1919.
82:a årgången.
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Det sjömilitära läget i Östersjön.
Förc'drag hulk t inför ga rni sonen s office rare' i E: a rl sk ron,t dt'n 11.
<l])l'i\ 1.919 HV kapt C' ncn Yid Kun gl. flo Ha n H. 8öd r1·baum .

S inget vid Pultava var början till slutet p å Sveriges slormaktsperi od. Med freden i Nys lad störtade dess iis l ers 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 öste rsjöproblem e t upphiircle att vara i första rummet
svenskt.
P e ter elen Store, g rundl ~iggan~ n a,· det mode rna R ys:<; land,
iir oc kså grundläggaren av ele n ryska iiste rsjömaktcn.
Vo ltaire siiger 01~1 honom, att han vill e slå upp ett fiinsle r
å t Europa till. Hindre t, som låg i ha ns Yäg , Yar SY e ri ges
östersjöprov i n se r.
Huru han lyckad es , känna vi av hi sto rie n. U neler stiincliga kri g till\ ~ix te det r yska östt:>rsjöYälde t allt m er oeh ul viclgac!P sin östersjökust att omf:llta strä ckan frå n Torn d t till
Memel.
Vi skola hiir ie k e följa den r ysk a fl ottan s öden un der
denna tid, utan nöja oss med att s k ~irs k å da R yss lands sj ömilihi ra position i Östersjön fr å n början a v detta å r h undrade.
Den ryska sjömaklen för e r ysk -japanska kriget iir ett
klart ullryck för Rysslands o±Te ns iva pol itik. Dess s tonnn kt sstä ll nin g och dess intressen Yicl Ostersjöns stränder krävde en
mäkti g flotta i detta h nv . Uppkomst en a,· ele n tyska sjöm:llzten och denna fl ottas tillväxt om krin g seke lskiftet kund e id;P
Undgå att öv:1 si tt in f lytande pa Hyss lands sjömiljtära d isposition er.
Tidskrift i Sjöräse ndet.

:?()

