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Det sjömilitära läget i Östersjön. 
Förc'drag hulk t inför ga rni sonens office rare' i E: a rl sk ron,t dt'n 11. 

<l])l'i\ 1.919 HV kapt C' ncn Yid Kun gl. floHa n H. 8öd r1·baum . 

Singet vid Pultava var början till slutet på Sveriges slor
maktsperiod. Med freden i Nys lad störtade dess iis lers j ö ,·~i ld e 

sa m ma. R yss land intog sin pl:1l s so m s to rmakt och östersjö 
m a k t, o<.:h östersjöprobleme t upphiircle att vara i första rummet 
svenskt. 

Peter elen Store, g rundl ~iggan~ n a,· det moderna R ys:<; land, 
iir också grundläggaren av elen ryska iistersjömaktcn. 

Vo ltaire siiger 01~1 honom, att han vill e slå upp ett fiinsler 
å t Europa till. Hindret, som låg i ha ns Yäg, Yar SYeri ges 
östersjöprov i n se r. 

Huru han lyckades, känna vi av hi sto rien. U neler stiin
cl iga krig till\ ~ix te det r yska östt:>rsjöYäldet allt m er oeh ul 
viclgac!P sin östersjökust att omf:llta strä ckan frå n Tornd t till 
Memel. 

Vi skola hiir ie ke följa den r ysk a fl ottan s öden un der 
denna tid, utan nöja oss med att s k~irsk åda R yss lands sjö
milihi ra position i Östersjön fr å n början a v detta å r h undrade. 

Den ryska sjömaklen före r ysk -japanska kriget iir ett 
klart ullryck för Rysslands o±Tensiva pol itik. Dess s tonnnkts
stä ll nin g och dess intressen Yicl Ostersjöns stränder krävde en 
mäkti g flotta i detta h nv . Uppkomsten a,· elen tyska sjöm:llz
ten och denna fl ottas tillväxt omkrin g seke lskiftet kund e id;P 
Undgå att öv:1 si tt inf lytande pa Hyss lands sjömiljtära d ispo
sition er. 

Tidskrift i Sjöräsendet. :?() 
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Den dag under det rysk-japanska krige t, då de r yska 
stillahavseskadrarna lämnade Ostersjön , är en märkesdag i 
rysk östersjöpolitik 

Det är rent av rörande att läsa om, med vilken beredvil 
l i g het elen rivaliserande östersjömakten underlällade färden 
till fjärran östern . 

Tsushima bildar s lutpunkten i en marinpolitik, vars på
tagligaste uttryck var elen offensiva operationsbasen i Libau . 

Den ryska flottan , m ed unelantag för den del , som var 
innes luten i Svarta Havet, var tillintetgjord. Ryss land hade 
tipphört att vara en marilim s tormakt. 

Förlusten hade gått de ryska maktägande djupt till sinnes, 
och man ställde sig tveksam om den maritima kurs, som nu 
borde styras. 

Asikterna - defensivt eller ofTensivt sjöförsvar - bröto 
sig skarpt mot varandra. Under de närmaste åren byggdes 
endast sådana fartyg, som ansågos nödvändiga för det rena 
kustfÖrsvaret. 

Då duman år 1910 erkände behovet av en sta rk flotta , 
h ade dyrbara år förflutit , och Ryss land för stora summor skaf
fat sig ett antal fartyg utan egentligt stridsYärcle. 

Med flottplanens antagande år 1912 var första steget taget 
på väg mot en n y stonnaktsflotta . 

Detta var det så kallade lilla flottprogrammet, avsett att 
genomföras under år en 1912- 1917. 

Vid krigsutbrottet h ade det iinnu ej hunnit nämnvärt verka. 
Ryska flottan bestod då av ett antal större och mindre fartyg, 
delvis överlevor från den gamla flottan , delvis sådana, som 
vid tiden för rysk-japanska kriget varit under byggnad. Vi 
dare av de smärre fartyg, förnämligast jagare, som till förts 
flottan under ticlen fram till flottprogrammets antagande. 

v den nya flottans fartyg stodo på stapeln : 
l. Gangutklassens 4 fartyg, varav 2 färdigställdes inna n 

å rets slut (på 23,000 tons, 23 knop, 12- 30 cm . och 16--12 
cm . kanoner). 

2. 4- slagkryssare av Borodino-typen (om 23,000 tons, 29 
knop, 12- 35 cm. och 20- 12 cm. kanoner). 
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3. 4 pansarkryssare CIU rlc/ miml-ty pen (på 7,000 tons, 32 

knop och 16- 15 cm. kanoner). 
4. Ett antal jagare (W No vik-typen (om 1,300 ton s, 36 

knop och bestyckade med 10 cm. kanoner) . 
5. Ett antal undervattensbålar av Bubnov-typen samt 
6. En clel minj'artyg och Sf! Ccialj'artyg. 

Två pansarchickskryssare (på 5,000 tons , 27 knop och 
8- 12 cm . kanon er) sloclo under bygg nad i T ysldancl och in
förlivad t>s med dess flotta. 

Den ryska flottan s J1 edg~1n g efter 1905 och el en tyska sjö
maktens tilh·äxt gjorde, att Libau å r 1913 neclladPs som primär 
operationsbas . Redan tidigare hade arbetena på örlogsstatio
nens ,-idmakthållancle upphört och befästningarna delvis ned
lagts. 

Den ryska flottan skulle nu basera sig på Finska viken 
med Kronstaeli som ti llbakadragen primär bas, samt Reval 
och Hälsingfors som operativa baser. 

Hjiilpbaser hade börjat iordningställas vid Lappvik samt 
efter krigsutbrottet iiYen i Moonsunclet. 

En del förarbeten torde ha nu·i t vidtagna för att vid krigs
utbrott kunna använda .-\l a nds skärgå rd som operationsbas. 
Ti ll dessa förberedelser bör man kanske räkna an skaiJanclet 
av ett antal fl ytand e baser , bestående :w kol- , verkstads~, för
råds- , lasaretts- och Yaitenfa rtyg . 

Ryssland är icke av naturen en sjömakt. Man sa kn a r det 
härför erforderliga sjöfolket, och detta har i a lla tider varit 
en källa till bekymmer. Med erfa ren hetern a från sista kri get 
i färskt minne , sökte man dock p:\ många sätt upp hj ~ilpa dessa 
b1ister. 

Överstyrelsen erhöll en ä ndamå lsenligare organisa ti on, of
ficerarn es utbildning förbiitlrades och genom intensiva och 
vä l clriYna ÖYning:w sök te man hos personalen in gj uta förtro
ende till egen förmåga. 

Detta är i korta drag de å tgärder, som vid krigsn t brottet 
hade hunnit vidtagas för att återuppbygga den starka flotta, 
som Ryssland beh övde för alt trygga sin utrikespolitik och sina 
ex p an si o n ss trä vanelen . 
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Del tyska l'olket har i vå r tid för andra gången uppt riiii 
som en stormakt på havet. 

FörsUt gången var uneler H::~nsans dagar. Genom kri gl'! 
med Sverige på 1560-btlet bröls dock Ransans makt, och trd
tioariga kriget beseglar del tyska folkets avsked från sjön. 

Kjellen säger eliironi i sill arbete >> Stormakterna ». 
Så d j up var depressionen att nationalförsamlingen i V er

sa i li es 1789 be6ittas ha fått sig ett gott skratt, då den mollog 
en skrift angående sjöfarten av en tysk: Det var ju som om 
en holtenlott skulle skriv it om operan. 

Och ännu 1861 kunde Palmerston låta sin press skriYa 
dc beryktade orden: :1tt tyskarne m å plöja jorden , segla med 
molnen eller bygga luftsloll; men aldrig sedan tidernas lw
gynnelse ha dc ägt genius för att korsa världshavet eller be
fara öppna sjön eller ens kustvatten . 

Engelsmännens uppfattning skull e hinna genomgå l 'll 

"Tundli:.! förvand ling innan ~in nu en m<:~nsålder gått ti ll iind:1. 
b ~ . . o l Redan på 1900 å rs viiridsutställn ing i Pnns kunde dc pa c ('Il 
tys ka sjöfartspa ,·iljongen få Jäsa de berömda k ejsarorden: >> \'a r 
framtid ligger på havet». Och voro de tveksamma om imw
hiirden , så fanns hekriiftclse att få på Hamburg-Amerikalinjen~ 
palats: Vart f~ilt är världen. 

Den tyska sjömakten av vår tid 6iknar sina :mor fr a11 
1860-talct. 

Det direlda skyddet av den tyska kusten mot fientli g;! 
förelag krävde en flotta aY ganska blygsamma dimensionn. 
Uppsv inget i elen tyska sjöhandeln på transocea na Einrh•r 
samt ska pandel av ett kolonial\'iilde t \'ingacle Tys 1da ncl :il t 
sk:dTa sig en stormaklsflotla. 

Ml·d ·Wilhelm dl'n andres uppstigande pft lysl;:a rikets tro 11 
börjar pil all\·ar den tyska sjömaktens utn•ckling fram till 
s lo r ma klsdimc nsioner. 

Ar 1898 framlades förs!.tget till den första flottlagen. 
Den anga\' flottans uppgifter vara: att skyelda sjöhan deln 

på alla hav, försvara hemlandets kuster, skyelda kolonien l:t 
och utYcekla sin egen offensiYförmåga . 
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Redan LYå å r senare nu· man övel.rygad om , a lt flottans 
utbyggande måste avsevärt påskyndas. 

Ge nom lagen av 1900 strök man kusUiirwarsfartyg och 
små torpedbåtar från n ybyggnadsprogrammet Anta let slag
skepp fiirclubblacles . Den genom Ingen f:1stsUi ll da styrkan 
skulll' h:1 ,·a rit uppnådd ll r 191 G. 

Ar 1906 gjordes ett n ytt betydande tilliigg, som ökade an
t;1let kryss:1re och jagare. 

Genom l'Ll fiirny~tt tilliigg ar 1908 •.ninskacles sl:tgskeppens 
levnadsålder från 25 till 20 å r. Orsaken \'Hr Drl'<ldt)oUght
typens framlriiclancle och härav framka ll ade f:1rhägor fiir s lag
skeppens moder nitet. 

Ar 1912 erhö ll la gen ~i nnu elt tilliigg, avselt aU !töja krigs
beredskapen. Genom borttagande av materielresern·n och ut
iikande av materi elen med 3 slags kepp och 2 små l..:ryssare, 
ökades flottans i hemlands farvatten rustade del rrån 3(i % 
t.ill 54 ;!t av hela an talet stora fartyg. 

Lagen skul le v<:~ra fullt gen omförd år 1920, och tyska flot 
tan skull e då räkna -!1 s lagsl..:cpp, 20 stora och JO sma krys
san~, 1 -!J jag:1 re och 72 u nderva ltenshåta r. 

Det är antagligt, att krigså rens forcerade nybyggnadn på 
korta re tid fullborcbde, ja bJnske iin mer uliikack dl'tla flott 
program. 

F lottans ulsrcnde vid krigsutbrottet framgtn· av tahellen. 

Den tyska flottan ~igcle upe ration shascr i \Yilllclmshafcn , 
Kiel och Danzig. 

De båda sistniimnda iiro iir logsstn tion er nv första ordnin 
gen , samt in6ittade för hyggande av de stiirsla fartyg . 

Den tys k:1 kustens uppdelning i en nordsjökust och en 
östersjökust, ski lda från varandra genom danska riket, hidrog 
ntt i viisentlig gn1d försiimra Tysklanels sjiimilitiir:1 läge. 

I N orclsjiin vände det si n front mot vii ridens fiirniimsta 
s jömakl, och i Östersjön framtvingade Rysslanels viix:mcle sjö
makt en motsvarande tysk knlt"lutveckling. 

r\yståndel, runt Sk:lgen , fr ån Kirl till \\' ill wlmshnfen 
är 530'. 
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Uppgiften att under krig ås tadkomma förening mell ~t ll 

i Östersjön och Nordsjön opererande styrkor kunde bliva olö~

li g. J varje fall var el en m yckel vansklig. 

Den möjligh eten alt tyska sjömakten kunde tvingas upp

t6icla delad , utan att virl behov kunna med s~ike rhel koncen 

treras till skyeld för den hotade kusten , sku ll e ha på lagt tysk1 

folk et en sjöförwarsbörda, som sa nnolikt iiverstigit dess kraftn. 

Den icke minst vi kti ga uppgiften vid skapandet av en tysk 

sjiimakt måste bestå i. en ändring av detta missförhå llan dt>, 

och som en fö ljd hiirav påbörjades byggandet av Kejsar \\'il 

helmskanal!•n 1887. Dess fiirdigställancl e 1895 förbättrade i 

dt sla g Tysklands sjöstrategiska liige i en grad som knappa ~ ! 

kan överskallas . 

Dririgenom blev det miijligt för tyska fl ottan att med sam 

lad styrk:t !.j ii n a landels in tressen i Östersjiin ell er N ordsjiin . 

Dreadnoughtbygganclf't tvingad e till en utvidgning av ka 

nalen , som påbörjades 1907 och· ile riiknacles vara fiirdig 1\) li) . 

H.ccl:m i juni 1914, efter etl forcer:tt arbete , kunde dett 

nya kanalen öppnas fiir trafik , seelan tyska k ejsarjakten som 

första htrlyg passerat genom densamma. 

Hand i hand m ed skap:mclet av el en materi ell a styrka 11 

och dess baser gick na turligt vis med ~i k ta tysk grundli ghet 

organi sernnclet och övandet av bemanningen. 

T yskland iigde icke en tiJI6iekligt talrik sjöfarande h l'

folknin g för alt enbart m ed denna kunna bemanna sin stora 

flotta . Ett stort antal av flottans viirnpliktige kommo fr å11 

det inre av landet och h ade aldrig förut satt sin fot om sk epp '-

bord. 
En förskl:tssig organisation och en pl a nmässigt ordnad. 

energiskt bedriven utbil dning unclanriijde detta hinder, och ck 

tyska fartygslJesä ttningarn a ha shäl i yrkesskick lighet och 

offensivanda som sjömanskap visa t sig fylla de högsta anspråk . 

De två skandinavi ska östersjöstaternas sjökrigshistoria iir 

en hi -; tm·ia om så gott som s l~incliga strider, i vilka de un eh- r 

skiftanrle m aktlä gen och m ed växlande utgång lwkiimpat var

a ndra . 
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Deras östersjöväg är rik på både dalar och höjder. 

Det engelska angreppet på Köpenhamn 1807 och bortfö

randel av danska flottan berövade Danmark dess stä llnin o· som 
.. 

b 

sjömakt vid Ostersjön. 

En dansk författare säger hiirom, att det var för den dan 

ska flottan, folkets stolthet, el en sorgli gaste dag, som h ela dess 

långa historia har alt uppvisa. 

