas Mann, publicerade år 1923 den 

dystopiska nyckelromanen KOBES där 

huvudkaraktären Kobes är en lätt maskerad 

Hugo Stinnes. 

 

Vid Hitlers maktövertagande 1933 emigrerade 

Heinrich Mann till USA. Samma år brändes hans 

och broderns verk i nazisternas bokbål. 
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Man talade om en ”Stinnessiering” av Tyskland. Hyperinflationen med miljardpriser 

för pfennigartiklar hade fullständigt ruinerat landet och Hugo Stinnes 

kreditstrategier avstannade i början av 1924. Hugo Stinnes hade dessutom blivit 

allvarligt sjuk. 

 

Den tyske författaren Stefan Zweig har i sin självbiografi ”Världen av i går” skildrat 

Weimartiden i Tyskland och hur han såg på Hugo Stinnes:  

 

”Springpojkar grundade bankhus och spekulerade i alla valutor. Och överallt höjde sig den 

gigantiske storprofitören Stinnes gestalt. Genom att utnyttja markens fall och höja sin kredit 

köpte han upp allt som fanns att köpa: kolgruvor och fartyg, fabriker och aktieportföljer, slott 

och lantgods, och allt detta för nästan ingenting, eftersom varje belopp, varje skuld blev till 

ingenting. Snart hade han en fjärdedel av Tyskland i sin hand, och perverst nog dyrkades han 

som ett snille av detta folk som alltid låtit sig hänföras av den skenbara framgången. De 

arbetslösa stod i tusental på gatorna och hötte med nävarna mot svartabörshajar och 

utlänningarna i lyxbilar, som köpte hela kvarter som om det varit tändsticksaskar”. 

 
 

Hugo Stinnes rederi- och sjöfartsverksamheter 

 

 

Hugo Stinnes var inte en skeppsredare i den vanliga bemärkelsen som drev 

transportverksamhet över haven med egna fartyg för att tjäna pengar. Hans 

inställning som redare var att verksamheten från början bedrevs för att spara pengar. 

När han 1907 började med egen rederiverksamhet var han redan en mäktig 

industriman, stor inom kol och stål, och kunde naturligtvis inte klara sig utan 

omfattande sjötransporter. De eventuella vinster som sjötransporterna kunde dra in 

ville han ha i egen ficka. Och viktigast, han ville vara oberoende av andra i 

transportfrågor. Hugo Stinnes rederi var till en början inget eget företag utan 

industriimperiets transportavdelning. 
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Och från början var det huvudsakligen för att betjäna kolhanteringen och 

omlastningar på den tyska kusten. 1907 lade han ut stora beställningar av fartyg på 

tyska varv. Två lastångare på 4 000 respektive 7 250 tdw på Bremer Vulkan i 

Vegesack, fyra stycken på 2 250 tdw på Flensburger Schiffbau och sju stycken på 2 

200 – 2 700 tdw hos Georg Seebeck i Geestemünde. Alla fartyg var själv- eller 

lättrimmande, avsedda speciellt för kollaster men också avsedda för transport av 

produkter från hans stålverk och industriföretag. Fartygen från varvet i Flensburg 

hade maskinrum och däckshus akterut samt mekaniskt opererade lastluckor, mycket 

ovanligt på den tiden. 

 

Hugo Stinnes hade avtal med den kejserliga marinen om leveranser av bunkerkol till 

krigsfartygen. Speciellt de stora slagskeppen var höga och krävde speciella höjbara 

lastbommar på bunkerfartygen för att nå upp till batteridäcken där kolluckorna låg. 

 

Namngivningen på Hugo Stinnes fartyg var ovanlig. Fartygsnamnen bestod genom 

åren i första ledet av barnens eller andra släktingars förnamn plus Hugo Stinnes 

namn. Till detta ofta ett nummer, antagligen för att namnet tidigare burits av någon 

av flodbåtarna. Det var en namnstil som kom att följas också av Hugo Stinnes 

efterlevande och som gjort det ganska svårt att följa fartygen. Ibland har samma 

fartyg under åren bytt från ett Stinnesnamn till ett annat av okända skäl och samma 

namnkombinationer har följt flera fartyg. Andra namnalternativ som använts var 

namn på olika geografiska platser i Ruhrområdet eller på berömda tyska män. 

 

Det är inte lätt att hålla ordning på Stinnes fartyg och denna redogörelse är på intet 

sätt någon komplett ”fleet list” utan mer gjord för att visa på omfattningen av Hugo 

Stinnes sjöfartsverksamhet. En del fartyg har också flyttats mellan olika 

Stinnesrederier. De första beställningarna gjordes av ursprungsbolaget Hugo Stinnes 

GmbH i Mülheim men flyttades sedan till enfartygsrederier med Hugo Stinnes 

GmbH i Hamburg som korresponderande redare, allt för att minska riskerna för 

bolaget. I stort sett alla ångarna ställdes till vid krigsutbrottet 1914 helt till den tyska 

marinens förfogande fram till 1916 och fick under den tiden nya namn som 

Kohlenschiff med ett nummer efter. 



              Länspumpen - sjöfartshistorisk tidskrift sid 15(55) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2023-02-06                                        © Länspumpen 2023 

 
Nora-Hugo Stinnes 2 

 
 

Cläre Hugo Stinnes 1 och Nora Hugo Stinnes 2 var de två på 7200 tdw som levererades 

1910 från Bremer Vulkan. Båda beslagtogs efter kriget, den första av Storbritannien, 

den andra av Frankrike. 

 

 
Adeline-Hugo Stinnes 3 
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Myllykoski 

 

Bland de ovan nämnda mindre nybyggena fanns Adeline Hugo Stinnes 3 (beslagtagen 

av Storbritannien och överlämnad som krigsbetalning till Belgien 1919). Hon blev 

1933 finska Myllykoski för AB Mare i Åbo), Annie Hugo Stinnes 6 (rekvirerad av tyska 

marinen 1914, återlämnad till Stinnes 1919, beslagtagen av Storbritannien men 

återlämnad 1926, minsprängd utanför Emden 1942), Dora Hugo Stinnes 12 

(torpederad utanför Ventspils 1915 av en engelsk ubåt under kolning av ett tyskt 

krigsfartyg),  Edmund Hugo Stinnes 4  (beslagtagen av Storbritannien 1919), Fritz Hugo 

Stinnes 5 ( sjönk i dåligt väder söder om Sandhammaren 1916 på resa med malm från 

Luleå till Hamburg ), Grete Hugo Stinnes 8 ( minsprängd och sjönk 1916 utanför Hela i 

Östersjön), Heinrich Hugo Stinnes 7  ( beslagtagen av Storbritannien 1919), Helene 

Hugo Stinnes 14 ( beslagtagen i Lettland, överlämnad till Storbritannien 1920), Hilde 

Hugo Stinnes 10 ( beslagtagen av Storbritannien 1919), Ernst Hugo Stinnes 11 ( 

beslagtagen av Storbritannien 1920) och Otto Hugo Stinnes 9 ( beslagtagen av 

Storbritannien 1919). Elsa Hugo Stinnes 15 (levererad 1912 men försvann året efter 

spårlöst i Nordsjön på resa Newcastle – Königsberg lastad med gaskol). En av 

Stinnes nybyggnadsbeställningar fick Albert Jensen i Köpenhamn ta över, men 1914 

övertog Hugo Stinnes det fartyget som fick överta namnet Elsa Hugo Stinnes 15. Hon 

var inte heller lyckosam utan sjönk i södra Östersjön samma år, troligen minsprängd.  