-

290 -

Den dag under det rysk-japanska krige t, då de r yska
stillahavseskadrarna lämnade Ostersjön , är en märkes dag i
rysk östersjöpolitik
Det är rent av rörand e att läsa om, m ed vilken beredvil lig het elen rivaliserand e östersjömakten und erlällade färden
till fjärran östern .
Tsushima bildar s lutpunkte n i en marinpolitik, vars påtagligaste uttryck var elen offensiva operationsbasen i Libau .
Den ryska flottan , m ed unelantag för den del , som var
inn es luten i Svarta Havet, var tillintetgjord. Ryss land h ad e
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 - defen sivt eller ofTensivt sjöförsvar - bröto
sig skarpt mot varandra. Under de närmaste åren byggdes
endast sådana fartyg, som ansågos nödvändi ga för det rena
kustfÖrsvaret.
D å duman å r 1910 erkänd e behovet av en sta rk fl otta ,
h ade dyrbara å r förflutit, och Ryss land för stora summor skaffat sig ett antal fartyg utan egentligt stridsYärcle.
Med flottplan ens antagande å r 1912 var första steget ta get
på väg mot en n y stonnaktsflotta .
Detta var det så kallade lilla flottpro grammet, avsett att
genomföras under år en 1912- 1917.
Vid krigsutbrottet h ade det iinnu ej hunnit n ä mnvärt verka.
Ryska flottan bestod då av ett antal större och mindre fart yg,
delvis överl evor från den gamla flottan , delvis sådana, som
vid tiden för rysk-japanska kriget varit under byggnad. Vi dare av de smärre fartyg, förnämligast jaga re, som till förts
fl ottan under ticlen fram till flottprogrammets a ntagande.
v den nya fl ottans 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- slagkryssar e av Borodino-typen (om 23,000 ton s, 29
knop, 12- 35 cm. och 20- 12 cm. kanoner).
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3. 4 pansarkryssar e CIU rlc/ miml-ty pen (på 7,000 tons, 32
knop och 16- 15 cm. kano ner ).
4. Ett antal jagar e (W No vik-typen (om 1,300 ton s, 36
knop och bestyckade med 10 c m. kanoner) .
5. Ett antal undervattensbålar av Bubnov-typen samt
6. En clel minj'artyg och Sf! Ccialj'artyg.
Tv å pansarchickskryssare (på 5,000 tons , 27 knop och
8- 12 c m . kanon er) sloclo under bygg nad i T ysldancl oc h införlivad t>s m ed dess flotta.
De n r yska flottan s J1 edg~1n g efte r 1905 och el en tyska sjöma k tens tilh·äxt gjorde, att Libau å r 1913 n eclladPs som primär
operationsbas . Redan tidigare hade arbeten a på örlogsstationens ,-idmakthållancle upphört och befästningarn a delvis nedlagts.
D en r yska flottan skulle nu basera sig på Finska viken
med Kronstaeli som ti llbakadragen primär bas, samt Reval
och Hälsingfors som operativa b aser.
Hjiilpbaser hade börjat iordningställas vid Lappvik samt
efter krigsutbrottet iiYen i Moonsunclet.
En del förarbeten tord e ha nu·i t vidtagna för att vid kri gsutbrott kunna använda .-\l a nds skärgå rd som ope rationsbas.
Ti ll de ssa förberedelser bör man kan ske räkn a an skaiJa nclet
av ett antal fl ytand e ba ser , bestående :w kol- , verkstads~, förråds- , lasaretts- och Yaite nfa 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 he tern a från sista kri get
i färskt minne , sökte man dock p:\ må nga sätt up p hj ~ilp a dessa
b1ister.
Överstyrelsen er höll e n ä ndam å lse nliga re organisa ti on, office rarn es utbildnin g förbiitlrades och genom intensiva och
vä l clriYna ÖYning:w sök te man hos personalen in gj uta förtroende till egen förmåga.
Detta är i korta drag de å tgärder, som vid krigsn tbrottet
hade hunnit vidtagas för att återuppbygga den starka flotta,
som Ryssland b eh övde för alt trygga sin utrik espolitik 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 unel er H::~nsans dagar. Genom kri gl'!
med Sverige på 1560-btlet bröls dock Ransans makt, och trdtioariga kriget beseg lar del tyska folkets avsked från sjön.
Kjellen säger eliironi i sill arbete >> Stormakterna ».
Så d j up var depressionen att nationalförsam lingen i V ersa ili 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 kund e Palmerston låta sin press skriYa
dc beryktade orden: :1tt tyskarne m å plöja jorden , segla med
molnen eller bygga luftsloll; men aldrig sedan tidernas lwgynnelse ha dc ägt genius för att korsa världshavet eller befara öppna sjön eller ens kustvatte n .
Engelsmänn ens uppfattning skull e hinna genomgå l 'll
"Tundli:.! förvand ling innan ~in nu en m<:~nsålder gått ti ll iind:1.