Att i en hast bygga en n y sjögående flotta lä t sig icke 

göra, utan all strävan gick ut på att skaffa landet ett kust

försvar. Väl kunde Danma rk åter m ed en sjögående flotta 

taga plats i sjömaktern as krets, m en de ä ndrade förhållandena 

vid Östersjön och sjökrigsmaterielens omdaning hava till slut 

hänvisat landet till hållande av ett positionsförsvar till skydel 

för sin huvudstad samt för de sund, som förhi de danska öarna 

fiirbinda Östersjö·n med KattegaL 

Fiir :1tt full shincliga den kortfattade redogö relsen för Öster 

sjöns sjömakter biir med någr<J ord vå ra egna förh å llanden 

beröra s. 

Det iir redan på pekat huru det svenska Östersjöväldet ge

nom freden i Nystad fi ck sin euentliga avs lutnin" 
~ ~ to· 

Väl är det sant, att vår sjömilitära lä ge vid Östersjön sedan 

dess vid några tillfällen förbättrats, ja nått en viss grad av 

styrka ; men i stort sett k an det karakteriseras som en stadicr 
b 

tillbaka gång. 

Efter de stora napoleanska krigens slut inträdde en all

män militär avmattning, som för Sveriges del blev bestån 

elande så gott som hela århundradet. 

Det är först på 1880-talet, som nationen vakHar till insikt 

om nöclv ~incligheten av ett försvar, och därmed börjar i sakta 

tempo uppbygga ndet av den flotta , vars tillstånd vid krigs

utbrottet är oss a lla bekant. 

Rysslands tillväxa nde i makt, med tii iHilligt avbrott efter 

kriget m ed Japan , dess åtgärder i Finland, och utsikten att 

få se Alanelsöarna förvand la de till operationsbas för ryska flot 

tan , framvisade behovet av vå r flottas kon ce ntrering till Stock-
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holms skärgård . Dc skä l som en gång framka ll ade anhiggan 

det av Karlskrona h ade dels upphört att gä lla, dels ock förlorat 

i betydelse, och allt starkare höjdes kravet, a tt i S tockholtm, 

skiirgård skafra flottan den moderna opcrationsbns, som, m ed 

det n ya Higet, där ansågs erforderlig. 

Alla de år, som förflöto till världskrigets utbrott anv~indP~ 

em ell ertid för station sfrågans u tredan de, och då vid krigsu l

brottet den svensk a kustflottan sammandrogs till Stockholm >. 

skärgård , hade elen att där stödja sig på en bas, som i intl•l 

avseende kunde kallas modern . 

E n sammanfattning a v det sjömilitära lä get i Ostersjön vi(l 

krigsutbrottet visar följande resultat. 

Hyssland h ade ej hunnit hämta sig från det slag, so m eld 

erhå llit genom japanska kriget. Väl var beslut fattat om åter

uppbyggande av dess flotta efter stormaktsmålt, och den or

ganisatoriska grunden härför lagd genom antagandet av flo tt

lagen , m en tiden var genom inre stridigheter försutten, och 

den nya flottans fartyg stodo ännu på stapeln . 

Den Östersjöflotta, som fanns vid krigsutbrottet, ä r n är

mast att J i kna vid en stark kustförsvarsflotta. 

Operation sbaserna befunn o sig i sam ma ofullbordade 

sk ic k. Libau bibehölls Yisserl igen som replipunkt för smärn~ 

fa riyg, m en man hade redan börja t rasera b efiistningarnrt , och 

allt tydde på att Libau ick e ingick som operation sbas i den 

gälla nde försvarsplanen. 
Kronstadt var i sitt nya, förstärkta skick färdig 1914, men 

basens värde förringas av dess lå nga istid , indragna läge och 

med endas t ett utlopp . 

B.enll var icke färdig enligt planen , m en kunde dock rednn 

vintern 191 3- 14 för vinterförlåggning mottaga en del av flottan . 

Bcf~istningarna vid Sveaborg h ade modernisera ts, och vid 

Lappvik h ade man börjat anlägga en operativ hjälpbas . 

Rysslands försök att öppet avskudda servitute t på Aland 

för att där anlägga en fiis lning och operationsbas hade stran 

dat. De förhand lin gar , so m med anlednin g h ~irav fördes, ledde 
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ti ll deklarationen angående status quo m om Östersjöområdet , 

avs lutad i St. P etersb urg i apri l 1908. 

Vid sidan av de egna å tgårderna hade Hyssland genom 

allianser sö kt förbiittrn sitl: marinpolitiska l ~ige i Östersjön . 

Alliansen med Fra nkrike 1891 hade 1912 kompl etterats 

med en siirskild marinkonventi on , som bes tämde rysk-franska 

flottoperationer ,·id vi ssa krigsfall , på bas is av plan er, utarbe

tade gemensamt a v de båda ländernas mar] nstnb er . 

1907 avs löts ententen m ed E ngland , som \"å ren 1911! lär 

ha kompl etterats med en marinkonvention , liknande elen med 

Frank rike. 

Att dessa överensk omm elser sku ll e kunna i Ös tersjön sa m

manföra en tentens fJollor torde väl redan vid denna tidpunkt 

ha a nse tts osann olikt i samma m ån som övere nskomm elserna 

voro öktade mot Tysk la nd . 

Ta ck va re en glänsande organisationsförm :'\ga och genom 

hängive t och må lmedvetet arhctc hade Tysk land på otrol igt 

kort tid lyckats skapa en sjömakt, som var den andra i ord

ningen i vär lden , och so m tillförsiikrade delta rike herravLilclet 

i Östersjön för så vitt den engelska sjömakten kund e utestfin gas 

frå n detta hav. 

Den ryska fl ottan s försvagande efter 1905 hade i samma 

må n bidragit att förbättra Tysldands s tällning i Os tersjön, och 

den genom Bysk-Engelska ententen fullbordade inringningen 

till sjöss av Tyska riket hade konunit låget att klarna. 

Den s lu tliga bi lden av det sjömiliUira läget i Östersjön 

vid ticlen fiir kri gsutbrottet visar oss a ll ts~t en dominerande 

tys k sjömakt, en rysk sjömakt a\· andra ordningen med stora 

utveck lin gsmöjligheter, men vid tidpunkten ifråga h ~invisad till 

~efen siven och basernd på kustområde t Rcval--Helsingfors

Aland , samt d~irjämte tvenn e sm å stater, den rn:t m ed ett ty

piskt positionsförsvar, den andra m ed ett under u tYeckling 

varand e kustförsvar , båda utan a nn at marinpoliti skt mål, än 

att vid krigs fall ulanför egen ku st sk ydda sin neut ralitet, och 



- 298-

vid eventuellt anfall förhindra eller å tminstone försYåra en 
invasion över h avet. 

Sådant var läget i Östersjön Yid världskrigels utbrott . 

Englands inträde i kriget ställde Tysklands sjömakt inför 
en svår uppgift. 

Genom Kejsar \Vilhelms kanalens färdigställand e kund(• 
herraväldet i Östersjön anses b etryggat, då den tyska flottau 
där kunde vid behov uppträda med hela sin styrka. In för 
utsikten att i de svårnavigabla inloppen till Östersjön behöva 
utkämpa strid med en samlad tysk sjöstyrka, stödjande sig 
på en ypperlig operationsbas i den närbelägna Kielerviken . 
avstod den engelska fiollan från att söka förening m ed den 

rysk a . 
Östersjön blev härigenom , jämte Svarta I-lavet, det enrla 

vatten , där engelska sjöstridskrafter ej kunde direkt öva in 
flytande på det sjömilitära läget. Ankomsten av några engel
ska undervattensbåtar tvingade visserligen tyskarna till ökacl 
försiktighet , m en kunde ick e på ett för engelska flottan till 
fredsställande sätt ändra det fiirh ållandet, att tyska sjömakten 
hade h erraväldet i detta hav, och att däröver förbindelserna 
m ed icke krigförande grannar kunde tämligen obeh indrat upp 

r~itthålla s. 

Tysklands strategiska läge i Östersjön led dock av en e.i 
oväsentlig svaghet, som ej fö rringades av, att den tyska sjii 
makten hade att kämpa på två fronter . 

. Den tyska östersjöfronten hade sitt starkaste stöd i Kiele r
viken . Vid operationer m ot Ryssland saknades tillgång pa 
en n ä rbeläg.en stödjepunkt, t y operationsbasen i Danzigbukten 
kunde i delta fall ej anses tillfyll est , då den ej lämpade sig till 
stödjepunkt för de stÖrsta slagfartyg. Och händelsernas ut 
veckling gjorde det ej möjligt för Tyskland att uppbringa de 
truppstyrkor, som skulle varit erforderliga, däres t man önskat 
m ed flottans hjälp upprätta en bas på Rysslands östersjökust 
Det skulle först i ett långt senare skede bliva möjligt för Tysk 
land att till sin fördel ändra detta läge . . 
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Det nu ju att Yänta , att tyska flottan skulle gripa initia
tivet och genast göra sig lill situationens h erre i Östersjön. 
Inloppen till detta haY sattes under bevakning och h ela Oster
sjöområdet rekognoscerades. Lätta stridskrafter riktade ett an
faH mot Libau, vars hamninlopp senare försänktes, och i öv
rigt utövade tyska flottan en oavbruten verksamhet i Oster
sjön , samt bevakade den r yska flottan, som låg bakom sina 
minlinj er i Finsk~1 vikl•ns mynning . 

D en ryska handelssjöfarten omöj liggjordes m ed få undan
tag, då d~iremot tysk och neutral sjöfart tämligen obehindrat 
kund e fortgå, även om tyska och ryska mineringar inom vissa 
områden hingack handel sfartygen att söka sig andra Yägar. 

Den r yska flottans uppt6idande visar h~in på den av rys
sarne ständigt fruktad e inntsionen över havet, Ptt företag, var
till Tysklands krafter, såso m förut påpekats, ej kunde anses 
försl å, hårt anlitade som de då voro på andra h åll. 

I s·amband med tyska armens framryckning m ol Di.inaflo
den gjorde tyska flottan en lyckad framslöt mot Rigaviken , 
m en då arnu~ns OJWrn tioner a vbriitos , förföllo den tyska flot
tans uppgifter i Rigaviken, och då ett kvarstannand e där ej 
var utan risker, m ed f i en t liga sjöstridskrafter operera n de fr ån 
basen i Moo nsundet, Hinmade tyska flottan detta farvatten. 

De engelska undervattensbå tarna, som genom Öresund 
lyckals intränga i Östersjön , förorsakade tyslunn e en del för
luste r, innan effektiva motötg~irder hunno vidtagas. 

Bevakningen i södra delen av Öresund blev em ell ertid till 
y tterlighel skärpt och kompletterades med spärrningsåtg~irder , 

som gjorde att denna väg för framtiden låg helt under tyskar
n es kontroll. 

Svenska och danska å tgä rder , vidtagna i sy ft e att värna 
sin n eutralitet och sk ydda egen kustfart, bidrogo att göra av
spärrningen fullständig. 

Östersjiin hade blivit ett tyskt inhav. 
Väl var icke den ryska flottan tillintetgjord , ej ens effek 

tivt blockerad, men den hölls tillbaka inom sina minlinjer , 
och man kan icke spåra n ågot allvarligt för sök från rysk sida 
att åstadkomma Pn ändring härutinnan. 
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Genom en del ålgii rder lyckades den dock förbii tlra sitt 

defensiva hige. 
.-\ lanelsöarna erhöl l o k ratliga befästningar a v permanen t 

n:1Lur. Diirigcnom ökades möj ligheterna för ryska sjöstrids 
kra Ile rna att förhindra ett tyskt bes i ttningstaganclc a v ögrup

pen, om situationen i övrigt skulle inbjuda härti ll. 
Gen om Moonsundets upprensning till 9 m eters djup hade 

mnn för dc större fartygen ås tadkommit en inre förbindelse led 
m ellan Finska viken och H.igabuktcn . Från den under kri get 
organiserade och utvecklade operationsbasen vid Kuiwasl i 

Moonsundet kunde såväl Finska viken som Ri gabukten fla n
keras . 

På så sätt kund e den ryska flollan i sina opcrationn 
stödja sig på l"uslslräc kan fd111 Alanels hav till Rigabukll'n . 
cll förh å llande som kund e för Tysklands sjömilitiira läge i 
Ostcrsjiin ha varit nog så bcsviirancle, om dess sjömakt bchöft 
riikna med offen sivanda och företagarlust hos sin ryska mo t

ståndare. 
DeJ}JWS atgärder inskränkte sig cmcllrctid till sådana av 

utpriiglnt defensiv natur sa mt till av undervallen sbå lar utfiirdn 

a n ra Il mol elen e fle r Sn•rig('S k u st framgåend e tys k a hanclel s
lral'iken. 

Så fiirgick tiden fram till våren 1917 , ulan alt det sjii. 

militiira liiget i Östersjön undergick någon fiiränclring. Da 
inträffade emellertid händelser , som skulle striichl sin a verk

ningar långt fram i tid en , men som om edelbart ås tadkomm o 
L' n . fiirbiillring av det t yska ösLcrsjöHiget. 

Den ryska r evoluti onen, va rs drivnnde kr:tflc r och mest 

hiingivna försva r:wc voro ntt finna bland dc rvsk a örlogsbc
sii ttnin ga rna , utön1 dc en förlamand e inverkan på H.yssland" 
111:1 k t medel såväl till lands som sjöss. 

Situationcn lämpndc sig viii för en tysk o ffen siv i avsikt 
a tt k ros sa fienden i ii s ter , för att därefter nlCd sa mlade krafter 

kunnn gå till en s lutuppgöre lse i väster . Kunde f red i öster 
\·innns utan förnyad kraftutveckling - så m ycket bä ttre; och 
utsikterna härför ansågos gynnsamma. 
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Den ryska revolut ione ns upphov ansågs nämligen böra 
sökas i krigströtthet och massornas längtan efter fred , och 
sannolikt är, att största de len av dem, som m edverkade vid 

revolutionens genomförande, gjorde det uneler förhoppning aU 

fred utå t skulle följa. 

Under avvaktan att så skulle ske, uppsköts elen tyska of
fen siven, och större delen av å r 1917 k~innetecknas i öst e r av 
en re l n liv overksamhet. 

Da dc nya makliig:mdc i Hyss land emellertid visade sig 
trogna förbundet med viistmaklcrna, återstod för T yskland en· 
clas t att med vapenmakt tilltvinga sig den clferlängtndc sepa
ra t freden. Och så igå ngsattes i augusti operationer,- som i 

samband med nya omvii lvningar i H. yssland, förde t ys ka rike t 
till dess m ål i öster. 

Flottans andel hiiri var elen stort anlagda oc h skickligt 
u lfö rdn operationen mot öarna vid Rigahuklcn, och som re 

sul terade i de ryska striclsknt fternas förd rivand e fr å n detta 
kus tområde. 

Svagheten T ys k In nds sjömilitära läge i Ostcrsjiin v n r 
av l~igsnncl. Den för fl ottan behövliga stödjepunkten i öster 
va r eriivrad , och operationerna mot Finska viken kunde för 
hinas av den kraft, som situationen kunde påkalla . 