 

Följaktligen var Hugo Stinnes ursprungliga fartygsbeställningar i stort sett utplånade 

1920, huvudsakligen som resultat av krigsskadestånden kopplade till 

Versaillesavtalet. Endast ett fartyg var kvar i Stinnes ägo. Och som en ödets nyck 

blev flera av de fartyg som Storbritannien tog hand om torpederade av tyska ubåtar 

under andra världskriget. 
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AG Hugo Stinnes für Seeschiffahrt & Überseehandel, Hamburg 

Den tyska sjöfarten under och efter kriget var mycket begränsad men Hugo Stinnes 

var fast övertygad om att utgången av kriget och efterkrigstiden skulle bli positiv för 

landet. Hösten 1917 startade han AG Hugo Stinnes für Seeschiffahrt & 

Überseehandel i Hamburg. Där samlade han trådarna inte bara för sina 

sjöfartsintressen utan också för all utrikeshandel och export där han var inblandad 

och det var inte lite. Via det bolaget fick han kontroll över stora mängder utländsk 

valuta, användbara till nya affärer. Han köpte Hotell Hamburger Hof som byggdes 

till kontor och hyste hans bolag. Den näst äldste sonen, Hugo Stinnes jr, var hans 

favoritson och destinerad till att bli chef. Han placerades nu som en av ledarna för 

Hamburgbolaget. 

 

    

 

C. Woerman var ett gammalt handelshus i Hamburg som hade stora intressen i de 

tyska kolonierna i de östra delarna av Afrika. Woerman Linie och Deutsche Ostafrika 

Linie var det ledande tyska linjerederiet med trafik på Afrika. Stinnes försökte tidigt 

att ta över bolaget men det blev en strid om rederiet och han blockerades av de 

dominerande stora tyska rederierna HAPAG och Norddeutsche Lloyd som också 

köpte in sig i bolaget. De båda ledande linjerederierna såg med misstänksamhet på 
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”mannen från Ruhr” och hans försök att ta sig in på deras revir. I ett försök att 

neutralisera Hugo Stinnes valdes han in i HAPAG:s styrelse men han återvaldes inte 

och sålde därefter sina aktier till HAPAG. Han förstod att något samarbete med de 

stora rederierna inte var möjligt och skulle han ta sig in i linjefarten måste det ske 

med eget kapital. Han övertog 1917 ett annat tyskt rederi, H.W Heidmann Reederei i 

Altona med två stora kolångare, John Heidmann och Hedwig Heidmann. Här hände 

samma sak som med hans egna kolångare, båda fartygen togs nästan omgående över 

av Storbritannien som krigsersättning. 

 

I Hamburgs hamn hade han startat en omfattande verksamhet med koltransporter 

till olika kraftverk och bunkring av fartyg. Sju stycken bogserbåtar (Hugo Stinnes I – 

VII) och ett stort antal pråmar hade sin verksamhet där. 

 

Även Deutsch–Lux, där Stinnes var ledare och delägare, opererade inom varvs- och 

hamnverksamhet. Varvet Nordseewerke AG i Emden införlivades i gruppen. Så även 

rederierna Midgard Deutsche Seeverkehrs AG i Bremen och Rhein und 

Seeschiffahrts GmbH i Köln. Midgard utvecklades med tiden till ett hamnbolag och 

ägde i många år den viktiga hamnen i Nordenham. 
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KIA – Poseidon Schiffahrt 

1919 förvärvade han Kohlenimport- und Brikettfabrik AG i Königsberg och 

grundade rederiet Poseidon Schiffahrt GmbH med avsikt att transportera kol från 

Ruhr till östra Tyskland som enligt Versaillesavtalet förlorat sina kolgruvor i 

Oberschlesien. Bolagen slogs ihop till KIA-Poseidon Schiffahrt. Hugo Stinnes hade 

också övertagit två pappersbruk i Königsberg, Königsberg Zellstoff-Fabrik och 

Norddeutschen Zellulose-Fabrik, som behövde ved och kol för sin produktion.  

 

Förutom en mängd bogserbåtar och pråmar anskaffades några mindre 

andrahandsångare som lastade 1 500–2 000 ton. En sådan var Kohlenimport på 1 800 

tdw (hon sjönk 1930 efter en kollision med Sveabolagets Gudur utanför holländska 

kusten), en annan var Koholyt på 2 200 tdw, med ett namn som skulle komma att 

bäras av flera av Stinnes fartyg och var en förkortning av Stinnes industriella 

verksamheter: KOhl-HOlz-elektroLYT. Ett tredje fartyg var Poseidon på 1 000 tdw 

(Hon strandade 1926 i dåligt väder på Lörjeholmen på nordöstra Gotland när hon 

lastade kalksten). Bärgades och blev sedan svenska Tanja tillhörigt rederi AB Tanja i 

Stockholm (Erik Brodin jr). Hon deltog 1928 i den svenska Spetsbergenexpeditionen 

som letade efter överlevande från luftskeppet Italia och general Umberto Nobile. Då 

var hon moderfartyg för de sjöflygplan som sökte och fann besättningen. Hon sjönk 

1930 utanför Bornholm på resa från Danzig till Trollhättan, troligen minsprängd.  

 

Königsberg-Preussen var ett nybygge på 3 500 tdw från Krupps Germaniawerft i Kiel 

som hängde med till 1942 då hon minsprängdes på resa till Göteborg, Fritz Schoop ett 

annat nybygge från Nüscke & Co i Stettin (sänkt 1945 efter luftangrepp) och Tilsit, ett 

tredje nybygge från Union Giesserei i Königsberg (strandade på sydnorska kusten 

1943). 

 

Kohlenimport 
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Koholyt 

 

Fritz Schoop 

 

Tanja   
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Artus – linje och passagerarrederi 

 

 

Versaillesavtalet innebar för många tyska redare, förutom att man förlorade en stor 

del av den seglande handelsflottan inklusive fartyg under byggnad i Tyskland, att 

man inte kunde operera fartygen i oceanfart utan var hänvisade till i stort sett bara 

kustfart. Staden Danzig var en neutral frizon och Hugo Stinnes liksom flera andra 

redare började med rederiverksamheter där för att komma runt förbudet och komma 

ut på oceanerna. Danzig blev på så sätt ett slags dåtida bekvämlighetsflagg för tyska 

redare.  

 

Det nya rederiet, Artus- Danziger Reederei 

und Handelsgesellschaft, var ett dotterbolag 

till Stinnes Hamburgbolag och övertog 

fartygsbeställningar som han tidigare 

placerat hos Bremer Vulkan och Flensburger 

Schiffbau avsedda för linjefart på Mellan- 

och Sydamerika.  