b
~
.
.
o
Redan på 1900 å rs viiridsutställn ing i Pnns kunde dc pa cl ('Il
tys ka sjöfartspa ,·iljongen få Jäsa de berömda k ejsarorden: >> \'a r
framtid ligger på havet». Och voro de tveksamma om im whiirden , så fanns hekriiftclse att få på Hamburg-Amerikalinje n~
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 dimension n.
Uppsv inget i elen tyska sjöhande ln 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 ·W ilhelm 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 offensiYförmåg a .
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Redan LYå å r senare nu· man öve l.rygad om , a lt flottans
utbyggande måste avsevärt påsk ynd as.
Ge nom lagen av 1900 strök man kusUiirwarsfa rtyg och
små torpedbåtar från n ybyggnadsprog ramm et Anta let slagskepp 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 ant;1let kr yss:1re och jagare.
Genom l'Ll fiirny~tt tilliigg ar 1908 •.ninskacles sl:tgskeppens
levnad sålder från 25 till 20 å r. Orsaken \'Hr Drl'<ldt)oUghttyp ens framlriiclancle och härav framka ll ade f:1rhägor fiir s lagskeppens mod er nitet.
Ar 1912 erhö ll la gen ~i nnu elt tilliigg, avselt aU !töja krigsberedskapen. Genom borttagande av materielresern ·n och utiikande av materi elen med 3 slags kepp och 2 små l..:ryssare,
ök ades 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 o mförd år 1920, och tyska flot ta n skull e då räkna -!1 s lagsl..:cpp, 20 stora och JO sma kryssan~, 1 -!J jag:1 re och 72 u nderva ltenshåta r.
Det är antagligt, att krigs å rens forcerade nybyggnadn på
korta re tid fullborcbde, ja bJnske iin mer uliikack dl'tla flott program .
F lottans ulsrcnde vid krigsu tbrottet 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 t ys 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 sjömakt en motsvarande tysk knlt"lutvecklin g.
r\yståndel, runt Sk:lgen , fr ån Kirl till \\' ill wlmshnfen
är 530'.
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Uppgif ten att under krig ås tadkom ma för enin g mell ~t ll
olö ~
i Östersj ön och Nordsj ön operer ande styrko r kunde bliva
li g. J varj e fall var el en m yckel vanskli g.
Den möjlig h eten alt tyska sjömak ten kunde tvingas uppt6icla delad , utan att virl b e hov kunna med s~ik e rhel kon cen
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H.ccl:m i juni 1914, efter etl forcer: tt arb ete ,
nya kanale n öppnas fiir trafik , seelan tyska k ejsarja kten som
första htrlyg passer at genom densam ma.
Hand i hand m ed skap:m clet av el en materi ell a styrka 11
och dess bas er gick n a turligt vis med ~i k ta tysk grundl i ghet
organi sernncl et och övande t av b emann ingen.
T ysklan d iigd e icke e n tiJI6iek ligt talrik sjöfara nde h l'folknin g för alt enbart m ed denna kunna beman na sin stora
å11
flotta . Ett stort antal av flottan s viirnpl iktige komm o fr
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skiftan rle m aktlä gen oc h m ed
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Deras östersj öväg är rik p å både dalar och höjder.
Det engels ka angrep pet på Köpen hamn 1807 och bortföflottan b erövad e Danma rk dess stä llnin bo· som
randel av danska
..
ön.
Ostersj
vid
sjömak t
En dansk författ are säger hiirom , att det var för den dan ska flotta n, folkets stolthe t, el en sorgli gaste dag, som h ela dess
lå nga histori a har alt uppvisa.
Att i e n hast bygga en n y sjögåe nde flotta lä t sig ick e
göra, utan a ll sträva n gick ut på att skaffa landet ett kustförsvar . Väl kunde Danma rk åter m ed en sjögåen de flotta
taga plats i sjöma ktern as krets, m en de ä ndrade förhåll andena
slut
vid Östersj ön och sjökrig smater ielens omdan ing hava till
hänvis at landet till håll ande av ett p osition sförsva r till skydel
rna
för sin huvud stad samt för de sund, som förhi de danska öa
aL
Katteg
med
fiirbind a Östersj ö·n
Fiir :1tt full shincliga de n kortfat tade redogö relsen för Öster sjöns sjömak ter biir med n ågr<J ord vå ra egna förh å ll anden
b eröra s.
Det iir redan på pekat huru det svensk a Östersj övälde t ge nom freden i Nystad fi ck sin euentli ga avs lutnin"to·
Väl är det sant, att vår sjömili tära lä ge vid Östersj ön sedan
av
des s vid n ågra tillfälle n förbätt rats, ja nått en viss grad
b
styrka ; men i stort sett k a n det karakt eris eras som en stadicr
~