Den nya ryska regimens bdä lh :ware över de ryska arme
crna inbjöd emell er tid rcrl an elen 16 november till freds un 
derhandlingar, och el en 5 december avslöts vapenvila på 10 
dagar, kort d~irefter följd av vapenstillestånd att gälla 28 dagar 
m ed oh l igatorisk förl ängning. 

Vid de fredsunderhandlin gar, som därefter inleddes , visa 
dc det sig em ellertid omöjlig t för tyskarna att komma lill en 
önskad , uppgörelse m ed d(' r yska ombuden och ännu en o·å no· , ~ n 

måste de tyska und crhandi<lrnn Yädja till vapnen . Dc ryska 
stridskrafterna hade emellertid m ed varje dag som gått bliYil 

all t m er oförmögna att föra krig, och tyskarn es framryckning 
i hastigt tempo förde bland annat snart till Estlands inla ga nde 

och bes~ittandct av H.eval. De där befintliga ryska sjös trid s
krafternn hun no dock sii lta sig i siikerh et. ' 
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N u gin go de återupptagna fredsunderhandlingarna lättare. 

Redan den 3 februari 1918 undel'lecknades i Brest-Litovsk fre

den m ellan Tyskland och Ryssland, och den 7 i samma måna d 

följdes den av tysk-finländska fredstraktaten i Berlin. 

Genom freden med Ryssland bestämdes bland annat : ;tll 

Östersjöprovinserna samt Litauen, Polen och Ukranja väste r 

om en linje, vars noggranna fastställande skulle göras av en 

t:ysk-rysk kommission, avskiljdes från Ryssland och ,skull \' 

upphöra att stå under rysk överhöghet. Ryssland avstod från 

varje inblandning i dessa länders inre förh å llanden. Tyskland 

och Österrike-Ungern hade för avsikt att i samförstånd m ed 

deras befolkning bestämma över dessa om rådens framtida öd en. 

Ryska krigsfartyg skulle övetföras till ryska hamnar och 

förbliva där lill det allmänna fredss lutet eller desarmeras. 

Förbundna makters krigsskepp skul le behandlas i likhet 

med ryska. 
Finland och Alanelsöarna skulle snarast miijligt utrymmns 

av de ryska trupperna, och de finska hamnarna av den ryskt 

flottan och de ryska sjöstridskrafterna. 

De på Alanelsöarna anlagda be f~istningarna sku ll e snarast 

möjligt avlägsnas. 

Angående dessa öars varaktiga förblivande i obefäst ti ll 

stånd, lik som angående lwhandlingen i övrigt av dessa öar i 

militärt och sjöfartstekniskt hän seende skulle ett särskilt avtal 

träffas mellan Tyskland , Ryss land, Sverige och Finland. 

Fredsföredraget m ed Finland var aY i huvudsak följand t' 

innehåll: 
Tyskland går i borgen för att Finlanels oaYhii.ngighet orh 

självständighet erkänn es av alla makter. Däremot skall Fin 

land icke avs tå någon del av sitt territorium till främma nde 

makt eller m edgiva sådan makt något servitut på sitt höghets

område, utan att på förhand h a uppn ått samförstånd härom 

med Tyskland. 
Om Alanelsfrågans ordnande bestämdes i över ensstämmel

se med den ryska fredstraktaten. 

Kriget i öster var officiellt slut . Tysklands insats i det 
·-·- .. -· 
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Rysslands västra gräns före 1617. 

Gräns . enligt Bres t-Litowskfreden. 
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Finska frihetskriget fulLbordade fredsverket vid Ostersjön . 
Tyskland hade fått sin baltiska Mouroedoktrin. Ty så och 
icke mindre tolkades i tyska pressen innebörden och syftet i 
fredstraktaterna av den 3 och 7 mars. 

Östersjöfrågorna skulle för framticlen avgöras av Öst er
sjöns makter. Inga andra hade något diir att göra. Och 
Östersjömakten framför alla andra , nu mer iin någonsin , Y:ll· 

Tyskland. 

Det ryska rikets ku,stbesittningar vid Ostersjön hade gatt 
förlorade. Uingst in i Finska viken ägde det ännu en ku st 
remsa, till utsträckning dock mindre än före freden i Stolbov:t. 

Zar Peters påbörjade verk, segt och målmedvetet fullbor
dat under tidernas lopp och med många krig, hade med ens 
stiirtat sam. man. Ryssland som Östersjiimakt tillhörde det fö r 

gångna. 
De nya staterna, som hade Tyskland att tacka för sin ti ll 

kom.st, voro helt och hållet beroende av sin hefriare. 
Sverige och Danmark uppmanades i den tyska presse11 

att finna sig i det nya läget, och att villigt medverka vid d t>n 
reglering av Östersjöfrågorna, till vilken grundlinjerna upp 

dragits genom fördragen i Brest-Litovsk och Berlin . 
Tyskland härskade i Ostersjön från Torneå till Orcsund. 

Enelast Sveriges historia kan uppvisa en liknande maktsiiiilni ng 

på detta hav. 

Det är naturligt att de skandinaviska staterna icke kunck 
finna detta östersjöläge tilltalande, men iiven för Tyskln ncl 
hade medaljen sin avigsida . Freden i öster var till sitt bestånd 
beroende av den kommande världsfreden. 

Tysklands fiender i väster lämnade i·ngen i okunnighet om. 
vad deras tanke var om de nya fiirhållanclena vid Östersjö n. 
Deras anlopp blev häftigare, orh det blev för alla klart, att den 
tyska hegemonien i Östersjön kunde endast bestå i samhan d 

med en tysk segerfrecl. 
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Genom inifrån verkande krafter tvingades Tyskland att 
uppgiva striden. Utan att, rent militärt sett, vara besegrad, 
måste stormakten Tyskland avträda från arenan. 

Vad fienderna icke förmått åstadkomma med stridsmakt 
uneler fyra långa krigsår, det hade blockaden till sjöss verkat. 

Genom revolutionen utspelades slutdramat på några få 
dagar. 

Villkoren i vapenstilleståndet tvingade Tyskland att till 
England utlämna större delen av sin moderna flotta, att i egna 
hamnar uneler fientlig kontroll desarmera återstoden , samt att 
öppna portarna till Östersjön. 

AIJa de fartyg, som på tabellen stå upptagna under rubri 
ken modern materiel torde ha utlämnats till England. 

Herraväldet i Ostersjön övergick till västmakterna och de
ras första å tgärd blev att utsträcka blockaden till detta hav. 

Det tyska stormaktsväldet, uppbyggt på världsindustri och 
världshandel samt skyddat och upprätthållet med tillhjälp av 
världens starkaste arme och en flotta, som i styrka enelast 
överträffades av Englands, hade strölat samman. 

Den tyska hegemonien i Ostersjön blev blott en kortvarig 
dröm. 

Vi se alltså nu : 
Ett av inbördes strider sönderslitet Ryssland, berövat sina 

kustst räckor vid Ostersjön och enelast i besittning av ett stycke 
kust längst in i Finska viken. 

Ett i'yskland, sargat av yttre och inre fiend er , berövat de 
militära maktmedel , som tillsammans med en blomstrande han
del och industri gjorde riket till en stormakt, på viig att bliva 
världsmakt; och dessutom nu betaget de bästa möjligheterna 
att återhämta hälsa och krafter. 

Vi se vidare västmakternas flottor fritt och obehindrat 
regerande utanför vår Ostersjiikust, och elen fiirmynderliga 
blockael en utsträckt att omfatta iiven detta hav, där förut un
der kriget handelsutbytet ej va r underkasta t annan ra.nsone
.ring, än den som bestämdes av såljare och köpare. 

Sådant iir det sjömilitära läget i Ostersjiin elen dag som. iir . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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Hur kan framtel ien komma au gesta lta sig på delta h:l\·. 

l en tid då a ll ting flyter , och då kn appast någon d;1g 

ingår utan nya v~irldsfamnande händelser, är det fönis sq 

vansk ligare än någonsin att söka skåda in i framtiden . DPI 

gives dock tecken , som visa vägen, och som göra det möjli g! , 

att om än gissningsvis ti ll sk ärskådande upptaga frågan om, 

hur det sjömilitära läget i Östersjiin kan komma att gesta.IL 1 

sig för någon tid framåt. 
Härmed är del dock nödvändig t, att erinra sig den engel 

ska po litikens mål och mede l, emedan man däri h ar att söka 

den faktor, som kanske mer än någon annan torde komm ;1 

att öva inflytande på förhållandena vid Östersjön. 

Intet land har i likhet med England \'isat sig troget ~in d 

hisloriska traditioner . 
Det brittiska världsväldet är grundat på herraväldet til l 

S.JOSS. A v detta ii r Eng lands t i Il nu· o som storma k t fulls tändigl 

beroende. 
Engelska fo lket anser sig vara Guds egendomsfo lk pa 

a ll a hav . Det är av ringa vikt, om denna dess sj~ilvtagna pn 

sition grundar sig på mald eller rätt. Den är för Englanrl en 

livsfråga , och då går makt före rätt. Till följd av denna si11 

uppfattning har England städse bekämpat nujc uppåtsirii

vande sjömakt. 
Dess väg betecknas av den spa nska , ho ll~indska och fran -

ska sjiimaktens krossande. • 
Nu var turen kommen till Tyskland, kanske ckn i En ;.;

lands historia farligaste medtävlaren på havet. 

Redan vid sekelskiftet, då elen tyska sjöhandeln n t <.it si~ 

stark och började stödjas av en kraftig örlogsflotta, hör(ll's i 

England röster, som yrkade på denna makts krossande , 1!1n ;111 

det var försent. 
>> Den tyska flottans förslöring skulle ge säker f'red i 

Enropa i 60 ån s~iger Daily Chrouide år 1905, och 1907 frågar 

Navy League: >> Varför behöver Tyskland en flotta, då En g

land garanterar världsfreden och säkerheten på havet ? ,, 
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Den tyska sjöhandeln s övergång ti ll vär ldsha nde l, den 

tysk a ö rl ogsflottans hastiga ti lh'iixl och Hyss lands svaghds li ll

stånd efte r k r iget med Japan fiirsilmrarl.e Englands läge, ()Ch 

det b l e\' lyd lig t, all E nglands stiill ning som v~irlds l 1ärsl; :1 re 

fordra de de n farl iga kon kurrentens krossande. 

Ope ra·lionen har v:1rit svar och långvarig, och rl~irunder 

ha upp r u llats perspektiv, som om dc hliv it besltmdande, m:l.ste 

ha kommit den enge lska nationl'n att clarr:l. 

Far:m avvii rj cles. Den frän Englands tidigare: h islnr i;l 

kän da b loek:1den, visade även nu sin verkan , och nwlst:\n(h\

ren ligger slagen , he lt he roende av Sl'"T;n·ens , .. O(It\rc.J-,, . o h . (\._, / , 

. Del ~i~· att förmoda, att vad Eng land nu giir, sker grund -
ligt och pa lång sikt. 

Redan iir den värdefullaste delen av tyska örloosflotlan 

utlämn:1d. Genom dc pre li m iniir:1 fredsvillkoren ska71 Tvsk

l.an d tv ing:1s avstå, \': Id som iinnu finnes kvar a,- mod~rna 
fartyg . 

Fiir att få råttighet alt in köpa livsmedel har Tvsk land måst 

utlä mna hela sin oee;mgilende handelsflotta, och. detta ut liim

nande sattes som Y i Il kor för \'apensti Ileståndets fiirnvande. 

Den lysk:l ope ralionsbasen i l{ iclcrvikcn nå r tr~Ii«en för-
l t> . b 

o~·ad genom en griinsreglcring mot n~mmark och del återupp-

standna Polen synes k 6i. Ya D:1nzig med kr i ng l igg:mdc lmst
stråck:l . 

Krigsmateric!till\'erkningen sk:ll l inskr~inkas och den tysl'a 
krigsindustrien kontrolleras fiir avscviird tid framåt. 

.. Ovanpå delta förefaller det Reutermeddelande onödigt som 
sager, all elen tyska flnttan skall reducer:1s lill en storlek till

råckl i .~ fiir fiirsY;Irsiindamål , och lnnclet behåller ej sin p lats 
som IOL·sta eller andrn klassens sjömakt 

?m krigets inverbn på förhållandena vid Ostcrsjön kan 
' ·erkl!gen a1wiindas uttrycket: reYolutionerande. 

Tyskland är som sjömakt ur spelet fiir lång tid framåt 

och om Rys.:Jand kan benämningen östersjömakt knappast 

med tog anvandas. Dess enda hamn tillfrusen flere månadLT 
HY året, inbjuder icke till hållandet av en stor flotta. 
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Det tyska Östersjöväldet har tagits i arv av väslnw k te rn a 
Del är dessa , eller kanske rättare sagt Tng land , som nu bP
stämmer det sjömilitära läget vid detta hav . 

Att anordningen avser att säkerstä ll a det enge lska infh 
Landet, kan man taga för givet. 

Östersjön får icke mer bli ett >> Ma re clausun1». 
Och detta skall förhindras genom att strandägarna vid 

inloppen erhålla i uppdrag att övervaka deras öppethålhln dL'. 
eller om Eng land sjä lv övertager den direkta vakthållningt'n 
genom alt i Östersjön förskaffa sig en maritim stödjepunk t. 
det får framliden utvisa. Ingendera lösningen torde dock fi ir 
Sveriges del vara att rekommendera. 

Med dc framtidsutsikter, som synas vänta Tyskland och 
Ryssland, blir Sverige helt enkelt elen ledande makten vid 
Ostersjön. Dess sjömilitära läge är i varje fall avsevärt fö r
bbittrat, och skulle bli det än mer genom Alandsfrågans lii
sancle enligt Sveriges önskan. 

Det måste vidare vara ett svenskt intresse, att de un g~1 

Östersjöstaterna , som hålla på att uppstå ur kriget, få tilh·äxa 
och vinna erforderlig stadga, så att de kunna leva sitt liY olw 
r oencle av stormakters beskydd. 

Den Heliga alliansen har fått sin efterträdare i N ation cr
nas förbund. 

Hos båda finner man samma upphöjda avsikt: att fiir 
hinclra framtida krig. Man m ås te uppriktigt hoppas, att det 
senm-e namnet givits åt en livskraftigare sammanslutning, iin 
dess föregångare. 

Vad resultatet slutligen kan bli , vet ännu ingen. lV[e n 
Times har ansett sig kunna tolka innebörelen så, att om N:l 
tionernas förbund existera t vid krigsutbrottet, skulle detta ha 
tvingat Holland, Danmark och Sverige att avbryta alla sina 
finan siella , komersiella och ekonomiska förbindelser med Tysk 
land , antingen -de voro medlemmar av förbundet eller icke. 
samt såsom medlemmar av förbundet bli tvungna att :n·gc 
trupper till förbundet och genomsläppa förbundstrupperna ge -
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nom sina områden. Begreppet neutra litet skulle ej m er få 
finnas. 