 

Det var stora ångfartyg med sex lastrum och 

fyra master och med gott om plats för 

passagerare. Det första som kom 1921 fick 

namnet Artus, lastade 12 235 tdw och hade 

plats för 59 passagerare. Hon byggdes om 

något år senare och kunde då klara hela 700 

passagerare i enklare tredjeklassförläggning. 
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General Mitre 

  

Fartyg nummer två byggdes på Nordseewerke och fick namnet Danzig. Överföringen 

till rederiet i Danzig accepterades inte och som följd beslagtogs fartyget av 

Storbritannien. Stinnes köpte då, med hjälp av sin danske kompanjon Albert Jensen, 

ett äldre ryskt lasarettsfartyg, Baltika, som överfördes till Artus. Hon lastade 4 186 

tdw och klarade 80 passagerare och fick överta namnet Danzig. 

 

Stinnes arbetade sin vana trogen okonventionellt och köpte tillbaka beslagtagna 

fartyg av The Shipping Controller i Storbritannien. Ett sådant var Holm, byggt 1902 

av Furness, Withy & CO för HAPAG. Hon var på 10 500 tdw och kunde ta hela 1 500 

passagerare som mellandäckspassagerare. Artus blev nu en direkt konkurrent till de 

stora linjerederierna som försökte hålla honom på armlängds avstånd. Mindre 

rederier hade inget emot samarbete och ett sådant var rederigruppen H. Schuldt i 

Flensburg med trafik på Kuba och Mexiko med sin Ozean-Linie. 
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Holm 

 

Örlogsvarvet i Wilhelmshaven skakades av oroligheter och stor arbetslöshet och utan 

erfarenhet av civila fartygsbyggen höll sig tyska rederier därifrån. Så inte Hugo 

Stinnes vilken som en patriotisk gärning beställde fyra kombinerade last- och 

passagerarfartyg på det varvet. Fartygen Carl Legien, Emil Kirdorf, Adolf von Baeyer 

och Albert Vögeler fick alla namn efter tyska fackförenings- och industrimän. De var 

relativt stora, lastade 8 000 tdw och hade passagerarinredning för 50 personer i första 

klass. Till detta en besättning på över 70 man. 

 
 

 

Karl Legien 
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Från sina hovleverantörer Bremer Vulkan, Nordseewerke och Flensburger Schiffbau 

fick han 1921–22 fem stora ångare på 12 200 tdw vilka fick namn efter tyska militärer 

som Hindenburg, Ludendorff, Tirpitz och Scheer. Även tyska riksbankchefen Havenstein 

fick ge namn till en ångare. Lägg därtill flera mindre nybyggda ångare med namn 

som Edmund Hugo Stinnes 4, Dieter Hugo Stinnes 12 och Julius Hugo Stinnes 27. Till 

detta kom många andrahandsfartyg som inköptes, inte minst från Sverige. 

 

 

Hindenburg 

 

 

Hindenburg 
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Havenstein 

 

Ett udda fartyg som Hugo Stinnes köpte 1922 döptes till General Belgrano. Hon var 

byggd 1913 för Hamburg Sud, var trupptransportfartyg under kriget och hade 1919 

överlämnats som krigsersättning till Storbritannien. Under engelsk flagg gjorde hon 

en uppmärksammad resa till Australien med över ett tusen passagerare ombord 

vilket orsakade en storm av klagomål ända upp på regeringsnivå och hon såldes 

därefter ganska omgående till Hugo Stinnes som satte henne i fart på Sydamerika 

med en kapacitet av 684 passagerare i tre klasser. 

 

 

Bahia Castillo/General Belgrano 
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Ett annat beslagtaget fartyg som Hugo Stinnes köpte i Storbritannien var General San 

Martin, ett kombinerat last- och passagerarfartyg med plats för 300 passagerare. Hon 

renoverades för stora pengar i Hamburg och blev sedan Stinnesflottans mest 

eleganta fartyg.  

 

Ett annat ovanligt inköp gjordes 1922 då Hamburgkontoret från tyska Reichtreuhand 

köpte tio ångdrivna minsvepare. Alla fartyg var relativt nya och avsikten var 

naturligtvis att sälja dem vidare med vinst. Det skedde också året efter och alla tio 

såldes till marinen i Argentina där minsveparna fick långa liv och var aktiva in på 

1950-talet. Det är inte utan att man undrar hur Hugo Stinnes kunde hinna med denna 

våldsamma rederiexpansion under några år parallellt med all annan 

industriverksamhet. 

 
 

Olja 

Hugo Stinnes förstod oljans, det flytande kolet, betydelse och köpte efter kriget upp 

oljelager och oljetankar som tillhörde den tyska marinen liksom bunkrings-

anläggningar i Holtenau, Emden, Brunsbüttel och Wilhelmshafen. De största fanns 

vid Kielkanalen och betjänade även handelssjöfarten. Parallellt övertogs en rad 

oljebolag där man på grund av Tysklands brist på oljekällor var speciellt intresserade 

av oljeutvinning ur brun- och stenkol. Alla intressen i oljeindustrin inklusive 32 

brunkolsgruvor, 14 brikettfabriker, 11 kraftverk och lite annat smått och gott 

samlades 1923 i Riebeck-Montan- und Ölwerke AG. 

 

Därefter började han bygga upp en egen flotta av tankfartyg för kusttankfart och 

man tager vad man haver i de dåliga tiderna. På Krupps Germaniawerft i Kiel låg två 

halvfärdiga tryckskrov till ubåtarna U 183 och 184. De fick bli underdelen till två 

märkliga tankfartyg på 3 000 tdw, Ostpreussen och Oberschlesien. För framdrift 

installerades i varje fartyg två dieselmotorer från MAN Augsburg på tillsammans  

1 400 hk. Fartygen liknade inget annat och blev dessutom Stinnes första fartyg med 

dieselmotorer.  

 

Ytterligare två äldre tankångare, den ena byggd 1888 den andra 1904, inköptes också 

och fick namnen Ostermoor I och II. Små tankbåtar på 300 tdw som kunde segla vid 

behov. Således ingen imponerande tankflotta som Hugo Stinnes fick ihop. 
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Ostpreussen 

 

Den sista stora oljeaffären gjorde han tillsammans med Motorenwerke Mannheim 

(MWM) då han bildade Dieselöl-Vertriebs GmbH för att framställa diesel- och 

smörjoljor. Bolaget skrev kontrakt med det ryska Naftasyndikatet och fick monopol 

på att sälja rysk bensin och olja i Tyskland och Skandinavien. 

 

Hugo Stinnes olika kopplingar till Sverige 

Hugo Stinnes hade flera kopplingar till Sverige och svenska intressen, inte minst 

genom sin svenska herrgård i Småland där han ibland vistades tillsammans med 

bemärkta gäster. Hans dotter Clärenore Stinnes bosatte sig där och gjorde sig berömd 

när hon 1929 som första kvinna reste jorden runt med bil tillsammans med sin 

blivande man Carl Axel Söderström. 
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Clärenore Stinnes och Carl Axel Söderström 

 

I de svenska dagstidningarna börjar hans namn att förekomma frekvent runt 1920.  