~

tillbaka gång.
Efter de stora napol eansk a krigen s slut inträ dd e en allmän militär avmatt ning, som för Sverige s del blev bestån
elande så gott som hela århund radet.
D et är för st på 1880-ta let, som nation en vakHar till insikt
om nöclv ~incligheten av ett försva r, och därmed b örjar i sakta
tempo uppb ygga ndet av den flotta , vars tillstån d vid krigsutbrott et är oss a lla bekant .
Ryssl ands tillväx a nde i makt, med tii iHilligt avbrot t efter
att
kri get m ed Japan , dess åtgärd er i Finlan d, och utsikte n
flot
ryska
för
onsbas
operati
till
de
la
få se Alanel söarna förvan d
Stocktill
g
ntrerin
ce
kon
tan , framvi sade behove t av vå r flottas
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holms skärgård . D c skä l som en gång framka ll ade anhiggan det av Karlskrona h ade de ls upphört att gä lla, dels ock förl orat
i betydelse, och allt starkare höjd es krav et, a tt i S tockh oltm,
skiirgå rd skafra flottan den modern a opcrationsb ns, som, m ed
det n ya Higet, där ansågs erfo rderli g.
Alla de år, som förflöto till världskriget s utbrott anv~ind P ~
em e ll ertid för station sfrågans u tredan de, och då vid krigsu lbrottet den svensk a kustflottan sammandro gs till Stockholm >.
skärgård , hade elen att där stödja sig p å en bas, som i intl•l
avseende kunde kallas modern .
E n sammanfatt ning a v det sjömilitära lä get i Ostersjön vi(l
krigs utbrottet 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 åte ruppbyggand e av dess flotta efter stormaktsm ålt, och den or gan isatoriska grunden härför lagd genom antagandet av flo ttlagen , m en tiden var genom inre stridigheter försutten, och
den nya flottans fartyg sto do ännu på stapeln .
Den Östersjöflot ta, som fanns vid krigsutbrott et, ä r n ärmast att Ji kna vid en stark kustförsvars flotta.
Opera tion sbaserna befunn o sig i sam ma ofullbordad e
sk ic k. Libau bibehölls Yisserl igen som r eplipunkt för smä rn ~
fa riyg, m en man had e r edan börja t rasera b efiistningarn rt , och
allt tydd e på att Libau ick e ingick som operation sbas i den
gäll a nde försvarsplan en.
Kronstadt var i sitt nya, förstärkta skick fä rdig 1914, m en
base ns värde förringas av dess lå nga istid , indragna läge och
med endas t ett utlopp .
B.enll var icke färdig enli gt plan en , m en kunde dock rednn
vintern 191 3- 14 för vinterförlåg gning mottaga en del av flottan .
Bcf~istningarna vid Sveaborg h ade mod ernisera ts, och vid
Lappvik h a de man börjat anlägga en operativ hjälpbas .
Rysslands försök att öppet avskudda se rvitute t p å Aland
för att där anlägga en fiis lning och operationsb as had e stran dat. De förhand lin gar , so m m ed a nled nin g h ~irav förde s, ledde