Genom vad tidningspressen m eddelar från förhandlingarna 
rörande förbundets· utformande, synes det vara tydligt, att Na
tionernas förbund icke för närvarande betyder en allmun av
nzstning , j;t icke ens en allmän begränsning av de militära 
rustningarna. 

Så dan är innebörelen endast för de från förbundet tills
vidare uteshingcla centralmakterna. 

Men ett par av de smbirre nationerna ha trott sig i den 
allmänna ulvalålen kunna urskilja fridstoner, som redan nu 
locka tiJJ åtgärders vidtagande för att m.inska fiirsvarsbördorm1. 

Med hänsyn till det sjomilitära läget vid Ostersjön kunde 
ett fortgående på denna väg bliva för dessa makter iiclesdigert. 

Ungt blod är ofta h etsigt, ej endast hos individen , utan 
även hos nationer. De nya staterna vid Östersjön hava kriget 
att tacka för sitt liv och sin frihet. Deras önskan att utvidga 
riket är naturlig och sbirskilt gäller detta clerns begär efter 
kuststräcka . 

Lugn et vid Östersjöns stränder kan ännu länge låta vänta 
på sig. Och fiir Sverige kan det ej vara utan intresse, hu r det 
fö rändrade higet vid Ostersjön kormner att gestalta sig. En 
sjöduglig flotta med goda primära baser i Karlskrona och 
Stockhohn synes vara Yad läget nu kräver. 

Om det ej ansågs lämpligt att bibeh ålla replipunkten på 
Gottland, m edan Tyskland var elen dominerande makten i 
Östersjön , så kan det väl ifrågasättas, om icke de ändrade 
förh åBandena givit denna replipunkt en för snnska flottan 
ökad betydelse. 

Vill SYerige iiga möjlighet att bevaka sina intressen vid 
Östersjön , eller att överhuvudtaget öva något inflytande på 
östersjöproblemets liisning, så fordras förvisso andra [ttgärder , 
än sådana, som gå ut på rikets försvagande. En svensk sjö
makt kan i detta läge ick e anses onödig. Insikten därom kan 
för Sverige vara nv högsta vikt. Det sjömilitära läget i Oster
sjön kräver icke ri1inst nu ett starkt Sverige , d~ir de varelagliga 
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bek y mrPn oc h de inre s tridigheterna ie ke liingre ~iro li n 'b 

högsbl mening, men d~ir l'olkl'l s~1111 l<1r sig mol ett må l, viird igl 

den nation , som en gang miikt<Jt giira Os tersjö n till ett SH'll'ok l 

inh:n. 

Grafisk framställning av Englands, Tysklands och Ryss-

lands (i Östersjön) sjöstridskrafter hösten 1914. 
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Tysklands sjöstridskrafter hösten 1918. 

Jlodern materiel: 

18- 20 s la gskepp av DrPadnought-typ . 

7- 8 slagkryssa re ~w Dreadnought-typ. 

17- 18 liitta kryssare. 

Omkring 140 jagare .''' ) 

150 u -båtar > ) 

A lrlre materiel : 

Hl slagskepp av ii ldre typ .'''''') 

4 pansarkryssare.''"") 

Omkrin g l-± l ~i tt ~1 kryss~ne. 

30 jagare.' ) 
20 u-JJ~'\tar> ) 

*) osäker siffra. 

·:+-:<·) därav omkring hälften desarmerade och anTända sasoro lo 

~ementsfartyg m. m. 
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från Karlskrona utgångna örlogsexpeditioner 
jämte kommenderingar av officerare och vederlikar 

såsom uppbördsmän tjänstgörande underoffi= 
cerare, kadetter, aspiranter m. fl. 

Av löjtnanten vid K. flottan T. Hagman. 

I 

1880-82. 

Kanonbålorne G unhilcl och 11 og/ond 1880. 

Som första fartyg å r 1880 rustades kanonbåten Gunhilcl. 
Inmönstringen verkställdes i medio av aprilm ånndoch expedi 
tionen räckte c:a en månad. Ombord tjänstgjorde såsom: 
Chef: Kaplen H. G. 'Ves tman . 
OJTicer: Unelerlöjtnant C. E. Ulff. 
Uppb.-st.: U. O. av 2. gr. Andersson. 
Uppb.-k.: U. O. K. Lindblad. 
Uppb.-sk.: U . O. av 2. gr. Liljeqvist. 
Uppb.-m.: U. O. av 2. gr. Thunberg. 

Uneler augusti må nad inmönstrades elen besiittuing, som 
Lmder ovanstående expedition tjänstgjort å Gunbild ombord 
på kanonbå ten Hagland dock med det undantaget, att under
löjtn. Ulff ersattes av underlöjtn. C. F. Asker . . Anda in i no
vember månad gjordes med denna besättning kortare expedi 
tion er för olika ändamål omväxlande å Gunbild och I-Iogland, 
vilka expeditioner dock ej utsträcktes utanför Elekingeskär
gårclen. 
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I början av maj m ånad rustades korvetterna Norrköping 
oc h Saga, den senare fiir k;Hleltexpedition , samt sk_eppsgosse
briggarne. 

l\ orvetlen N or r].- ö pin g 1880. 

Chef: Kommendörkapten O. Lagerberg. 

Sekond: 1\.apten J. A. C. Meister. 

OJTicerare: Löjtnanterna C. A. L. Christenson, C. A. F. Petter
sen och A. H. L. YOn Schewen samt underlöjt
nanterna A. Been, H. G. 'V. Vlrangel, G. af Kl int, 
E. G. D. M:oBchel och E. G. Lagerstedt. 

Lä kare: Med. kand. F. A. G. Nctzler. 
Uppb.-st. : U. O. av 2. gr. Andersson. 
Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr. Carlström." 
Uppb. -k.: U. O. av 2. gr. Hammarluncl. 
Uppb.-t. : U. O. av 2. gr. Andersson . 
Redogörare: U. O. av 2. gr. Almqvist. 

E xtra kadetter: Liljencrantz , ;n·g. 1 918 , Sjögren, m·g. "/ , , Cron
stedt, avg. 1 818 , Kullberg, avg. 17j 8 , Posse, avg. 8/ 7 , 

Salomon, avg. "/9, Croneborg, avg. 8/7, Lyth, avg. 
"" Is, Bohe1nan, avg. u'/8 , v. Sydow, ::t.Yg. n/8 , Gade
lius, avg. 20

/ ,, Cederström, avg. ""/,, Djurklou , avg. 
10

/, N ·l l" 'l·t 17 / h A ' .,., / ·"' orcen ·e ·, avg. ,8 , oc .tneen , avg. -· . 7 . 

Sedan extra kadetterna den 15 maj embarkerat Jiimnacle 
korvetten n ågra dagar senare Karlskrona och företog en kor
tare kryssning i Östersjön . Efter ett uppehåll i Matvik styr
des kursen genom' Öresund och efter några dagars vi la i 
Ma lmö vidare i motigt och disigt viider nordvart längs norska 
kusten, cliir Bergen n åddes den 21 juni. Sedan midsommar
helgen här firats , återvände Norrköping till Sverige, närmast 
E tfsborgsfjorclen och därefter Hii.lsingborg, varest fartyget in

~p-~kterades av H. M. Konungen. Nu följde åter en kryssning 
I Ostersjön med besök i Landskrona, Karlskrona, Matvik och 
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slutligen Fårösund, varifrå n korvetten avgick till Tri1 lhm l't. 
Här avpolletterades underlöjtn. Lagerstedt Lill kanonbåten Ca rl 
sund för ;{tt tj ~instgörn å densamma uneler de kommand e eska
derövningarne . Från Trälhavel bogserades Norrköpin g .ul ti ll 
Dalarö, cl ~ir en för våra då tida förh å llanden stå tlig eskacln 
låg fiirankrad , niimligen korvetten: Eugenie, kanonbtHar nt· 
Hota, Ca rlsund och Alfhild , monitorerna Loke och Tirl'in g. 
pansarbålarne Siilve och Berserk samt ång fart yget \~Valkyrian. 
Ko rvetle n ingick nu i de n eskader, som bildades av dessa far 
tyg , och som. stod under befäl av k omm e ndören Friherre B . O. 
Stackelberg, vilken m ed st:-1b (se n edan ) va r embnrkentd a 
\V a l k y ri a n. l nom e s k:-1de rn vidtogo nu st ridsövningar i sk ii r
gå rd so m r adel krin g Dn la rö , d le r vilkas a vs l u tand e d t> si sLt 
d;tgarne i augusti unclerliijln. L:1gerstedt ater t>mbarklTack. 
Scd:tn ko rvetten in spe kterats av konter:-1mir:tl P . Virgin gick 
färd en till Karl skron:t , .som. tt ådcles den J september. Fa r ty gl'\ 
inladt>s p[t varn•t , avru stades och avmiin s trades de n 11 st-•pt. 

Chef: 
Sekond : 
Officerare : 

Förval lart>: 
Liikare: 
lipph.-st. : 
Uppb. -k.: 
U ppb. -sk. : 
Uppb.-m. : 
Uppb .-t. : 
Kad t- tl t> r: 

f{ orvetten Suga 1880 . 

Komm endörkapten M . P. von 1\ruscnstienw. 
Kapte n .T. D. Barclay. 
Löjtnanterna G. J. Sjöberg, C. O. Olsen. J. H. E. 
Nissen , O. Lindbom , C. A. M. Hjulh :-1 mm:1r, \\' .E. 
Elers och E. C. Brusevitz. 
K:1mmarskri va re J . E. Lagerlwlm . 
Med. ka nel. N. G. Samuelsson. 
U. O. av 2. gr. Roclehn. 
Fl. U. O. No rcl striim. 
Fl. U. O. Tingberg. 
U . O. av 1. gr. Berg . 
U. O. av 2. gr. L:trsson. 
ö:e klassen : Ju e l, Flaeh, Linclstriim, Lincll wrg, 
Ekelund, Y. Arbin , H e lin , Tel:lnder, BromaiL 
Brandt och Boman. 5:e klassen: Hmnilton , vY .. 
Rosenblad , Goldkuhl , Natt och dag, Sassc, Gj rr-
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Jing , Corselli, ~tvg. 221,, Peyron , avg. ·"' r,, och Lid 
beck. J: e klassen: Gy ll enkrok, v . Kruscns ti crn:t , 
Lindman, Tigersc hiö ld , a f Ugg las , G:, \Vallenberg, 
G. 0 .. \\'all e nbe rg, \l. L .. Ham ilto n, L. P ., avg. 
""/, , F eye h t i 11g, l\: ruse, (;y Il e nsti e rna , HermeJ in 
oc h Lage rbielk e . :3:e klassen: Engstriim, 1\lt>man , 
Gu ida. Spo rrong, v. Di.Iben , Thurclin, Stcnberg, 
Fallenius, af Ugglas , Nordl a nde r, Lenhusen oc h 
Sah lbom , avg. "11 ,. 2:a klassen : \ Vac htm eis te r , 
Sundhol m , K r: w k , Acll'lsköld, L iepe, N or i ndl'r, 
Barthelson , Schiinmeyr, Hummel , Cederblom och 
Ankarcr c na . l :a kl asse n: Sylvan , Ak erhielm , 
Bjiirkm:m, Sparre, Enes tröm , Ocklhcrg, Ridder
s lolpe. 

Sed:1n besättningen den 18 m;t j inmönstrats , :tvgick kor
vetten följande dag siiderul. El'ln att ha ridit ul e n storm 
i Sl:agera ck , genomseglade Saga de fi'll·sla cla garne i juni e nge l
ska kanal en oc h ankrade den 10 i s:unma mnnncl p å Funehals 
reclcl. Hiir lwgn Jvos lva man ;J\' besiittningen , som ;n·lidit på 
n edresan. Efter 10 dagars uppeh:"t ll i denna hamn gick fiir 
den å ter Itordvart genom P entlancl Fi rth och efter e tt dygns 
uppehå ll i Leith vidare mot hemfarvattn en. Den 29 juli av 
led å ter en man :tY b esiiltnin ge n, som dock fick vila i SYens k 
jord, i de l Saga den l au g. ankom till Hiil singborg, dii.r den 
avlidne fiircl es i land. Nu följd e någ ra dagars kryss ning i 
Sundet, varunder särskilt k~tcl e tlerna >> gnoddes >> m ed sege l
manön·r och exercis. Efter e n tur till Kalm:tr å terviincle k or
vetten den 10 aug. till Karlskrona , dät- kan onha len Gunbild 
ställdes under fartygschefens befiil, Y<1rpå de b{tda fartygen 
avgingo lill Ronn eb y. Här och i Matvik följde s:\ artilleri 
skjutningar, manöver- oeh landsligningsiivnin gar , va rjämte ka 
dettema sjömii.tte och övades i man över och s kii rgå rclsnav ige 
ring på Gunhilcl . Inspektion Yerk s tä lldes den 7 sept. av kon
h•rami ra l Vi r gin , va r u n de r Saga å lnviinde t i Il Karlskron <t. 
Kadt'Lterna a vgingo n ågra daga r sena re, och f a rtygct a vmön s t
rade den 16 sept. 
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Ske p psgosswud elningen. 

Till skeppsgosseavdelning år 1880 sammandrogas bri g
g~une Falken , Snappopp, Skirner och af \Virsen. 
.chd.-chef: Kommendörkapten J. C. Oslerman, en'lbarkerad a 

Falken. 

Chef: 
Uppb.-st.: 

Briggen Falken . 

Löjtnanten, greve A. L. Hamilton. 
U. O. av 2. gr. Söderlund. 

Briggen :inopfJOfl fl. 

Chef: Kapten N. J. N . Ha ll striim. 
Läkare: Med. kand . C. O. Holmer. . 
Uppl1 .-st.: U. O. av 2. gr. Petterson. 

Chef: 
Uppb.-st.: 

Chef: 
Uppb.-st.: 

Briggen Skirner. 

Kapten N. L. v. Horn. 
U. O. av 2. gr .. Söderlund. 

Briggen af Wirsen. 

Löjtnant A. G. M. Y. Schou ltz. 
U. O. av 2. gr. Rodehn. 

Avdelningens expedition tog sin början den 10 maj och 
utstriicktes under de närmast fö ljande månaderna ej utanför 
Karlskrona-skärgården. Falkens loggbok för den 12 maj för 
mäler , att »kl. 9,," · m. hissades nationa l flaggorna å topparn t· 
i anledning av Ishavsfararen Vegas väntade ankomst.>> Någr~• 
t·immar senare anlände också delta fartyg, hä lsat med vant
och relingsmanning a v de på redden l iggancle fartygen sam l 
salut från Kungsholmen. -- Under avdelningens övningar in 
lräfTacle en ombordläggning mellan Falken och af Vlirsen , 
Yarvid dock ingendera allvarligare skadades. Från skepps
gossarnes synpunkt sett inträfiacle ett svårare >> missöde >> den 
30 maj , i det att tred jedelen av deras i.ilportion för framticlen 
indrogs enligt Kungl. brev samma dag. Emellertid utsträcktes 
avdelningPns kryssningar så småningom Lill hela Belkinge-
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skärgården och medio aY jul i seglade ra r lygen nordvart och 
uppehölJ a sig någon tid i del små ländska skärgårdsområdet. 
I augusti gick fårelen t illbaka, och efter inspektion av militiir 
chefen, kommendör A. Cronsledl avslutnek avde lningen si n 
expedition de sista dagarne i samma månad. 

f lng/artyget Wa lkyrian 1880. 