Innan dess sågs mest annonser från Hugo Stinnes försäljningskontor på Sveavägen 

21 i Stockholm. Därifrån såldes allt från stenkrossar, ångmaskiner och kätting till 

optiska instrument. Och naturligtvis såldes det kol. Den 2 juli 1920 annonseras i 

Dagens Nyheter att man fått in ett parti amerikanskt stenkol till Stockholm. 6 980 ton 

Pocahontas kol av Navy standard erbjuds till försäljning. 

 

Men det är främst i samband med förhandlingarna i Spa om kolleveranserna till 

Frankrike som Hugo Stinnes börjar förekomma oftare. Särskilt när Tyskland inte 

accepterade de allierades fordringar. Dagens Nyheters utsände rapporterade 1920 

från mötet:  

”Därefter talade Hugo Stinnes. Hans tal verkade mycket frånstötande på de allierade. Hans 

tal gick ungefär ut på att de allierade fortfarande är besatta av segerherrarnas vanvett. Det 

politiska innehållet i Stinnes tal kom fram i så våldsamma uttryck att presidenten fann sig 

föranlåten att avbryta talaren och uppmana honom att iakttaga någon moderation i 

uttrycken”. 
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Från att från början beskrivits som finansgeni och jämförts med Napoleon blev 

bilden av Hugo Stinnes mer och mer negativ. I slutet av 1922 kan man i Dagens 

Nyheter läsa:  

 

”Tyskland utarmas men Hugo Stinnes, den ekonomiska diktatorn, blir allt större och 

mäktigare. Den väldiga koncern som han representerar sväller ut allt mer och mer. Det 

föregår knappt en dag utan meddelande om något nytt förvärv eller intressentskap som 

Stinneskapitalet slagit under sig. För den icke invigde åskådaren ter sig dessa så olikartade 

företag och den ordning vari de följa varandra som någonting alldeles planlöst. Ena dagen ett 

hotell – till exempel hotell Atlantic i Hamburg – nästa dag ett skeppsvarv; ena dagen en 

järnväg, nästa dag en stor tidning, tredje dagen ett bergverk i Österrike; i dag en 

överenskommelse med Sovjetryssland, i morgon inköp av ett dussin engelska krigsfartyg för 

nerskrotning; i övermorgon en kolgruva, nästa dag en överenskommelse med markis de 

Trebersac om Frankrikes återuppbyggnad. Man skulle knappt förvånas om man en vacker dag 

finge läsa i tidningarna att Stinnes köpt hela den tyska konkursmassan för några tusen 

miljarder”. 

 

Under 1923 förekommer han i tidningsrubrikerna bara som ett efternamn i samband 

med debatter i riksdagen och aktioner mot regeringen och de avbrutna 

förhandlingarna med Frankrike. Det året verkar Hugo Stinnes ha varit intensivt 

involverad i politisk verksamhet vilket tillsammans med all affärsverksamhet 

antagligen inverkat menligt på hans hälsa.  
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Öresundsvarvet i Landskrona hade 1918 råkat i akut penningbrist. En stor del av 

skulderna härrörde sig till leveranser av fartygsplåt från Tyskland och varvet 

tvingades till slut att emittera nya aktier som betalning för detta. Hugo Stinnes blev 

på så sätt delägare, vilket han antagligen var redan tidigare genom sin kompanjon, 

den danske kolhandlaren Albert Jensen, som redan 1916 köpt nyemitterade aktier i 

varvet. 1920 tillträdde en representant för Hugo Stinnes, dr Fritz Werner, som 

teknisk chef vid varvet och även en del tysk arbetskraft följde med honom vilket 

skapade en viss irritation bland övriga anställda. Werner blev senare samma år 

verkställande direktör. Redan 1922 gick varvet i konkurs och det visade sig sedan att 

Hugo Stinnes fordringar var relativt små. Man kan anta att Hugo Stinnes intresse för 

Öresundsvarvet var kopplat till hans stora behov av nytt tonnage i början på 1920-

talet. 

 
 

 

Öresundsvarvet 

 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan befann sig 1921 i en ekonomisk kris samtidigt som 

man påbörjat övergången från ånga till dieselmotordrift. På hösten samma år sålde 

rederiet sina kvarvarande sju ångare till Hugo Stinnes i Hamburg för totalt tre 

miljoner kronor. Alla fick överta namnen på den första generationen av Hugo Stinnes 

fartyg som försvunnit men fartygen kom inte att bli särskilt långvariga i Stinnes 

flotta. Oscar Fredrik (byggd 1901 blev Fritz Hugo Stinnes 5, såldes vidare 1929), 

Drottning Sophia (byggd 1901 blev Heinrich Hugo Stinnes 7, (såldes vidare till Adolf 

Wiards & Co i Bremen 1929), Kronprins Gustaf (byggd 1901 blev Adeline Hugo Stinnes 
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3, såldes vidare till Adolf Wiards & Co, Bremen 1929), Kronprinsessan Victoria (byggd 

1905 blev Else Hugo Stinnes 15, såldes vidare till HAPAG 1927), Prinsessan Ingeborg ( 

byggd 1905 blev Ernst Hugo Stinnes 11, sjönk utanför Norge 1925), Axel Johnson (II) ( 

byggd 1919, blev Hilde Hugo Stinnes 10, såld till Hamburg Amerika Linie 1926) och 

Annie Johnson (I) (byggd 1911, blev Otto Hugo Stinnes 9, såld till Hamburg Amerika 

Linie 1926). Det skulle visa sig att det inte var den enda gången som Nordstjernan 

sålde fartyg till ett Stinnes rederi. 

 

 

Oscar Fredrik / Fritz Hugo Stinnes 5 

 

 

Kronprins Gustaf / Adeline Hugo Stinnes 3 
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Prinsessan Ingeborg / Ernst Hugo Stinnes 11 

 

 

Annie Johnson / Otto Hugo Stinnes 9 
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Axel Johnson / Hilde Hugo Stinnes 10 

 

Ett annat udda fartyg var den eleganta ångyachten Lensahn, byggd 1901 på 

Howadswerke för storhertigen av Oldenburg, som Hugo Stinnes köpte 1919 som ett 

spekulationsobjekt. Hon såldes vidare ett par år senare till AB Nydquist & Holm i 

Trollhättan och fick namnet NOHAB (hon sjönk 1926 i USA i samband med ett 

orkanoväder). 

 

Lensahn 
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Hugo Stinnes avlider 1924 

Hugo Stinnes hälsotillstånd var nedsatt på våren 1924. Han hade länge lidit av 

besvär med gallan och hans intensiva engagemang i krigsersättningsförhandlingarna 

gjorde inte saken bättre. Efter två plågsamma och misslyckade operationer som 

slutade med blodförgiftning avled han på ett sjukhus i Berlin den 10 april 1924, 54 år 

gammal. 

 

Hugo Stinnes hade under sin sista tid oroats för vad som skulle ske med hans 

koncern när han inte fanns mer. Han visste att hans metoder många gånger hade 

förnärmat de stora tyska bankerna och där fanns det många som ruvade på hämnd. 

Hans bolag hade enorma lån och alldeles före sin död instruerade han sina arvingar 

att omgående se till att skuldbördan minskades. ”Det som är krediter för mig är edra 

skulder. Er viktigaste uppgift är att betala och minska skulderna” lär ha varit hans 

sista instruktion till sönerna. 