-

29i-

ti ll deklaration en angåend e status quo m om Östersjöom rådet ,
avs lutad i St. P etersb urg i apri l 1908.
Vid sidan av de egna å tgårderna hade Hyssland genom
allian ser sö kt förbiittrn sitl: marinpolitis ka l ~ig e i Östersjön .
Allianse n m ed Fra nkrik e 1891 hade 1912 kompl etterats
med en siirskild marin k onventi on , som b es tämd e rysk-fransk a
fl ottoperation er ,·id vi ssa krigsfall , p å bas is av plan er, utarbetade gemensamt a v de b å da län dernas mar] nstnb er .
1907 avs löts ententen m ed E ngland , som \"å ren 1911! lär
h a kompl etterats med en marink on vention , liknand e elen med
Frank rike.
Att dessa överen sk omm elser sku ll e kunna i Ös tersjön sa mmanföra en tentens fJollor torde väl r edan vid denna tidpunkt
ha a nse tts osann olikt i samma m å n som övere nskomm e lserna
voro ökta de mot Tysk la nd .
Ta ck va re e n glänsande organisation sförm :'\ga och genom
hängive t oc h m å lmedvetet arhctc had e Tysk land p å otrol igt
kort tid lyckats skapa en sjömakt, som var den andra i ordnin gen i vär lden , och so m tillförsiikrad e delta rike h erravLilclet
i Östersjön för så vitt den engelska sjöm akte n kund e utestfin gas
frå n detta hav.
Den r yska fl ottan s försvagande efter 1905 hade i sam m a
m å n bidragit att förbättra Tysldands s tällning i Os te rsjön , och
den genom Bysk-E ngelska ententen fullbordade inringninge n
till sjöss av Tyska riket hade k onunit låget att kl arna.
Den s lu tliga bi lden av det sjömiliUira läget i Östersjön
vid ticl en fiir kri gsutbrottet visar oss a ll ts~t en dominerand e
tys k sjömakt, en rysk sjömakt a\· andra ord ni nge n med stora
utveck lin gsmöjlighet er, men vid tidpunkten ifråga h ~invisad till
~efen siven och basernd på kustom råde t Rcval--Hel singforsAland , samt d~irj ämte tven n e sm å stater, den rn:t m ed ett typiskt positionsför svar, den andra m ed ett und e r u tYecklin g
varand e kustförsvar , båda utan a nn at marinpoliti skt mål, än
att vid kri gs fall ulanför egen ku st sk ydda sin neut ralitet, och
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vid eventuellt anfall förhindra ell er å tminstone för sYå r a 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 \Vilh e lms kanalens färdigställand e kund(•
herraväldet i Östersjön anses b etryggat, då den tyska flo ttau
där kunde vid behov uppträda med hela sin styrka. In för
utsikten att i de svårnavigabla inloppen till Östersjön behö va
utkämpa strid med en sam lad tysk sjöstyrka, stödjande sig
p å en ypperlig operationsbas i den närbelägna Ki elervik en .
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 kund e ick e på ett för enge lska flottan till freds ställande sätt ändra det fiirh ållandet, att tyska sjömakten
hade h erraväldet i detta hav , och att däröver förbind elsern a
m ed icke krigförande grannar kunde tämligen obeh indrat upp r~itthå lla s.