Detta fartyg gjorde twn1w kortare expeditio ner , en maj 
och en i juni m å nad , för vilka loggböckerna saknas. Kom
mencleringarne v oro emell ertid då som sedermera följande : 
Chef: Kapten F. T. Thörn. 
Officer: Unelerlöjtnant H. A. Palme. 
Uppb.-st.: U. O. ~w 2. gr. v\'enclin. 
Uppb.-sk.: U. O. av 2. gr. Lindgren. 
Uppb.-m.: U . O. aY 2. gr. Gunneson. 

\Valkyrian rustades för ny expedition i början aY augusti , 
avgick till Stockholm och fick sedermera tjänstgöra såsom 
chefsfartyg uneler de fö r ut omnämnda (sid. 313) eskaderöv 
ningarne i Dalarö-skärgården. Den 10 aug. embarkerade eska
derchefen kommendören, friherre B. O. Stacke lberg j~imle stab 
beståen de av: 

l :e Fl.-adj .: Kapten A. T . Thunberg. 
2 :e Fl.-adj.: Löjtnant C. E. Smith. 
Stabssekreterare: A. Zettersten. 
För den närmast följand e de len av expeditionen saknas 

även loggboksb laden , men av övriga fartygs loggböcker fram
går , att \Valkyrian m ed eskaderchefen ombord ankom till Triil
havet elen 19 aug., där denne övertog befälet över elen samlade 
styrkan. Sedermera följde så eskaclerövningarne, efter vilkas 
av sJ u tand e vV n lkyrian återv~incle till Stockholm, där eskader 
chefen m ed stab elen 27 aug. avg ick från fartyget. Den 7 sept. 
avpolletterades unelerlöjtnant Palm e och ersattes med under
löjtnanten, greve H. R. Hamilton. 

I loggboken å terfinna vi vVall~yrian den 10 sept. på syd
gående mot Karlskrona, som nådeles nästa dag. Uneler de 
närmast följande veckorna togs fartyget i anspråk för trans -
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l t. to1· ttt· () lika båtsmanskompanier till så\-·ii( porter av ..: o n mgen '-

ost- som vi·istkusten , varefter delsamma :nTustade samt av. 

mönstrade den 4 oktober. 

Chef : 

O ffi c era r e: 

Läkare: 

1\unonbclten R otu 1880. 

Kapten B. C. E . S . E. }J und:. 

Löjln:tnl O. G. R. \'On Feilitzen oc h unde rlöj twt n t 

Gustaf Dyrssen. 

Med. kand. H . Dnhle rus. 

Uppb.-s l.: U. O. :tv 2. gr . Bom:tn. 

Uppb .-k. : U. O. :tv 2. gr. Petterson. 

Uppb .-sk.: U. O. av 2. gr. SH·nsson. 

Uppb.- m.: U . O. :tv 2. gr. Siiderkvisl. _ . . . 

Bcfå lstecknet hissacles den 24 mnj och den u .J UI11 a,·gwk 

Hota nordvart. Efter n ~1g r:1 dagars uppehall i Stockholm gid; 

resan till Norrlandskusten , diir Stugsund, Sundsvall och H er

nösand besiiktes. Efter midsomman·n s tack fnrtyget över Bot

t\'nhavct och ankom den 29 juni till Kronstadl. Nu l'ölj (' l' 

ctt tomrum i loggboken, i vilken vi emelle rtid å terfinna kan on-

l ' t d g · l't l,·c1·1 1'ot och v;i l förtiit'cl i Neufahr,vassers ham n. 
Ja en en J u J ~ t> ' . . 

Efter denna. hamn följde några da gars uppehåll i Kiel , n n

fr:-l.n fartygel återvii nd e till Sverige, närmast Matvik. ~rtc r 

avslutade s kjutninga r och övningar hiirstiicles an~öpt~s h.:t rls

krorw pa vii g nordvart. Sednn följde a rtill erisk.Jutmngar tm 

Giiliifjärden samt en kortare kryssnin g i Öslersjiin m ed . hes_o k 

i Få riisund f ii r la ndstign ingsiiYn in ga r och hanelva pensslq u tnJn 

.,·ar. D('n g aug. åtrrYii nd e Rota till Stockholm sam t de llog 

b 
l t . l· 

sedermera i eskaderö,·ninga rne . N ii r dessa a vs u ta ·s, lllspe ,. 

te rades fartyget av konteramiral Virgin, varvid skjulnin g:t r 

utfördes med 12 och 27 cm:s kanoner. H~irefter följde :1\·

"ana till Karlskrona , anustning samt aYmiinstring elen 8 sep t. 
~ l:") 

Chef: 

Off icerare: 

f{ ananbelten r erdunde 1880. 

Kapten J. B. Lilli ehöök. 

Löjtnant M. F. ' ' · Krusenstierna och underlöjtnan t 

H. G. af Sillen. 

Lä kare: 

Uppb.-st.: 

Uppb.-k .: 

Uppb. -m.: 
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Med. kand . J. T. Grönva ll. 

U. O. aY 2. gr. Jansson. 

U . O. :n· 2. gr. Jönsson . 

U. O . av 2. gr.: Olsson. 

Redogiirare: U . O . ay 2. gr. Kihlmark. 

Den första delen av fartygets loggbok saknas, m en den 9 

juni f inna vi detsamma i Stockholm, Yarifrån :n·gångc n skedde 

några dagar senare. Fi:irden gick nu via Alfsborgsfjorden till 

Wilhclmshafen , cl ~irifrån till Hälsingborg oc h efte r en avstic-

l ..:are till Köpenha mn gjordes uppehåll i l\tfatYik. Hiir följde 

nu en övningspe riod eft e r vars aYslutancl e i medio på juli m å

na d kanonbå len företog en kryssning till Norrland , där' Gävl e 

och Sundwall besöktes . 0Yer Stockholm gick så resan till 

Fårösund och efte r Ö\·ningar därstädes deltog Verdande i eska

derövningarne, efter vilkas :l\·slutancle följde in spektion i Ny

niishamn d en 30 aug. Sanuna dag avgick fartyget till Karls

kro na , c!iir besä ltningen avmiinstrncles d en 8 september. 

illonitorema L ol.: e och Tirfing 1880. 

Den 8 juli rustndes dessa båda fa rtyg' för att bilda e n 

avdelning und er beHil av komm endörkapten C. G. Lindmark 

såsom a ' 'de In i ngschef. 

Ch e r: 

Sekoncl : 

Adjutant : 

OfficerarP: 

i1J onitoren Lok e. 

Kommendörkapten C. G. Lindmark 

Kapte n A. E. H.. Ca rlh e im-Gyll enskölcl . 

Löjtnant C. G. Y. Dieclerichs. 

Löjtnant J. 'V. L. Sicln er och underliijtnant C. E. 

U lff. 

Läkare: iVJed. kand . J. Il. Pettersson. 

Uppb. -st.: F l. U . O. Sandstedt. 

Uppb .-k. : U. O. av 2. gr. Allgulin. 

Uppb.-sk .: U. O. av 2. gr. Eln1s tr(ln1 . 

Dppb. -m.: U. O. av 1. gr. L jungqvist. 

Redogörare: U. O. av 2. gr. Ågren. 
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.l/ anitaren Tirfing. 

Chef: I\:ommendörkapten R. G. v. Hedenberg. 
Sekond: I\:apten J. A. V. B~ckström. 
Officerare : Löjtnant C. G. G. Kempfr och underliijlnant en 

Greve C. A. Ehrensvärd. 
Läkare: Med. kand. G. A. Lind. 
Uppb.-st.: U. O. av 2. gr.Hundblad. 
Uppb .-sk.: U. O. av 2. gr. Lundqvist. 
Uppb.-k.: U . O. av 2. gr. Svensson. 
Uppb.-m.: U. O. av l. gr. Ström. 
Hedogörare: U. O. av 2. gr. Ekström. 

Loggböckerna saknas för den första månaden av <l\"dl' l
ningens expedition, men påbörjades åter den 12 aug. , da ck 
båda fartygen befunno sig vid Gräskö i Stockholms skärgård. 
Under övningarna härshides och i den angränsande sk~irgar

den råkade Loke ut för en lindrig grundkänning. Den 11 
aug. ankrade avdelningen å Trälhavet samt ingick seclermer<t 
i eskadern och deltog i dess övningar. Efter eskaderövningar
nas slut följde inspektion den 30 aug . i Nyn~ishamn cW kon 
teramiral Virgin, varefter ,fartygen avgingo' till Karlskrona. 
IIiir vidtogo omedelbart avrustningsarbetena och avmönstrin 
gen verkställeles den 8 sept. 

Fregatten Vanaelis och korvetren Geule 1880. 

I början av september månad rustades fregatten Vana di;, 
och korvetten Gevle för en expedition till avlägsnare farvatten. 
De båda fartygen bildade en avdelning uneler hcfi\1 <W k om 
mendör C. R . T. Ul lner. 

Pregotten 1· anad is. 

Chef: Kommendör C. H. T. Ullner. 
Sckond: Kapten A. P. Lilliehiiök. 
Officerare: Löjtnanterna C. N. Ingelman , .J. H. E. Nissen. 

C. A. L . Ch risten son, N. G. Sundström och C. ,1.. 
F. Pettersen samt unelerlöjtnanterna H. K. H. Pri n;, 

Förvalla re: 
Läkare : 

Uppb.-sl.: 
Uppb.-k. : 
Uppb.-sk.: 
Uppb.-m.: 
Upph.-l.: 
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Os ca r Ca rl Aug ust, hertig a,. Gottlan d, H. G. af 
Sillen, H. G. vV. \Vrangel , S . .J. T. C. Ankarcrona , 
A. Ekström och E. G. Florman (avp. i Vill a Franca 
""/"_ "/. 81 ) . 
Kammarskrivare J .. -\. L. Asbrink. 
Med. kand. A. H uclbng och J. H. Pdlnsson (fr. 
o. m. "/0 ) . 

U. O. <W 2. gr. Smedberg. 
U. O. av 2. gr . Lindahl. 
Fl. U. O. Nyman . 
U. O. av l. gr. Ljun;,Nvist. 
U. O. av 2. gr. Johansson. 

DL'n 3 oktober liimnacle avdelningen lLtrlskrona med Gi
braltar som närmaste må l, dit V:111adis ankom elen 19:e, 10 
dagar tidigare än Gevle. Frå n Gibraltar gick Vanadis resa till 
Pi rens, cliir bl. a. grekiske konungen avlade besök ombord och 
vidare t i Il Vo u ria , d ii r art i lleriskj ulningar utfördes. Efter en 
veckas uppehåll i Smyma ankom V:uwdis elen 9 decembe r till 
J affa. Här utbröt följande dag en h~iftig storm, wm spriingde 
styrborels k}illing och vid den hiirpå följande liittningen upp
repades missödet ä ven m ed babords. U n der det fiiljancle dyg
net höll fartyget sjön fiir stormsegel och återYiinde, sPelan stor
men bedarrat, till Jaffa , där dykare utan svårighet ålerfunno 
de båcb bogankarna. Från Jaffa gick färden till Alex:tndria , 
varest Gcvle den 20 december fiirenade sig med chdsfartygcl. 
l-hi r kompletterades förråd t• n s n m l l" i ra des j u l- och nyärshög
liderna. Den 14 jan . 1881 ;l\·gick Vanadis på en c:a :3 måna
elers kryssning i Medelhavet, varuneler Valetla , Nl'apel , Porl 
F errajo (E iba ), Spezzia, Vill:t Fr:mca, Alger och Carlagena 
besöktes. Den 25 april ankom freg;1tten till Gibraltar, vari
frå n resan hemåt började. På henwiigen besökles Bourne
mouth , diir H. M. Konungen av lad e besök ombord , samt Porls
moutlt. Den 29 <1pril ankom Vanadis till Elfsborgs l"jorden, 
<1vgick sedermera till Karlskrona , cliir fartyget insrektl'rades 
av konteramiral Virgin samt slutligen avrustades och av
mönstrades den 8 juni 1881. 

Tidsk?-ift i SJöväsendet. '2:! 
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Korvetten Gevlc. 

Chef: Kommendörka pten G. N. af Klercker. 

Sekond: Kapten C. A. E. Hjelm . 

Offi cera re: Löjtnanterna frih . C. O. S. Posse, S. von Konow, 

J. E. W'ilcke och A. H. L. v. Schewen samt un der

löjtnanterna H. A. Pa lme, G. af Klint, E. G. D. 

M::echel och E. G. Lagerstedt. 

Uikare: Med. kand. A. vV. Thoren. 

Uppb.-st.: U. O. av 2. gr. Svensson . 

Uppb.-k. : U. O. av 2. gr.: ,~l l gu lin . 

Uppb.-sk . : U. O. av 2. gr. RosendahL 

Uppb .-m.: U. O. av 2. gr.: Ström . 

Uppb. -t. : U. O. av 2. gr. Forsberg. 

Redogörare: U. O. av 2. gr. Svemson. 

Efte r avdelningens avgå ng frå n Karl skrona den 3 oktober 

nådde korvetten sitt första m ål, Gibraltar, efter 25 dagars resa . 

Härifrån gick färden in i Medelhavet och över Brindisi, Pola 

och Corfu till Port Saicl elen 16 dec. Några dagar sena re fö re

nade sig Gevle m ed Vanadis i Alexandrin, där avdelnin gen 

som ovan är nämnt, kvarl åg över jul och nyår. Vid de b åda 

fartygen s avgång den 14 ja nuari satte Gevle kursen mot Ita

lien , där Messina, Palermo och Neapel besöktes under februari 

och början av mars. Efter ett uppehåll i Palmas-bukten (Sar

dinien) för artilleriskjutningar, förenade sig Gevle å ter m ed 

ch efsfartyget den 23 marS' i Alger. Här avpoJJetteradsc till 

sj ukhus i land löjtn a nt v. Konow och underlöjtnant af Klint 

jämte några man av besättningen. Underlöjtnant af Kli nt 

embark erade dock innan fartygets avgån gi den 4 april. Nu 

gick färden , efter k orta re besök i Malaga och T anger , tillbaka 

till Gibraltar, varifrån korvetten den 1 maj an trädde hem fä r

elen. Över Portsmouth n åddes så slutligen Kulskrona den 

31 maj. Här följde inspektion den l juni , varpå korvetten av

rus ta des och avmönstrades den 11 i samma m åna d . 

Å ngj'artgget V alJ,:grian 1881. 