 

Hans hustru, Cläre Stinnes, ärvde honom medan de två äldsta sönerna fick 

fullmakter att driva verksamheten vidare. Den äldste, Edmund, hade av fadern 

hållits utanför alla beslut och var nu fylld av revanschlust. Hugo jr var den som stått 

fadern närmast och arbetat nära honom i flera år med sjöfartsverksamheterna i 

Hamburg. Från honom hade han också ärvt de riskabla affärsmetoderna. Edmund 

placerades i Berlin som chef för industriföretagen medan Hugo jr skulle sköta 

sjöfarts- och handelsintressen i Hamburg. 

 

De båda sönerna glömde snabbt faderns förmaningar och försökte att övertrumfa 

varandra med nya förvärv. Även om det fanns stora reala värden i företagen 

lyckades sönerna på ett år fördubbla de ekonomiska åtagandena. Dessutom blev de 

omgående osams och till slut fanns bara en lösning, Edmund löstes ut ekonomiskt i 

en skiljedom och lämnade Tyskland för en akademisk karriär i USA. Han blev 

amerikansk medborgare och placerade sitt arv i mark och kaffeplantager i 

Sydamerika. 

   

Bankerna ställde sig snart tvivlande till den 27-årige efterföljarens förmåga och 

samtidigt var det ont om kapital i landet som genomgick en hård stabiliseringskur 

för att stärka den tyska marken. När den tyska riksbankchefen på sommaren 1925 

återvände, efter en Medelhavsresa på ett av Stinnes fartyg, stod Hugo jr på kajen och 

välkomnade honom. Samtidigt meddelade han att en växel på 90 miljoner tyska 

mark placerad i London skulle förfalla till betalning inom kort. Trots alla fasta 
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tillgångar saknades det kapital att lösa växeln med. Tyskland, som nu var i början på 

en framgångsrik valutastabilisering, skulle få sitt ekonomiska förtroende allvarligt 

skadat vid ett fallissemang i London. 

 

Riksbankchefen samlade omgående alla tyska banker med intressen i Stinnes bolag 

och tvingade sedan fram en lösning som gjorde att växeln kunde betalas i tid. 

Därmed hade också slutet kommit för Hugo Stinnes industririke. Bankerna 

genomdrev därefter en upplösning av olika företagsgrupper som därpå försvann till 

andra ägare, särskilt sådana bolag där Stinnes inte hade aktiemajoritet, annat såldes 

för kontanter. 15 månader efter Hugo Stinnes död försvann den största delen av 

innehållet i koncernen från familjen Stinnes. 

 

Den rest som familjen fortfarande kontrollerade via Hugo Stinnes GmbH i 

Mülheim/Ruhr var ändå betydande. Familjens gruvor i Ruhr, kolfält, oljebolag, 

glasbruk samt inte minst rederierna KIA/Poseidon, Hugo Stinnes Reederei, hamnen i 

Nordenham samt Rhenrederiet i Duisburg med flodfartygen. Men även här lurade 

stora skulder och familjen Stinnes var nu helt utestängda för kapitaltillskott från 

tyska banker. Hugo jr som nu ensam hade moderns fullmakt att driva verksamheten 

lyckades ändå till slut att av ett bankkonsortium i USA få låna 25 miljoner USD som 

skulle användas till att betala av familjens skulder. Men lånekraven som ställdes var 

hårda. Ägandet till gruvor, industritillgångar och fartyg placerades i ett nytt 

amerikanskt bolag, Hugo Stinnes Corporation, New York, där ägandet delades 50/50 

mellan bankerna och familjen. Bankerna sålde efter en tid sina aktier på marknaden 

medan Stinnes behöll sin ägarandel och under de kommande åren amorterade ner 

större delen av lånet. Familjen behöll därmed också kontrollen över fartygen, tills 

vidare. Med tiden blev det amerikanska bolaget en storpolitisk stötesten mellan 

Tyskland och USA. Mer om detta lite senare. 
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Sjöfartsverksamheten efter Hugo Stinnes död 

En stor del av Stinnes sjöfartsverksamhet hamnade hos tyska banker efter Hugo 

Stinnes död. De tyska linjerederierna hade börjat att repa sig efter kriget och intresset 

för att ta över fartygen var stort. Linjetrafiken på Sydamerika genom Artus i Danzig 

och AG Hugo Stinnes für Seeschiffahrt und Überseehandel hamnade efter en del 

turer hos det nu stora HAPAG som tog över fartygen. Rederierna fortsatte trots detta 

flera år under sina gamla namn. 

 

Befraktning av Stinnes fartyg sköttes från Hamburgkontoret medan inspektion och 

drift sköttes fram till andra världskriget för alla fartyg av KIA&Poseidon i 

Königsberg.  De olika ägandeförhållandena kunde man ofta avgöra av 

fartygsnamnen.  Germaniawerft i Kiel levererade 1924 två ångare på 4 100 tdw som 

fick namnen Dieter Hugo Stinnes 12 och Julius Hugo Stinnes 27. 

 

KIA&Poseidon fortsatte sin trampfartsverksamhet med inköpt andrahandstonnage 

av olika storlekar och åldrar med namn som Allenstein (byggd 1913, 1 275 tdw), 

Marieburg (byggd 1922, 1 635 tdw, inköpt från Nielsen& Thordén i Helsingfors), 

Insterburg (1 325 tdw), Ostpreussen (5 550 tdw), Rheinland (4 530 tdw) och Pillau (1 885 

tdw) för att nämna några. Två stycken tidigare HAPAG-fartyg, Elbing och 

Gumbrinnen var ovanliga såtillvida att de hade ångturbiner på beskedliga 750 hk som 

maskineri. Felix Heumann var en tidigare norsk ångare tillhörig O.T. Tönnevold som 

övertogs 1932. Först 1935 fick bolaget ett nybyggt fartyg, Masuren, på 3 550 tdw från 

F. Schichau i Danzig. I flottan ingick två av de gamla Nordstjernanfartygen plus fyra 

av de äldre Stinnesfartygen. 
 

 

Insterburg 
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Felix Heuman 

 

Hugo Stinnes Reederei fick 1928 levererat två ångare på 5 000 tdw från Nüsecke & 

Co i Stettin, Else Hugo Stinnes 15 och Ernst Hugo Stinnes 11 som sattes in i fart på 

Kanada och lastade massaved till pappersbruken i Königsberg. Båda var då av lite 

ovanlig design med däckshus och maskinrum akterut. Trafiken på Kanada ökade när 

Stinnes amerikanska verksamhet bildade ett dotterföretag, Transocean Coal and 

Transportation Company of New York, som var stor kolimportör och behövde nytt 

tonnage.  