Tysklands strategiska läge i Östersjön led dock av en e.i
oväsentlig svagh et, som ej fö rringades av, att den tyska sjiimakten hade att kämpa på två fronter .
. Den tyska östersjöfronten hade sitt starkaste stöd i Kiele rviken . Vid operationer m o t R yssland saknades tillgå ng p a
en n ä rbeläg.en stödjepunkt, t y operationsbasen i Danzigbukten
kund e i delta fall ej anses tillfyll est , då den ej lämpad e 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 sku lle gripa initiativet och genast göra sig lill situationens h erre i Östersjön.
Inloppen till detta haY sattes under bevakning och h ela Ostersjöområ det rekognoscerades. Lätta stridskrafter riktade ett anfaH mot Libau, vars hamninlopp senare försänktes, och i övrigt utövade tyska flottan en oavbruten verksamh et i Ostersjön , samt bevakade den r yska flottan, som låg bakom sina
minlinj er i Finsk~1 vik l•ns mynning .
D en ryska handelssjöfarten omöj li ggjordes m ed få undantag, då d~iremot tysk och n eutral sjöfart tämlige n obehindrat
kund e fortgå, även om tyska och ryska mineringar in o m vissa
områ den hingack handel sfartygen att söka sig andra Yägar.
Den r yska flottans uppt6idand e visar h~in på den av ryssarn e ständigt fruktad e inntsionen över havet, Ptt företag, vartill Tysklands krafter, såso m förut p åpekats, ej kund e anses
försl å, hårt anlitade som de då voro på andra h åll.
I s·a mband med tyska armens framry ckning m ol Di.inafloden gjorde tyska flottan en lyc kad framslöt mot Rigaviken ,
m en då arnu~ ns OJWrn tioner a vbriitos , förföllo den tyska flottans uppgifter i Rigavike n, och då ett kvarstannand e där ej
var utan risker, m ed f ien t liga sjöstridskrafter operera n de fr ån
basen i Moo nsundet, Hinmade tyska flottan detta far vatten.
D e engelska undervatte nsbå tarna, som genom Öresund
lyckals intränga i Östersjön , förorsakade tyslunn e en del förluste r, innan effektiva motötg~irder hunno vidtagas.
Bevakningen i södra delen av Öresund blev em ell ertid till
y tterlighel skärpt och kompl etterades med spärrningsåtg~irder ,
som gjorde att denna väg för framtiden låg h elt und er tyskarn es kontroll.
Svenska och danska å tgä rder , vidtagna i sy ft e att värna
sin n eutralitet och sk y dda egen kustfart, bidrogo att göra avspärrningen fullständig.
Östersjiin had e blivit ett ty skt inhav.
Väl var icke d en ryska flottan tillintetgjord , ej en s effek tivt block erad, men den hölls tillbaka inom sina minlinjer,
och man kan ick e spåra n ågot allvarligt för sök från r ysk 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 lo k ratliga befästningar a v p erman en t
n:1Lur. Diirigcnom ökad es mö j ligheterna för ryska sjöstri ds 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 fartyg en ås tadkommit en inre förbinde lse led
m ellan Finska vik e n och H.igabuktcn . Från de n und er kri get
o rganiserade och utvec klade operationsbasen vid Kuiwasl i
Moonsundet kunde såväl Finska vik en som Ri gabukten fla nkeras .
På så sätt kund e den ryska flollan i sina opcrationn
stö dja sig p å 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 ho s sin ryska mo tståndare.
DeJ}JWS atgärder inskränkte sig cmcllrctid till sådana av
utpriiglnt defensiv natur sa mt till av undervallen sb å lar utfiirdn
a n ra Il mol elen e fle r Sn•rig('S k u st framgå end e tys k a hanclel slral'i ke n.
Så fiirgick tide n fram till våren 1917 , ulan alt det sjii.
militiira liiget i Östersjön undergick n ågon fiiränclring. Da
inträffade emellertid händels er , som skulle striichl sin a verkningar 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 r s 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 m edel såvä l till land s som sjöss.
Situationcn lämpndc sig viii för en tysk o ffen siv i avsikt
a tt k ros sa fiende n i ii s ter , för att därefter nlCd sa mlad e krafter
kunnn gå till en s lutuppgöre ls e i väster . Kunde f red i öster
\·innns utan förnyad kraftutv eckling - så m ycket b ä ttre; och
utsikterna härför ansågos gynnsamma.
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Den ryska revolut ione ns upphov ansågs nämligen böra
sö kas 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 tysk a offe n siven, och större delen av å r 1917 k~innetecknas i öst e r av
en r e ln liv overksamhet.
D a 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 separa t freden. Och så igå ngsattes i augusti operatione r,- so m i
sa m band med n ya omvii lvningar i H. yssland, förde t ys ka rik e t
till dess m å l 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.
T ys k In nds sjömilitära läge i Ostcrsjiin v n r
Svagheten
Den för fl ottan behövliga stödjepunkten i öster
av l~igsnncl.