Fyra kortare expedition er ä ro att anteckna för Valkyrian 
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detta år. De hade samtliga till iinclamå l att tran sportera kon 

tingenter ur olika båtsmnnskompanjer till skilda dela r av lan

det såsom UcldeYnlla, Kalmar, Visby m. fl. orter. Kommen

deringarne under Je olika resorna ~' oro följande: 

l ) 26 npril- 2 maj och 

2) 6--19 maj . 

Chef: 
Office r: 
Uppb.-st.: 
Uppb.-sk.: 
Uppb.-m. : 

J\ ap ten G. a f Troll e. 

Unele rlöjtnanten Greve C. A. Ehrensvkircl. 
Fl. U. O. 1\ihlgreJJ. 

U. O. av 2. gr . Loman. 

U. O. :w 2. gr. Nil sson . 

3) 25 augusti- 19 september. 

Chef: Kapten G. af Trol le. 

Officer: Uncl crliijtnnnt S. J. T. C. Ankarcronn. 
Uppb.-män: Samma som m·an . 

4) 29 oktober- 3 november. 

Chef: Kapten G. af Trolle . 
Officer: Unelerlöjtnant A. E kström . 
Uppb.-miin: Samma som ovnu. 

Korvetten Norrköping 1881 . 

Chef: 
Sekoncl: 

Kommendörkapten O. Ln gcrberg. 

Kapten A. E . R . Carlheim-Gyllenskölcl. 

Officerare: Löjtnanterna C. O. Olsen , D. U. V. Lineler och 

C. L. A. Munth e sa mt underlöjtnanterna Gustaf 

Dyrssen , P. J. Dahlgren , A. B. Juel, H. F. Lind

berg, C. O. H. v. Arhin och J . A. Helin . 
Läkare: Med . lic. G. lVL P. Ramberg. 

Uppb.- s t.: U. O. av 2. gr. vVenclin. 
Uppb.-k: : U. O. 

Uppb. -sk. : U. O. 
Uppb. -t.: U. O. 
R.edogörare: U. O. 

av 

a v 
av 
av 

2. 

2. 
2. 
2. 

gr. Cnrlsson. 
gr. Lindquist. 
g r. Holmqvist. 
gr. Ekström. 
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Extra kadetter: E. A. Pcyron, a Yg. "'!,, AlmqYist , aYg . ""/s , Prytz , 
.1,.u '~ / B·utze ll av"· . ~ " / , \·\ ' ijk , avg. ~·),, Nauck -, b' ~ 8' (_ ' b l'- ' • l 

110 11. 'lY". "'; ; . Sc lm eidll'r a v!!. "'; /,, Busch , avg. 
' (_ ;::,· l·l-) , ' (.) ' 

' "!,, Lind ~d' Bageby, avg. "/, , Grahm , avg. "1, ,, 
G. yon Horn , avg . ";" ,, Thclander , nvg. 2

/ , , Huben s
son , avg. 2

" /,, Persson , avg. >."/.;, T. T. Ljun g-
,., . , l " l . . 2" 1 qvisl, aYg. / , , oc 1 ' 1sc 1er, nvg. , ,. 

Befiil slecknet hi ssacles den 8 maj , och seelan b esii ll.ningl'll 
d en 21 i samma m å nad imniinslrals , avg ick No rrköping ii\'l' r 
:Makik till Ores unel. Hiir följd e nu unele r förrn delen av ju ni 
scgelexerc is , manöverövningar o. dyl. , varuneler såväl ~vensb1 
som danska s idan besi\ktes. Den 13 juni avseg lacltc· . farty get 
ti ll Ch ris liansand , där e ll 8 dagars uppehå ll gjordes. All' rn·s ~lll 
gick över Marstrand, varifrån Karlskrona n åd~.es den 9 jldi. 
N å g ra dagar senare gic k r esa n åter t i Il Sundet, n ar.mas t .. Ma~.m o , 
oc h vidare till Ne ufrrh rwa ssLT. E fter en tids vtla harslacks 
Yiilldes sliiven å ter h em åt och den 3 augusti ankrades i Nl :1t 
vik. N u vidtog en iivningsperiod, huvudsakligen omfnttandl' 
landstig n i ngsövn inga r och ha nlhapensskjutn inga r. Unde r l' l~ 
kryss n i ng i Öslt>rsjön koll id era de N orrl;:öping den 20 aug. p a 
hundvakten m ed en en gels k skonare. Kollisionen åsa rnkrrde 
tiimligen stora skador å b åda fartygen , vilka dock ej spru ngo 
lii c k . Engelsmannen ku nde forlsi:ilta resan , fiir st sedan C'll 
llanclräckningsa\·delning frå n Nor rköping så gott sig göra liit 
n•pn r erat skadorna, under det all korvette ns egna haverier re
parerades på å terresan till oc h vistelsen i Matvik D en :~o 
augusti e mbarkerade komm endören Greve A. R. Crons ledt lor 
i11 speklion, efter vilke n fart yget avgick till Karl skron a. a vru st:l 
clf's oc h avmön strade den 9 septemb er. 

l\ orvetten Soga 1881. 

Ch ef: Kommendörkapten M . P. v. Krusens ti er na. 
St'k ond: 1\:apten J . D . Barclay. 
Off icera re: Löjtnanterna O. Lindbom , C. A. M. Hjulhamm nr. 

E. C. Brusevilz , C. G. v. Dieclerieh s, W. E. Elers. 
Gren· A. L. Hamilton och J . R. E. N issen. 

Förv:dlare: 
Läkare: 
Uppb. -st.: 
Uppb .-k.: . 

Uppb.-sk: 
Uppb.-m.: 
Uppb .-1.: 
Kadeltcr: 
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Kammarskriv~1re .J . E . Lngerholm. 
Med . kanel. N. G. Sa mue lsson . 
Fl. U. O. Hoclchn . 
U. O. av 2. gr. Emlwrg. 
U. O. Ca rl ström . av 2. gr. 
U. O. <-l V 2. gr. P\'llt•rsson. 
U. O. av 2. gr. :\nd ersso n. 
6:l' kl:tssen: Bnmdt , \\'. Hamilton , Go lclkuh l, Ho
senbl:ld , Na ll och D~1g , Gjerling, F . M. P eyron , 
Broman , Corsl'lli oc h Sassc. 5:e klasse n: Ff. 'i\' . 
M. v. Krust·nstiema , Lindman , Tigersc hiiilcl , G. O. 
l\f. af Ugg la s. G. O. '\'allt'nberg, i\lf. L. Wallenberg, 
Gyllenstierna , Lidl>eck, L. P . Hami lton , Gyllen
krok oc h 1\ruse. -1 :e kla sse n: E ngs lriim, S ten 
bng, Hermelin, avg. "/, , F eyc hlin g, Kleman , Guida , 
\'. Di.iben, Thurclin , Sporro ng, Fallenius -och F. O. 
af Uggla s . :3:e klassen: Leuhusen , .-\delskö ld , 
\Vachtnwister, Kra:1k, S~thlbom , avg. ' /,, Nord la n 
der, Sunclholm , Li ept> , J. A. Hummel , Schönm eyr 
och Ankarcrona . 2:a klassen: Ceclcrblom , a vsk. 
1"!,, No rindt' r, aYsk. -" 1,,, Barlhelson , Sy lvan , 
Bjiirl.;man , E nes triim , Akl·rhielm , E. G. C. Sparre, 
Ridderstolpe och Odelberg. l :a klassen: U. C. K. 
Sparre, P ettc rsen , Hagman , N o rsehus, Del hYik , 
Brunstedt och de Brun. 

Befälsteckn et hissades de n 2 111:1 j, oc h efte r inmöns tring • den 18 avgick Saga till E lfsborgsfjordl'n . D en 28 maj saltes 
kursen sydvart, och de n 16 juni ankrade korvetlen i Cacli z, 
vari fr å n resa n å ter gick hemåt. H ii runder överfölls f:1 rtyget 
av en h y , som spr~ingdl' w å ra st å ngen på fören och kryss
bramstå ngen. U tan andra missöden gick fiirden e fter uppe
håll i Bresl och P ly moutll tillbaka till SverigP och den 27 juli 
a nkrade Sag:~ i JHilsinghorg. Den följande delen av exp edi 
tionen uppvisa r inga nämnvärda skiljaktigheter från föregåen 
de års kaele ttexpedition (s id. 313) , i det den som d å omfattade 
manöverövningar i S undet, artilleriskjutningar, kadettövninga r 
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på G u n hi l d, sjömätningar m. m . Den 2 september inspekler~t 
des Saga aY kommendören Greve Cronstedt, avgick till Karl \-
1'- ron:1 sam t a vmönslrnde den 9 sPpten'lber. 

Ske f! fJSfJOs serwdel ningen 1881 . 

Skeppsgossea Yclelni n gen utgjordes av briggarn e Falken. 
Snappopp, Skirner oc h Gladan under b efäl av k ommendör
kaplen J. C. Osterman , emh:trkcrad å Falken 1,/:.,-R/, samt a 

Gladan °/7-27/s. 

C hd: 
Offic er : 
U ppb .-st. : 

Chef: 
O fl'ice r: 
Upph .-st.: 

Chef': 
OITicer: 
Uppb .-st.: 

Chef: 
Officer: 
Läkare : 
U ppb.-st .: 

Briggen F a/l,: en. 

Löjtnant G. 'vV. D . Ljungqvist . 
Underiiijtnant H. G. \Y. 'vVrange l. 
U. O. av 2. gr . Söclcrluncl . 

Brigoen Snappopp. 

Kapten J. C. Grischolli. 
Unclerlöjlnnnlen Greve C. A. Ehrensviird . 
U. O. av 2. gr. PL'Lll'rsson. 

Brigocn Skirner. 

Liijtnanl A. G. M. \'. Schoultz . 
Underlöjtnanten GreYe H. R. Hamilton . 
U. O. aY 2. gr. L :1rsson. 

15riggen Glaclon. 

Kaplen N . .J . M. Hallström. 
Underlöjtna~1L C. E. UlfT . 
Med. kanel . C. O. Holm er. 
U. O. a\' 2. gr . Andersson. 
U . O. aY 2. gr. Ni lsson. Uppb. -sk.: 

Briggarne, utom Gladan , hi ssade behllsleckn en elen 2 m aj 
samt inmönstrades den 11 . Uneler en m ånads lid följde sa 
övningar i Blekingeskiirgå rden. Gladan in gick i avdelningen 
i slute t av månaden , detach erades samt fiiretog en kortare 
kryssning i Östersjön. Deta c heringen upphörde elen 4 juli . 
Den 10 i samma må nad segbele avdelningen nordvart, n ådde 
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Stockholms skicirgå rd 2 dagar sena re samt kryssade in till Träl
havet. Härifrån bogsera des briggame av Kare upp p å Stock 
holms ström. Under uppehå ll et h ~ir s lädes verkställeles in spek 
ti on av konteramiral Virgin. Den 25 juli avseglade fartygen 
å tl'r sydvart. P å kryss i de trånga farvattnen i Stockholms 
in lopp upphanns Gladan av en rysk å ngfregatt und er hogse
r in0o·. Bogserbåten krossade i förbi b r ten G ladans o·icw m en \"':) bb ' 

v idare ombordläggning undgicks. Den 28 juli samlades av-
de lningen i Dalarö, varifrå n resan fortsa ttes. Efte r besök i 
Väslen ·ik och Kalnuu·, n ådeles Karlskrona den 12 augus ti . Nu 
fö ljde täta övningskryssnin gar i Karlskrona-sk ärgården, där
~fter inspektion av komm endören Greve Cronsteclt, avru stning 
samt avmiinstring elen 29 a ugu sti. 

Kanonbelten Gunhild 1881 . 

l ) 2- 16 maj : 
Chef: Kapten G. B. Lilliehiiök. 
Officer: Underlöjtnant C. F. Asker. 
Uppb. -sl.: U. O. a\' 2. gr. Nyström. 
Uppb. -sk .: U. O. av 2. gr. Lindgren. 
Uppb .-m.: U. O. av 2. gr. Cedergren. 

2) 13- 15 september: 

Chef: Kapten G. M. lngelman. 
Officer: Unelerlöjtnant G. af Klint . 
Uppb. -st.: U. O. av 2. gr. Löfvcnberg. 
Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr. Lindgren. 
Uppb .-m. : U. O. av 2. gr . Cedergren. 

U n der elen första a v dessa expedition er stod fart yge t till 
minörskolans förfogand e i och för min erin gsöYnin gar. Den 
senare expeditionen omfattade endas t en bogsering av k orvet
ten. Bal der. 

3) 17 oktober 1881- 5 april 1882 : 

Chef: 
Officer : 
Uppb.-st.: 

Kapten G. J. Sjöberg . 
Löjtnant C. G. G. Kempff. 
U. O. av 2. gr. Petter sson. 
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Uppb.-sk.: U. O. av 2. gr. Lindgren. 
Uppb.-m.: U. O. av 2. gr. Cedergren. 

Gunbild avgick den l noYember till Göteborg och n ågra 
dagar senare till Marstrand. Med denna plats som huvudför
läggning utövade kanonbåten under 5 inånaders tid en gagn('
rik verksamhet på västkusten. De flesta städer och större 
fiskelägen besöktes, fisl"ehåtar bogserades - vid ett tillfäii P 
ej mindre än 33 stycken - grundstötta fartyg lossdrogos , ha
verister bärgades , i får ord sagt, fisket och sjöfarten hjälph·s 
med alla de medel , som stodo till förfogande. De sista dagarn c 
i mars 1882 liimnade Gunhild sitt rika arbetsfält samt avgic k 
ti ll Karlskrona, diir expeditionen avslutades den 5 april 1882 . 

f{ orvetten \1 anadis och kanonbåten Sku lcl 1881. 

I hörjan av september månad rustades ovanstående farty g 
för att tillsammans med korvetten Balder samt n~rska korvel 
ten Nornen och kanonbåten Slejpner bilda en eskader, som 
skulle föra det nyfönnälda kronprinsparet till Sverige. Den 21 
september embarkerade å Vanadis eskaderchefen kommendii 
ren , friherre F. vV. von Otter med stab b estående av: . 

Fl.-adj.: Kapten A. A. L. Palander af Vega . 
Stabssekreterare: Kamm.arskrivare .J. A. L. Asbrink. 

Chef: 
Sekond: 
Office ra re: 

Förvaltare: 
Läkare: 
Upph.-st.: 
Uppb .-k.: 

]{ orvetten V o n n di s. 

Kommendören, frih. F. \\'. v. Otter (se ovan) . . 

Kapten .J. A. V. B:ceckström. 
Löjtnanterna C. O. Olsen, N. G. Sundström, \V . 
E. Elers, Greve A. L. Hamilton och A. H. L. v . 
Schewen samt underlöjtnanterna H. F. Lindberg, 
C. F . .J. Lindström, C. O. H . v. Arhin och .J. G. 
Ekelund (de fyra sistnänmda fr. Balder, se nedan ). 
Kammarskrivare .J. A. L. Asbr ink (se ovan). 

Med. kand. A. Rudberg. 
U. O. av 2. gr. Smedherg. 
U. O. av 2. gr. Lindahl. 