Johannes Molkenbuhr, chefsinspektör hos Stinnes, utvecklade ett mer modernt 

trampfartyg som utrustades med åtta däckskranar för lasthantering och drevs av två 

stycken åttacylindriga dieselmotorer på tillsammans 4 600 bhp från MAN i Augsburg 

och via en Vulcan växel. Fartygen hade stor volym som gjorde att man kunde 

undvika att förlora däckslaster med massaved på Nordatlanten. Det första fartyget 

på 8 000 tdw byggdes på Flensburger Schiffbau och fick namnet Johannes Molkenbuhr 

och följdes kommande år av Cläre Hugo Stinnes 1, Mathias Stinnes, Mülheim-Ruhr och 

Welheim. 
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Flensburg / Professor Popov 

 

 

Cläre Hugo Stinnes 1 
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Mathias Stinnes 

 

De flesta av Stinnes fartyg kom inte att överleva andra världskriget. Många 

torpederades eller minsprängdes, flera i norska farvatten. Stinnes fartyg trafikerade 

malmhamnen i Narvik och levererade även kol till tyskockuperade Norge. Några 

exempel: Johannes Molkenbuhr uppbringades vid Orkneyöarna av en engelsk jagare 

på krigets första dag 1939 och sänktes av besättningen. Cläre Hugo Stinnes 

torpederades utanför Björnefjord i Norge 1940, bärgades och sattes i trafik men 

sänktes av allierat flyg 1944 utanför Jaeren i Norge. Welheim sänktes 1944 utanför 

Bergen av en engelsk torpedbåt. Mulheim-Ruhr befann sig i Norge i maj 1945, 

beslagtogs av norska regeringen och blev senare norska Falkenes. Mathias Stinnes och 

Flensburg blev beslagtagna och överlämnade till Sovjet och fortsatte som Akademik 

Krilov och Professor Popov. Dieter Hugo Stinnes minsprängdes 1945 öster om 

Swinemünde. Julius Hugo Stinnes 27 minsprängdes 1941 utanför Kolberg. Ruhr 

sänktes av en engelsk ubåt utanför Palermo 1943. Och så kan man fortsätta att räkna 

upp förlusterna. Men kriget gjorde att det också tillkom fartyg till Stinnes rederier. 

Några fartyg som beslagtagits under kriget av Tyskland överläts till rederiet att 

användas som ersättning. 

 

Hugo Stinnes jr behövde naturligtvis ytterligare tonnage och chartrade in en del 

fartyg, bland annat Rederi AB Arafarts ångare Arabert, Aralizz och Arabritt, samtliga 

byggda på Öresundsvarvet 1942–43.  KIA & Poseidon hade 1941 beställt en ångare 

på 4 370 tdw på Oskarshamns varv och som sjösattes 1944. Den fick namnet Glückauf 

men kunde aldrig levereras eftersom den svenska regeringen nekade exportlicens. 

Den köptes 1947 av Rederi AB Rex och fick namnet Skarpö. 
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Arabert 

 

 

Aralizz 

 

 

Arabritt 
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Skarpö 

 

En annan intressant sak med koppling till Sverige skedde 1941 då de två ångarna Else 

Hugo Stinnes 15 och Ernst Hugo Stinnes 11 kom till Göteborg och på ett varv byggdes 

om till lyftfartyg och opererade tillsammans som lyftpontoner. Tillsammans bärgade 

de under kriget 20 fartyg innan de också sänktes under krigets sista dagar. Även de 

bärgades efter kriget och lyfte sedan upp 15 ubåtar plus en mängd andra sänkta 

fartyg. 

 

När USA 1941 inträdde i andra världskriget på de allierades sida så konfiskerades 

familjens hälftendel i Hugo Stinnes Corporation som varande en 

”fiendeförmögenhet”. Där fanns större delen av familjen Stinnes industri- och 

sjöfartstillgångar och Hugo Stinnes juniors position som ledare där försvann. Den 

amerikanska militärmyndigheten i Tyskland tillsatte 1945 en förvaltare, dr. Heinz 

Kemper, för att fortsatt leda Stinnesgruppen. 

 
 

Tiden efter andra världskriget 

Hugo Stinnes olika bolag hade under kriget understött den tyska ledningen på flera 

sätt, bland annat som leverantör av kol och olja och efter krigsslutet häktades Hugo 

Stinnes jr tillsammans med många andra företagsledare och satt i förvar i ett år under 

en så kallad avnazifieringsprocess.  

 

Nu fick en annan av Hugo Stinnes söner träda in. Otto Stinnes var det fjärde barnet 

till Cläre och Hugo Stinnes. Han var utbildad diplomingenjör och hade funnits med i 

Stinnes företag sedan 1929 men i bakgrunden. Han hade varit soldat i den tyska 

armén 1939–43 och deltagit i krigen i Polen, Frankrike och Ryssland. Han skadades 
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1943 och återvände senare till Hamburg. Under Hugo juniors frånvaro fick han sköta 

vad som fanns kvar av Stinnes tillgångar.  

 
 

 

Otto Stinnes 

 

Familjen var efter krigsslutet helt avkopplad från det amerikanska bolaget där både 

KIA/Poseidon Schiffahrt AG, Hugo Stinnes Reederei AG och Stinnes Rhenrederier i 

Duisburg fanns, alltså den största delen av den tidigare sjöfartsverksamheten. 

 

Men familjen hade ändå en del tillgångar i företag och fartyg samt goda kontakter i 

handels- och sjöfartsvärlden från tidigare och startade nu ett handelsbolag, Hugo 

Stinnes OH, som utvecklades snabbt med handel med kol och stål. Här ingick också 

Brenntag GmbH, ett bolag som härstammade från ett av Hugo Stinnes olje- och 

kemiföretag, plus en del fartyg.  
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Det rådde stor brist på fartyg efter kriget och valutatillgången var knapp. Genom 

goda förbindelser med Nordstjernan i Stockholm köpte man två över 30 år gamla 

motorfartyg som placerades hos Brenntag. Det var Balboa, byggd på Götaverken 

1919, som nu blev Wolfsburg, och San Francisco, byggd på Burmeister & Wain 1915, 

som blev Mülheim-Ruhr. Dessutom övertogs ett antal nybyggda fartyg från tyska 

varv som Howaltswerke, Nordseewerke och J.J. Sietas Schiffswerft, alla i 

storleksordningen 5 000–13 500 tdw. Cläre Stinnes fick ge namn till två, annars var 

ortnamn från Nordrhein-Westfalen populära. Nordstjernans gamla fartyg hängde 

med till 1959 då båda skrotades. 

 

 

 

Wolfsburg / ex. Balboa 
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San Fransisco / Mülheim-Ruhr 

 

1950 grundade familjen ett nytt bolag med det långa namnet Hugo Stinnes 

Brennstoff Eisen- und Schiffahrtgesellschaft Zweigniederlassung Duisburg-Ruhrort. 

Kampen om det av amerikanarna beslagtagna bolaget pågick för fullt under 1950-

talets första hälft och familjen ville med det nya namnet (dotterföretag) markera att 

man inte på något sätt hade gett upp att få tillbaka det amerikanska bolaget och dess 

innehåll Hugo Stinnes GmbH. 

 

Hugo Stinnes jr startar eget 
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Men det skulle med tiden dyka upp en tredje Stinnesgrupp. Sonen Hugo jr hade vid 

sidan av sin verksamhet i familjebolagen startat eget på sidan om. Hugo Stinnes 

Industri und Handel Gmbh i Bremen var ett privat holdingbolag och där fanns bland 

annat rederiet Hugo Stinnes Transozean som han själv startat 1950, varvet Atlas 

Werke i Bremen, dieselmotortillverkaren MAK i Kiel samt delar av Brenntag GmbH. 

Den dubbla verksamheten med både familjebolag och egna bolag var frestande för 

Hugo jr. Dåliga affärer flyttades till familjebolaget medan goda hamnade i det 

privata bolaget. Han förvärvade fartyg och det visade sig att finansieringen av hans 

företag hade gjorts med tillgångar som han i hemlighet tagit ur familjeföretaget. 

Hugo Stinnes jr ekonomiska lättsinnigheter hade tidigare lett till stridigheter inom 

familjen. Nu drog modern omedelbart tillbaka hans fullmakt att företräda henne och 

han slängdes ut ur familjebolaget. En lång rad rättsprocesser följde som slutade med 

att Hugo jr fick återbetala 14,5 miljoner DM för att gottgöra ekonomiska skador i 

familjebolagen. Brytningen med familjen var nu total och han fortsatte ensam med 

Transozeanrederiet medan Cläre Stinnes fortsatte att driva resterna av 

familjeföretaget med sonen Otto som affärsledare.  

 

Hugo Stinnes Tranozean Schiffahrts GmbH, som Hugo juniors privata rederi hette, 

köpte ytterligare tre äldre motorfartyg från Nordstjernan. Först Pacific, byggd på 

Burmeister & Wain 1914, som fick namnet Ellen Hugo Stinnes, sedan Canada, byggd 

på Götaverken 1921, som fick namnet Berlin och till sist Kronprinsessan Margareta, 

byggd på Burmeister & Wain 1914, som fick namnet Ostpreussen. Hon hann med att 

bli förlängd och få sina båda huvudmaskiner utbytta till två dieslar från MAK innan 

hon skrotades 1963. Priset för de gamla Johnsonfartygen var 2,4 miljoner SEK per 

fartyg. Ett annat köp med skandinavisk anknytning var Rexbolagets norskbyggda 

ångare Ängsö som övertogs 1954 och blev Annie Hugo Stinnes. 
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Berlin / ex. Canada 

 

 

Ostpreussen / ex. Kronprinsessan Margareta 
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Ellen Hugo Stinnes / ex. Pacific 

 

 

 

                                                    Ellen Hugo Stinnes / ex. Pacific 

 

I Transozeans flotta ingick också två äldre tankfartyg med brokig bakgrund, 

Transpazifik Hugo Stinnes på 18 300 tdw och Transozean Hugo Stinnes på 14 700 tdw, 

två ångare byggda i början på 1920-talet, Heinrich Hugo Stinnes och Julius Hugo 

Stinnes samt två moderna motorfartyg, Birte Hugo Stinnes och Nora Hugo Stinnes. 
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ex. Transpacific Hugo Stinnes 

 

 

Nora Hugo Stinnes 

 

Under 1950-talet byggde Atlas Werke, som Hugo jr ägde, ett antal mindre lastfartyg 

på runt 4 000 tdw som fick namn som Atlas Hugo Stinnes, Mak Hugo Stinnes, Archgelis 

Hugo Stinnes och Koholyt Hugo Stinnes, namnen kopplade till Hugo juniors olika 

företag. Ett problembarn blev Hugo Stinnes, ett fartyg på 14 000 tdw som byggdes på 

Nordseewerke med turbinmaskineri från tyska bolaget Wagner. Det senare fick man 

inte att fungera och fartyget låg upplagt efter leveransen i Hamburg i flera år och 

blev ett dyrt experiment. Hugo Stinnes jr involverade sig också i linjefart på 

Västafrika och samseglade med flera tyska rederier som Woerman Linie och 

Hanseatischen Afrika-Dienst. 
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Koholyt Hugo Stinnes 

 

 

Archgelis Hugo Stinnes 

 

Hugo Stinnes Corporation tas över av tyska banker 

Vem var ägare till de beslagtagna tyska aktierna i det amerikanska Hugo Stinnes 

Corporation? Frågan restes under familjen Stinnes kamp för att återfå sin del av 

bolaget med alla industrier och fartyg. Hugo Stinnes änka, Cläre Stinnes-

Wagenknecht, ansåg sig vara den rättmätiga ägaren eftersom hon varit Hugo Stinnes 

universalarvinge och ärvt Hugo Stinnes GmbH. Men ju längre tiden gick blev den 

bilden mindre klar då det ur släktingars kassaskåp i Mülheim dök upp olika 

dokument som visade att Hugo Stinnes före sin död gjort vissa föranstaltningar för 

bland annat flera av sina syskon. Även Cläre Stinnes-Wagenknechts sydamerikanska 
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släktingar drogs in i en juridisk härva som pågick i flera år. Bolagen var viktiga tyska 

industriföretag under Tysklands återuppbyggnad med många tusen anställda som 

stod under amerikansk förvaltning. Ägandet till ”Die Aktien vom Delaware”, som 

benämningen var i pressen, togs upp på allra högsta nivå mellan Bundeskansler 

Adenauer och president Eisenhower för att få till en lösning. 1957 blev det klart att 

ett konsortium av tyska banker skulle få köpa bolaget, vilket man gjorde för att 1965 

vidaresälja det till den tyska industrijätten VEBA.  

 
 

 

Poseidon 

 

Därmed var familjen Stinnes kamp slut och man kopplades helt bort från den 

industrigrupp där sjöfartsbolag som rederiet Kohlimport(KIA)/Poseidon, 

hamnbolaget Midgard Deutsche Seeverkehr AG i Nordenham samt Stinnes Rhein-

Reederien ingick. 

 

 

Hugo Stinnes juniors slut 

Hugo Stinnes var en man som nästan profetiskt kunde förutse ekonomiska händelser 

och inrikta sina handlingar därefter. Hans söner var mer normala människor men, 

speciellt älsklingssonen Hugo Stinnes jr, belastades med att försöka efterlikna honom 

i affärer vilket de inte lyckades med. Redan 1929 hade han åtalats för att med 

falskdaterade statslån bedrägligt tillskansat sig pengar. Hans privatsekreterare 

dömdes men Hugo jr gick fri. 1959 föll åter en skugga på namnet Hugo Stinnes då 

Hugo jr anklagades för att med förfalskade importdokument i kolaffärer svindlat till 



              Länspumpen - sjöfartshistorisk tidskrift sid 51(55) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2023-02-06                                        © Länspumpen 2023 

sig 11 miljoner DM. Genom att ta stora lån och sälja industrier lyckades han 

återbetala stora summor men det förbättrade knappast hans rykte. Flera av hans 

fartyg hade köpts till alltför höga priser och drevs med stora förluster och 1970 hade 

skulderna växt honom över huvudet och rederigruppen Transozean närmade sig sitt 

slut. Med hjälp av en schweizisk kapitalgivare startade han Seibert-Stinnes GmbH i 

Bremen dit han lyckades överföra tre fartyg som han personligen ägde, Koholyt Hugo 

Stinnes, Mak Hugo Stinnes och Archgelis Hugo Stinnes. 1971 kom slutet för Transozean, 

tre av de äldre fartygen beslagtogs i Venedig, Dakar och Hamburg. Hans bror Otto 

fick ingripa och ur egen ficka se till att löner utbetalades och att hemresor för 

besättningen ordnades. Hugo Stinnes jr, 73 år gammal och sjuk, gick i konkurs med 

75 miljoner DM i skulder och var därefter utan tillgångar. Han drog sig tillbaka till 

Mülheim och dog 1982. Efter att tidigare bara ha kommunicerat via advokater hade 

han då försonats med sin bror. 