Uppb.-sk .: 
Uppb.-m.: 
Uppb.-t.: 
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Fl. U. O . Nyman. 
U. O . av l. gr. Ljungqvist. 
U. O. av 2. gr . .Joh:msson. 

1\unon/Jdlen Skuld. 

Chef: Kapten G. B . Lilliehöök. 
Officer:1re: Löjtnant C. A. M. Hjulhamm:u samt underliijt

nanterna Greve C. A. EhrensYärd och C. G. A. V. 
Flach (fr. Balder, se nedan ) . 

Liikare: Med. k:md . N. G. Samuelsson. 
Uppb .-st.: U. O. av 2. gr. Hodehn. 
Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr.: Lindm1. 
Uppb. -m.: U. O. av 2. gr. F riman. 
Redogörare: U. O. av 2. gr . Fehr. 

Den 24 september avgingo de båda fartygen från Karls
krona till Kiipenhamn och därifrån till Fredrikshamn. Här 
ing·ingo Balder, Nornen och Slejpner i eskad ern. Den 28 em 
barkerade kronprinsparet på Vanadis , varefter eskadern ome
delbart lättade och avseglade till Elfsborgsfjorden, diir de kung
liga personerna av Skuld landsattes i Göteborg. Niista dag 
detacherades I3alder, Nornen och Slejpner, varpå Vanadis och 
Skuld avgingo till Karlskrona, avrustades och avmi·mstrades 
den 11 novembeL 

Chef: 
Sekond: 
OfTicera re: 

Förvaltare: 
Läkare: 
Upph.-st.: 
Uppb.-k.: 

Korvetten Bnldcr 1881- 82. 

-Kommendörkapten A. L. Broberg. 
Kapten 13. C. E. S. E. Munclc 
Löjtnanterna O. Pettersen , T. C. A. Sandström, 
A. G. M. v . Schoultz och A. \V. \Vallenberg samt 
underlöjtnanterna A. 13 . .Juel, C. G. A. W. Flaeh, 
H . F. Lindberg, C. F . .J . Lindström, C. O. H. v . 
Arhin och J. G. Ekelund. 
Kammarskrivare E. R. Moberg. 
Med. lie. G. M. P. Ramherg. 
U. O. nv 2. gr. \\iesterlund. 
U. O. av 2. gr . .Jansson. 
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Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr. Qvislberg. 

Uppb. -m.: U. O. av 2. gr. Olsson . 

·uppb .-t. : U. O. av 2. gr . Larsson. 

Befälstecknet hissacles den 22 augusti och besällningl'n 

inmönstrade den H september. Samma dag aYpolletteradl• ;, 

unelerlöjtnanterna Lindberg, Lindström , v. Arbin , Ekelund och 

Flach , de fyra förstnämnda till Vanadi s och elen senare till 

Skuld , å vilka fartyg dessa officerare tjän stgjorde under h ii.r 

ovan ni:imnda expedition. Balder avgick nu till Malmii , cliir 

H. M. Konungen jämte prinsarne Oscar och Eugen den L.l 

september embarkerade och efter en dags resa överfördes L i Il 

Kiel. Härifrån seglade korvetten till Freelrikshamn , ingick i 

t•skadern (se ovan ) samt detach erades efter fullgjort uppdrag. 

van·icl O\·annämnda office rare å ter embarkerade. D en 2 ok 

l<;ber ombordkomma docenten C. Bowallius samt konserva lor 

A. Broström fiir alt åtfölja expeditionen. Nö sta dag avsegladl· 

Baleler och nådde Plymouth den 7 oktober. Härifrån gi ck 

hirden ut på Atlanten, som häl sade korvetten m ed en häfti g 

storm, vilken emellertid reds ut på bekostnad av giggen , so m 

krossad es i en brottsjö. Den 2\-) ankrades i Funchal , varifran 

avresan s kedde tolv dagar senare, då kursen sattes på Bnrha 

dos. Vid ankomsten hit möttes man av underrättelsen, nlt 

gula feb ern utbrutit på ön , varför korvetten åte r :wsegla dl' 

oc h den 30 novl'lnber ankrade i S:t Thomas. Nu fiiljd e en 

övningskryssning i Karaibiska havet, varunder Fredrikssl<1 d 

(S:t Croix ) besöktes. Jul en firades i S:t Thomas i den ej :dit 

för mich-interliknande temperaturen + 27 ° C. Balde r avgick 

den 29 december på en n y kryssning, varvid Martinique, L a 

Gunyra och Curacao b esöktes. Den 14 januari 1882 ankrad t• ;, 

i Colon , varest ovannämnda Bowallius oc h Brostriim avgin go 

från fartyget. Från Colon gick fä rden till Havana den 2 och 

Port Royal den 18 mars . Efter kolning och allmän »uppsnygg 

ning » hiirstädes avseglade Balder den 27 mars till Ne'" York . 

som n å dd es efter 6 dygn s resa . Här avpolletterades underlöjt

nant Lindberg. D en 17 april anträdd es h emresa n, och den 

13 maj siktades åter fädern es landet, efter n'ler än ett hal d 
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å rs bortontro. Ett par dagar senare ankrade k orvetten i 

Karlskrona , där elensamma inspekterades av kommendör O. 

Lagerberg och slutligen avrustades samt avmönstrad e elen 26 

maj 1882. 

fi nyj'artyget Volkyrion 1882. 

l ) 5 npril- 4 maj: 

Chef: Kapten P. G. H. Sta rck . 

Officer: 
Uppb.-st. : 
Uppb.-sk . : 

Underlöjtnant G. af Klint. 

U. O. [ IV 2. gr. Andersson . 

U. O. :w 2. gr. Pettersson. 

Uppb .-m.: U. O. av 2. gr. Moberg . 

2) 2- 8 juni: 

Chef: Kapten O. Petll'rs en. 
Ofl'i cer: Unclerliijtnant G. af Kli11l. 

Uppb.-män: Samma som under exp. 5 april - 4 maj . 

Under den första expedition~n avg'iek Valkyrian. till Stock

holm, varifrån fartyget till Karlskrona nedbogserade ett krul

lastat nmdderverk och två kanonjollnr. Därjämte verkställdes 

en trupptransport. Fiir si stn~imnda ändamå l gjorde Va lkyrian 

även sin nnclra , l'JHbsL n ågra dagar lå nga expeditio n. 

Konanbåten Gunhi/d 188 '2 . 

l ) Hl- 28 april och 2) 1--17 maj: 

Chef: 
Officer: 

Kapten C. A. Puke. 

Underlöjtnant J . A. H elin . 

3) 29 december: 

Chef: Löjtnant C. O. Olsen. 

U n der ovanstående expeditioner s tod G u n hi l d t i Il olika 

skolors förfogande för övningsändam :'\ 1, varFimte fartyget verk 

ställde n ågra kortare transporter . 

Chef: 
Sl'kond: 

Korv etten Sogo 1882. 

Kommendiirkaplen M. P . v. Krusenstierna. 

Kapten J. A. V. Ba:-ck ström. 



Officerare: 

Förvallare: 
Liikare: 

Uppb. -st.: 

Uppb.-k.: 

Uppb.-sk.: 

Upp b. -m.: 

Uppb .-t.: 

Kadetter: 
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Löjtnanterna J. R. E. Nissen), O. Lindbom , C. E. 

Brusevitz , E. G. Y. Diede•-ichs , C. A. L. Chri s lem

son , C. A. Y . Dardel och C. A. F. Pcttersen. 

Kammarskrivare J. E. Lagcrholm. 

C. L. Rudberg oc h F . YL Melin. 

U. O. av l. gr. H.oclelm. 

U. O. a\' 2. gr. Emherg. 

U . O. aY 2. gr. Fondalln . 

U. O. a\' l. gr. Ljungqvist. 

U. O. av 2. gr . Nilsson. 

l. Björkman , 2. Akcrhielm , i3 . Oclelberg, 4. Sparre, 

5. af Ugg las, G. Isberg, 7. Sparre , 8. Posse, 9. Pl'l 

terse n , 10. Bergman v . Schinkel , 11. RiclclerslolJW 

(avg. ' "lx), 12. Ahlgren , 13 . Jiiderluncl , 14 . Gyll en 

krok, 15. Sylvan (ag. 17 /'J, 16. Lidbeck 

17. Gu ida , 18. Ade lsköld , 19 . CPcll·rström (avg. 1 " 1 ~), 

20. Lindman' ), 21. "· 1\.rusenslierna, 22. vVnllen 

berg, 24. Brunslecll, 25. Leuhusen , 26. Sassc. 

27 .. \Vall enberg, 28. 1\.leman , 29. af Ugglas, 30. Fri 

berg, 31. Hermelin , 32. Liepc, 33. Norman , 

34. Engström, 35. v. Diibcn, 36 . De llvi l-: , i37. Sund

holm , 38. Lagerhol m , 39. Hummel , -W. Krank , 

41. Barlhe lson , 43. \Vachtmeistcr, H. de Brun , 

45. Hagman, 46. Gyllcnstierna , 47. Gadl'lius , 

48. Norseliu s, 49 . Ankarcron~1, 50. Feychting, 

51. Hamilton , 52. Lagerbielke, 53. Blix, 54. En e

ström, 55. Gylden , 56. Tigerschiöld , 58. Stenberg. 

59 . . Linlon , .60. Thurclin , 61. Carn~ och 62. Falk . 

Befälstecknet hissacles den t mnj, och efter inmiinstrin g 

den 17 satte Saga kursen sydvart och nådde elen 30 Sheerness 

samt den 18 juni Ponta D elgada. Härifrån anträddes ~'iter 

rPsnn, som gick ulanför Irland till norska kusten. T Christians-

·:-:·) Den nuvarand e amiralen och partiledaren innehade under denn a 

expedition den mera •upphöjda• be fattningen som befäll1avare i s tor
miirsen. 
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sund s;~mmantriiffacle Saga den 13 juli med Eugenie och Norr

kiipin g, vilka den 17 Logos på sliip och inbogserades till Trond

hj em , Yaresl vid H . M. Ko,nungens ankomst den 22 fartygens 

besä ttni ngar paraderade . Den 26 utbogserade Saga de b~tda 

korvetterna samt ~l\ · g i c k därefter pa en kryssning i Skngerack 

och Kaltcgat. DPn 3 augusti utbröt en storm , som sprängde 

stormiirsrån samt skörade fock en och stormi1sseglct, varför far 

tyget näst~t cbg sii kle Iii i Oresund. Här övades kadetterna 

n ågra cl<lg:n i fartygsmanö\·er m. m. , va refler Saga avgick till 

Karlskrona den 8 augusti. Seclan Gunbild hiirstädes shillts 

till F. C:s förfog~1nde , avgingo d c båda fartygen till Ronn eby, 

varest fiiljd e en övningsperiod av samma omfattning, som under 

föregåe nde kacletlexped iti u ner iir bcskri\et. l början av sep

tember in spek terades Saga aY nmir:1 l Yirgin snmt avmönstrad<' 

den 13 i smnma mån:td. 

Skcf!f!Sf!Ossenudel n ingen 188':2. 

AHielningen beslod av briggnrne Gladan , Falken , Snapp

opp och Skirner. Avdelningschefen , kommendörkaptenen, Fri 

herre F. vV. Benne l, var embarkerad å. Falken 10 maj - 7 juli 

samt å Gladan 8 juli- 29 augusti. 

Chef: 

Office r: 

Uppb. -sl.: 

Chef: 

Officer : 

Läkar e : 

Uppb.-st.: 

Uppb. -sk .: 

Chef: 

Officer : 

Uppb.-st.: 

Briggen F ni k en. 

Löjtnant S. G. \1\'es lman. 

Under löjtnant C. G. V. Flach. 

U . O. :tv 2. gr . Pettl'l'sson. 

Briggen Glndun . 

Kaptene n Friherre G. G. L. Palmstierna. 

Underlöjtnant P. J. Dahlgren. 

Med . kand. A. Hyllengren. 

U. O. av 2. gr. .\gren. 

U. O. av 2. gr . Pettersson. 

Briggen Skirncr. 

Kapten J. C. Grischotli. 

Underlöjtnant J. A. Helin. 

U. O . :l\' 2. gr. Larsson. 



Chef : 
)) : 

}} : 

Uppb.-st.: 
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Briggen Snappopp. 

Löjtnant G. V. D . Ljungqvist 1- 9 maj . 

Löjtnant S. Kilman 9- 26 mnj. 

Löjtnant G. V. D. Ljungqvist fr. '27 maj. 

U. O. av 2. gr.: Jansson . 

Under maj och juni m ånader låg avdelnin gen under öv

ningar i Karl skrona skärgård utom Gladan , som detacherad 

företog ett par kryssningar syd- och ostvart. l början av juli 

seg lade avdelningen till Öresund och å terYän ck den 18 fr ån 

Malmö till Karlskrona. Under augusti b esökles Kalmar och 

Västervik samt östra Blekingeskbirgården. Den 23 i samm:1 

månad inspekterades avdelnin gen av k ommendör Lagerberg, 

varefter briggm·n e a vrustades oc h avmiinstrades elen 29. 

K orvetten N orrkö pin g 1882. 

Chef: Kommendörkapten A. F . R. L. Lind af Hageby . 

Sekond: Kapten .'\ . E. R. Carlheim-Gyll en skölcl. 

Officerare: Löjtnanterna, Greve A. L. Hamilton, J . E. Wilcke 

och F. Carlson samt unelerlöjtnanterna H. G. La

gercrantz, Greve H. R. Hamilton , C. Go lclkuhl, E . 

J. L. Gje rling, O. U. V. H. Broman och F . M. 

Peyron . 
Förvaltare: Kammarskrivare J. Fje llncr. 

Läkare: D. L. Stoopendahl. 

Uppb.-st.: F l. U . O. Kihl gren. 

Uppb. -k. : U . O. av 2. gr. Pau lsson. 

Uppb .-sk .: U. O. av 2. gr. RosendahL 

Uppb.-t.: U. O. av 2. gr.: Johan sson . 

Extra kadetter (emb. 27 m aj) : Börtzell, Krook , Arnelius. 

Salomon, Sehneicller, Nordenfelt, Bergman, Grahm , 

L::tgerlöf, Kraft, \V. A. Hamilton , Stm·ck, af Fe

tersens , Liljencrantz, Joh a nsson , Prytz, L jung

qvist och Riben . 

Befälstecknet hissades den 8 maj . 

Den 30 avseglade Norrköping till Öresund och efter uppe

hå ll i Malmö, Hälsingborg och Hälsingör, gick resan sydvart . 
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Den 13 juni ankrade korYetten i the Downs och en vecka se

nare 1 Plymouth. P å å terfärden rundad es Irland och den 

17 j u Ii i n bogserades Norrköping av Saga till Trondhjem. 

H~irefter företogs en kryssning i Skagerack och Nordsjön , 

efter vi lken fartyget den 8 augusti ankrade i Matvik, där 

artilleriskjutninga r och landstigningsövningar vidtogo. Den 6 

sep tember följde inspektion av amiral Virgin och s lutli ge n av

mön strin g den 16 i samma månacl. 

Kan onbelten Urd 1882. 

Chef: Kaplen A. A. L. Pabmder af Vegn (med hefiil över 
Verdande). · 

Officerare: Löjtnanternn C. V. T. '"- Ec kermann och O. L. 

Beckman. 

Läkare: Med. kanel . A. \V. Thoren. 

Uppb. -st.: U. O. av 2. gr. Söderlund. 

Uppb. -sk .: U. O. av 2. gr. Liljeqvist. 

Uppb .-m. : U. O. av 2. gr. Gumm eson. 

Redogörare: U. O. av 2. gr. Härlin. 

Kanonbelten Ferdande. 

Chef: Kaplen G. J. Sjöberg. 

Officerare: Löjtnanterna S. von Konow och C. L. A. Munthe. 

Uppb.-st. :FJ. U. O. Rod elm. 

Uppb.-sk .: U. O. av 2. gr . Loman och Lundstedt. 

Uppb .- m .: U. O. av 2. gr. Thunberg. 

Redogörare: U. O. av 2. gr. Törnqvist. 

I börja n av juni må na d ru stad es kan onbå tarne Urd och 

Verdande för att till ort och shill e överföra Fysikalisk-mcten>

logiska Spetsbergsexpeditionen. 

Fartygen avgingo den 17 juni till Stockholm, varest en 

omf::tt tande last av bagage, proviant, instrument m . m. om

bordtogs. Spetsbergsexpeditionens medlemmar embarkerade 

sedermera den 30 juni i Göteborg, nämligen a man u en sen N. 

Ekholm, civilingenjör S. A. Andre och kock en Collin å Urd 

samt löjtnant H . A. Stiernspets, med. kand. R. Gyllencreutz, 
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!'il. kand. E. Solancler, fil. kand . E. Carlheim-Gyllensköld och 

Limmermannen Andersson å Verclande. .-\ Urcl embarkerade 

därj~imte cl:1· O. Pettersson , som erhållit tillstå nd alt medfölj ;1 

för att uneler resan göra isundersii kningar. 

Kursen sattes omedelbart nordvart och den 5 juli p~t sst•

rades polcirkeln. Nästa dag nåddes Tromsö, där fartygen ko

lade. Hiir emba rkerade norska fångstmännen Johnsson och 

K ul se tl1 l' ör alt åtfö lja Spetsbergsex p ed i Liont•n. Den 9 avgingo 

fartygen samt ankommo till Green Harbour elen 12. Man sam 

manträflade här m ed Svenska Geologiska expedit ion en , Y<tr

jiimte und erriitte lse erhölls om att isfö rh ål landena denna som 

mar vore ovanligt sva ra . Vid avgangcn den 13 juli hindradl' 

också isen a lll framträngande nordvart, varför fartygen styrd t• 

genom. Danes gat för att över Smeerenburg bay och pa syd

sidan av Nors köarn e kunna komma ostvart till 1\.Josel b .1y. 

Denna viig var eme ll ertid stängd aY ob ruten vinteris, var l'i ir 

rartygen ankrade unel er Amsterdamön. Sedan man från Mag

dalena-bay funnit det omöjligt att komma vidare norch-mt. 

satte fartygen Yiisllig kurs samt ankrade den 21 juli und l'r 

Kap T hordsen (Isefjorclen) . Ilär lossades expeditionens cflek 

t.er saml ordnades boningshus m. m. för elensammas riiknin ~. 

De fiirsl:t da garn e i augusti de ha rkerade si u U igen dc ov:111 

nämnda medlemmarne av expeditio nen jämte en eldare f ran 

Urd. Urcl och Verdan cli återvände till Gree1 1 Jlarbour 5:1 111! 

nådde Tromsö elen 10 augusti , efter atl ha ombordtagit någr:1 

föro lyckade norska fångstmän , aY vilka fö;· iinigt en avled pa 

\'iigen. På hemresan besöktes Köpenhamn elen 20 augusti ocl1 

2 dagar senare avgingo de båda fartygen till Karlskrona , diir 

de avrustades samt avmönstrade den 28 augusti . 

Eskadern 1882. 

Eskadern bestod av följande fartyg: Monitorerna Joh n 

Ericsso n, Thorclön , Sölve och Berserk,- kan onhatarna SiwguL 

Skäggald , Astrid oc h As lög samt seelermera Alfhilcl. Som es].- ;t

derch efsfn.rtyg tjänstgjorde Valkyrian. Den 26 j u n i e m h a r

k era de eskaderchefen , kommendör J. H. Anka rcrona, jiim ll' 

stab bestående av: 
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l:e Fl.-aclj .: 1\.apten A. T. Thunberg. 

2: e Fl.-ad.j.: Löjtnant J . YV. Sidner. 

Stabssekreterare : I\.ammarskrivare J. A. Asbrink . 

Därj ämte följde kommendörkapten en i Norska marinen 

H. B. Ravn samt kapten en H. Gadd tmcler viss tid eskaderliv

n ingarm•. 

F al kyrion. 

Chef: Kaplen O. Pellersen. 

Office rare: Underlöjtnanterna G. af I\.linl och C. G. A. V. 

F lac h . 

Uppb .-män: Samma so m unele r expediti onen 5 april- 4 maj . 

Chef: 
Sekoncl: 

Officerare: 

Läkare: 

Uppb.-st.: 

Uppb.-k .: 

Uppb.-sk.: 

Uppb .-m .: 

Redogör~! r e : 

Ch ef': 
)) : 

Sek ond : 

Officern re: 

Läkare: 

lJppb.-st.: 

lJppb.-k.: 

M o nitoren .f olm Ericsson . 

Kommendörkaptenen C. E. af Trolle . 

Kapten J. A. Ekelöf. 

Löjtnant T. C. A . Sanelström och underlöjtnnnt 

E. G. D. M:oeche l. 

Yied. kand. G. H. Johnsson. 

U. O. av 2. gr. Runclblad . 

U. O. av 2. gr. Svensson. 

U. O. av 2. gr. Lindnu. 

U. O. ~1\ ' l. gr. Berg. 

U. O. av 2. gr. 1\ i h lm a rl.-. 

.1/onitoren Thordön . 

1\.ommenclörkaplen C. Lundgren (till 22 juni ) . 

1\.ommendiirkapten O. R. l\'ordenskjiild (från 26 

j Ull i) . 

l\npten L. L. von 1-lorn. 

Löjtnant A. G. M. von Schoultz och unelerlöjtnant 

H. G. \V. \Vr~mgel. 

Med. kanel . F. M. i\ Ie lin . 

U. O. av 2. gr . S mecllwrg. 

U. O. av 2. gr. Car lsson. 

Tidskrift i S.iöväsendet. 



Uppb.-sk.: 
Uppb. -m. : 
Redogö r::~ re: 

Chef: 
O fficcrare: 

Läkare: 
Uppb.-st.: 
Uppb.-k. : 
Uppb .-sk .: 
Hedogörare: 
Upph.-m .: 

Chef: 
Officerare : 

Läkare: 
Uppb .-st. : 
U ppb .-k.: 
Uppb .-sk. : 
Uppb. -m.: 
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U. o. av 2. gr. Nilsson. 

U. O. av 1. gr. Söderqvist. 

U. O. av 2. gr. .\gren. 

Konanb åten Skagul. 

Kapten A. P. Lilliehöök. 
Löjtn a nt C. G. G. Kempfi och underlöjtnnnt C. 

E. UlA'. 
Med. kand. G. D . W ilken s. 
U. O. av 2. gr. Löfvenberg . 

U. O. av 2. gr. Johnsson. 

U. O. av 2. gr. Löfgren. 
U. O. av 2. gr. Berggren. 
U . O. av 2. gr. Olsson. 

Kanonbåten Skäggald. 

Kapten C. O. F. Ljungqvist. 
Löjtnant A. vV . \Va ll enberg och underlöjtn a nt S. 

J. T. C. Ankarcrona. 
Med. k an. C. O. Holmer. 
U. O. av 2. gr . Sven sson. 
U. O. av 2. gr. Pettersson. 

U. O. av 2. gr. Bomb. 
U. O. av 2. gr. Fe hr. 

Hedogörare: U. O. av 2. gr. Kihlmark. 
Under den 30 juni samb eles eskad ern på Trälhavet samt 

avgick några dagar se na re nordvart . Medan Sö lve och Berserk 
kvarstannade i Stockh olms skä rgård , for tsatte eskaderns iiY· 

riga fartyg detacherade färden längs Norrlandskusten. Under 

första hälften av juli månad fö retogs övningar fartygsvis h~i r· 

städes, varunder samtliga städer och större samhällen mellan 
Piteå och Gävle besöktes av olika i eskadern ingående fartyg. 
Den 16 juli sammandrogs åter esk adern vid Bremön och in 

gick till Sundsva ll , varest I-I. M. Konungen den 19 inspekterade 
far tygen. Efter avgången den 21 följde en ny detacherings
period, varunder hl. :J. Skagul och Skäggald utförde skjutnin-
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gar m ed 12 och 27 cm :s k an. i Nynäshamn och Oxelösund , 
samt John Ericsson och Thordön artilleriskjutningar i F uru

sund . 
De egentliga eskaderövnin ga rn e togo seelennem sin hörja11 

i Dalarö de sista dagarn e i augusti samt bes todo i evolutioner 
å Kanh olmsfjärden, arti ll er iskjutningar mot T rollharen m . m . 
Under dessa övningar intriifTacil' ett par smärre missöden, i 
del Astrid led ma skinhawri oc h m åste inbogseras till Stock

holm samt Aslög grundstötte vid Dalarö. Fartyget lossdrogs 
emellertid av Valkyrian , efte r ett par miss lycka de försök . 

E fter krigsöYningar und er ticlen 15-23 aug. in spekterades 
dc olika fartygen i eskadern , Yilken slutligen upplös tes den 25 
augusti. Innan m å nadens utgång vo ro Karlskronafartygen på 
sin s tation , där de anustacles , utom Va lky rian , som togs i an 
språk för tran sporter till elen 21 september . 

Kanonbålen lngegerd. 

29 augusti--2 sep ten1her. 
Chef: Löjtnant C. O. 01S(0 ll. 

Uppb .-s t.: U. 0.· av 2. gr. SYensson . 
Uppb. -k. : U. O. av 2. gr. Mö ll er. 
Uppb .-sk. : U. O. av 2. gr . Lindgren. 
Uppb .-m .: U. O. av 2. gr. Cedergren. 

Fartyget utförde uneler expedition en en tran sport. 

Fregotten \Tanadis. 1882-83. 

Chef: Kommendörkapten .J. C. Ostenn an . 
Sekond: Kapten L. L. von J-Iorn. 
Office rnre: Löjln:mterna O. E . (~. l\"orrbohm, O. L inclbo m . 

E. C. Brusev itz (aYp. i Deal) , Greve A. L. Hamil 
ton och G. W. D. L jungqYist samt underlöjtnan 
terna .J. A. l-Telin (avp. i Corfu 11

/ 1-
1

G/ 2 1883), 

N. A. Telander, Greve \V . Hamilton , C. A. Brandt, 

E . J. L. Gjerling och E. Rosenblad. 
Förvallnre: Kammarskrivare J. E. Lagerholm. 
Läkare : C. L. Rudberg och F. M. Melin. 
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Upph. -s t. : U. O. 2. gr. Engström. 

Uppb .- k.: U. O. 2. gr . Hellström. 

Uppb.-sk.: U. O. ::tY 2. gr. Nilsson. 

Uppb.-1.: U. O. av 2. gr. HolmqYist . 

Uppb. -m. : U. O. av l. gr. Berg. 

Efter inmönstring den 14 oldolwr avseg lade Vanadis n i.isl: t 

dag och nådde Yarmouth den 20 s:unt Plymouth den 2G i s<•m 

ma m an: td. Hiirifrån gick resan för h å rda och motiga vin d:tr 

till Cadiz och vidare till Nbtlta den 29 november. Julen l'ir:tdl•.-, 

i Alexandrin, Yarifrån avresan skedde redan den 2~) deCI:~ml)l'r . 

Kursen sattes mot Corfu, cl~ir fregatten ankrade d.:n 9 jannari 

och gjorde någ ra dagars uppeh å ll för landstiJtgsövningar ocl t 

hand ,·:1pensskjutningar. U n der uppehållet biirstädes a vpnll t'l 

teraclcs unclerlöjtnan t Hclin. F rå n Corfu gick resan l il l 

Triesl, d~ir man välkomm1cles aY en s torm , som sprängd l· 

en del stående gods och tvingade fart yget att nwcl strukna 

stänger och rår taga pliktankare och maskinkraft till hj älp 

för att ej r åka i drift. Den 27 januari liimnade Vanadi ~ 

Triest och avgick till Pola smnt vidare till Lizza, i vars far 

vatten artill eriskjutningar utfördes såvä l s till aliggande som un 

der gå ng. Fartyget återYi.incle sedan till Corfu , där underlöjt 

nant He lin å ter embarkera de. Efter en veckas skjutningar i 

Palmn sh ukten , gick färden till Marseille den 3 och Toulon den 

11 mars . B land dem , som h ~ir avlade b esök ombord. 

märktes hl. a. itmiral ern a P eyron och Du Petit Thouar~. 

E fter ell kort besök i Gibraltar sa tte Vanaelis den 31 mars hir

sen h emåt. Und er hemresan gjordes ett uppeh å ll ·utan för 

Down s för avpoll etleri ng av löjtnant B rusevi tz _j ii m te önig: t 

av minb:Hen Seids besättning. 

Sn·nska kusten nåddes ej utan ett lindri gare missöde, i dd 

att fregatten vägrade i genomvind svä ndning och därvid 1-: olli

derade med en gelska ånga ren Ben Macdui. Kollisionen av lopp 

dock ulan nämnviirda sk ador å någondera sida n . Efter atl 

s lutligen ha ridit ut en storm ,-id Skagen ångade Vanadis den 

26 apri l ge.Fiom Öresund och ankrade elen 28 i Karl skrona . 
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Kungjorda patentansökningar. 

U ppfinningen s art D atum ~ 1~~!:~~r l 
1---~---r----------------

15/3-1911015/15 

" " 
298{17 

" ,, 2535/ J (j 

Sätt att behandla celluosaavfallslut C. Marchand, 
Portland, Oregon, Amerikas Förenta Stater. 

Förfarande vid dekomponering av sulfitcellulosa
avfallelut. R. V. Strehlenert, Göteborg. 

'L'illslutningsanordniDg för flaskor. G. vViberg, 
Stockholm. 

'2 2/3 -19 2574/16 Sätt att ur sulfitcellulosaavfallsJutar framställa 

5/4- 19 1 606/ 14 l 

garvllmne&extrakt jämte sålunda frams tilllt ex
trakt. K. G. ]Carlsson, Sköfcle. 

Förfarande vid kokning av cellulosa. 
rucl, 'rorderöd , l\[oss, N or ge. 

E. Morte-

j 