 
 

Otto och Cläre Stinnes 

Otto Stinnes drev vidare de familjebolag där hans mor var huvudägare och han själv 

hade en mindre andel (OHG, Zweigneiderlassung, Brenntag med flera). Han hade 

också startat sitt eget företag, Otto Stinnes & Co, som bedrev rederiverksamhet och 

beställde fartyg på Howaltswerke i Hamburg och på Lübecker Flenderwerke. Det 

blev ett styckegodsfartyg på 12 900 tdw Westfalen, och ett 17 000 tdw bulkfartyg 

Mülheim-Ruhr. Som synes följde även han den familjens namntraditioner. Det här var 

det andra respektive tredje fartyget med samma namn. 
 

 

Hugo Stinnes 

 

En sak som orsakade problem för familjen var alla bolag med namnet Hugo Stinnes 

som fanns och som orsakade sammanblandningar, förvirring och negativa 



              Länspumpen - sjöfartshistorisk tidskrift sid 52(55) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2023-02-06                                        © Länspumpen 2023 

ekonomiska konsekvenser. Hugo jr hade tvingats i ett rättsutlåtande att använda 

”junior” eller ”personligt” som tillägg till sina bolagsnamn men skadan var redan 

skedd och hans olika problem och dåliga rykte behandlades i pressen som ett 

”Stinnes problem”. I Tyskland gick det att förklara för affärskontakter och partners 

men utomlands var det svårare och det fick till följd att tvister i hamnar som berörde 

Hugo juniors fartyg spillde över på familjens kapitalsvaga bolag. 1963 gick det så 

långt att familjebolagen saknade likvida medel och fick begära förlikning med sina 

borgenärer. Familjen lyckades ta sig ur detta grepp men till priset av omfattande 

försäljningar och som resultat att bolagen ytterligare krympte. 

 

Efter Hugo Stinnes juniors konkurs fortsatte familjebolagen som tidigare, dock med 

färre egna fartyg och tog i stället över drift och befraktning för flera 

kommanditbolag, både styckegods- och bulkfartyg. Fartygen bar namn efter vindar 

som Passat och Monsun och när de gick i timecharter för Stinnes kunde namnen bli 

Stinnes Taifun eller Stinnes Zephir. Ett fartyg med lite svenskkoppling var bulkfartyget 

Ravenna som byggdes i Leningrad och en tid före leverans ägdes av Wallenius Lines. 

 
 

 

Stinnes Passat 

 

Hugo Stinnes änka, Cläre Stinnes-Wagenknecht, var involverad i familjebolagen efter 

sin makes död. Hon firade sin 100-årsdag 1972 och avled tre år senare. Otto Stinnes 

tog 1982 in en brorsonson i sitt rederi, utsedd till hans efterträdare, med det ärofulla 

namnet Mathias Stinnes. Kort därefter avled Otto Stinnes 83 år gammal. Det sista 

barnet i syskonskaran, Else Stinnes, avled 1997. 
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Mathias Stinnes 

Mathias Stinnes koncentrerade sig mer på linjetrafik med inchartrat tonnage, 

huvudsakligen på Mexikanska golfen och Sydamerika och i samarbete med rederiet 

H. Schuldt. Omedelbart efter den tyska återföreningen 1990 undertecknade Stinnes 

ett samarbetsavtal med det privatiserade statsrederiet i DDR, Deutsche Seereederei 

Rostock Gmbh som några år senare utvecklade sig till ett nytt bolag, DSR/Stinnes 

West Indies Services GmbH. Två systerfartyg byggda på VEB i Warnemünde köptes 

och blev Passat och Pampero, 10 000-tonnare utrustade med tyngdlyftbommar och 

förberedda för containertransporter. Båda såldes några år senare och därefter hyrdes 

flera tidigare östtyska fartyg av Neptunklass. 

 

 
ex. Pampero 

 

Bolaget finns sedan 1998 i Rostock och har i flera omgångar bytt namn. Det heter 

numera Hugo Stinnes Schiffahrt GmbH och opererar enbart med inhyrt tonnage, 

bland annat från Wagenborg i Delfzijl. Sedan 2017 tillhör Hugo Stinnes Schiffahrt det 

tyska privatägda Maritime Carrier Shipping (MACS) i Hamburg men opererar 

fortfarande under Hugo Stinnes namn och är antagligen det sista bolag som för hans 

namn vidare. 
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Stinnes Mistral 

 

Stinnes AG 

Hur gick det för de rederier som Stinnes familj förlorade kontrollen över efter kriget? 

Svaret är att de bolag som familjen tappade kontrollen över med tiden blev mer 

framgångsrika än de bolag som familjemedlemmarna kontrollerade.  

 

Som tidigare nämnts köpte ett tyskt bankkonsortium tillbaka Hugo Stinnes 

Corporation till Tyskland där det omvandlades till Hugo Stinnes AG som den stora 

energi- och industrikoncernen VEBAS övertog 1965. Poseidon Schiffahrt fortsatte 

dels med linjetrafik på Kanada och USA dels med Nord-Östersjöfart. Fartygsnamnen 

fick Trans- som förstavelse, Transatlantic och Transpacific. Flera äldre fartyg köptes in, 

bland annat ett svenskt fartyg Disa, byggt på Lindholmens varv 1945 och tillhörigt 

Rederi AB Disa, togs över och fick namnet Transcanada. Man byggde också nya 

linjefartyg i Japan och blev då det första tyska rederiet som gjorde det. Fartygen var 

svarta med vit överbyggnad och med Poseidon Linien målat på sidorna. Som 

skorstensmärken följde man Stinnes traditioner med rött och vitt band och två 

korslagda hammare. 
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Transquebec 

 

Linjetrafiken på Kanada avvecklades och man koncentrerade sig på Östersjötrafik 

mellan Finland och Tyskland i samarbete med Finncarriers, byggde ro-ro-fartyg 

avpassade for den finska skogs- och pappersindustrin och blev ett mycket 

framgångsrikt samarbete. 

 

Stinnes AG hade 1990 blivit huvudägare till det privatiserade transportbolaget 

Schenker och bildat Stinnes Logistic som innehöll land-, sjö- och flygtransporter. 1997 

såldes rederiverksamheten till Finnlines i utbyte mot aktiemajoriteten i Bilspedition 

och samma år köpte Deutsche Bahn hela Stinnes AG och därmed också Schenker och 

blev sålunda Europas största transport- och logistikbolag. Och som nämnts fick 

namnet Stinnes finnas kvar på loggan till en bit in på 2000-talet innan det blev enbart 

DB SCHENKER. 
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