va r eriivrad , och operationerna mot Finska viken kund e för hinas av den kraft, som situationen kunde påkalla .
Den nya ryska r eg ime ns bdä lh :war e över de ryska armecrna inbjöd emell er tid r crl 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 ä ngnin g.
Vid de fredsunderhandlin gar, som därefter inleddes , visa dc det sig em ellertid omöjli g t för tyskarna att k omma lill en
önskad , uppgörelse m ed d(' r ys ka ombuden , och ä nnu en o·å n no·
m åste de tys ka und crhandi<lrnn Yädja till vapnen . Dc rys ka
stridskrafterna had e emellertid m ed varje dag som gått bliYil
all t m e r oförmögna att föra kri g, 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 skrafternn hun no dock sii lta sig i siikerh et. '
~
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N u gin go de återupp tagna fredsun derhand lingarn a lättare.
Redan den 3 februar i 1918 undel'le cknades i Brest-L itov sk freden m ellan Tysklan d och Rysslan d, och den 7 i samma måna d
följdes den av tysk-fin ländska fredstra ktaten i Berlin.
Genom freden med Rysslan d bestäm des bland annat : ;tll
Östersj öprovin serna samt Litauen , Polen och Ukranj a väste r
om en linj e, vars noggra nna faststäl land e skulle göra s av en
t:ysk-ry sk kommis sion, avskiljd es från Rysslan d och ,skull \'
upphör a att stå under rysk överhög het. Rysslan d avstod från
varje inbland ning i dessa länders inre förh å llanden . Tysklan d
och Österri ke-Ung ern hade för avsikt att i samför stånd m ed
deras befolkn ing bestäm ma över dessa om rå de ns framtid a öd en.
Ryska krigsfar tyg skulle övetför as till ryska hamnar och
förbliva där lill det allmänn a fredss lutet ell er desarm eras.
Förbun dna makters krigssk epp skul le behand las i likhet
med r yska.
Finland och Alanels öarna skulle snarast miijligt utrymm ns
av de ryska trupper na, och de finska hamnar na av den ryskt
flottan och de ryska sjöstrid skrafter na.
De p å Alanels öarna anlagda b e f~istningarna sku ll e snarast
möjligt avlägsn as.
Angåen de dessa öars varakti ga förbliva nde i obefäst ti ll stånd, lik som angåend e lwhand lingen i övrigt av dessa öar i
militärt och sjöfarts teknisk t hän seende skulle ett särskilt avtal
träffas mellan Tysklan d , Ryss land, Sverige och Finland .
Fredsfö redrage t m ed Finland var aY i huvuds ak följand t'
inneh å ll:
Tysklan d går i borgen för att Finlane ls oaYhii.ngighet orh
självstä ndigh et erkänn es av alla makter . Däremo t skall Fin land icke avs tå någon del av sitt territor ium till främma nde
makt eller m edgiva sådan makt något servitut p å sitt högh ets område , utan att på förhand h a uppn ått samförs tånd härom
m ed Tysklan d.
Om Alanelsf rågans ordnan de bestäm des i över ensstäm melse med den ryska fredstra ktaten.
Kriget i öster var officiell t slut. Tysklan ds insats i det
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Finska frihetskriget fulLbordade fredsverket vid Ostersj ön .
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 and r a , 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 fullb ordat 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 had e 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 Orcsun d.
Enelast Sveriges historia kan uppvisa en liknande maktsiiiilni ng
på detta hav.
Det är naturligt att de skandinaviska staterna icke ku nck
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 d e 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 samh an d
med en tysk segerfrecl.
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Genom inifrån verkande krafter tvingades Tyskland att
uppgiva striden. Utan att, r ent 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 deras 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
värld ens 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 handel 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
regerand e utanför vår Ostersjiikust, och elen fiirmynderliga
blockael en utsträckt att omfatta iiven detta hav, där förut under kriget handelsutbytet ej va r und erkasta t annan ra.nsone.ring, än den som bestämdes av såljare och köpare.
Sådant iir det sjöm ilitära läget i Ostersjiin elen dag som. iir .
Tidskrift i Sjöväsendet.

21

-

-307-

306 -

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 fram tiden . 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 Englan d \'isat sig troget ~in d
hisloriska traditioner .
Det brittiska världsväldet är grundat på herraväldet til l
Av detta ii r Eng lands t i Il nu· o som storma k t fulls tändi gl
S.JOSS.
beroende.
Enge lska 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 uppåtsiriivande sjömakt.
Dess väg betecknas av den spa nska , ho ll ~indska och fran •
ska sjiimaktens krossande .
i En ;.;ckn
kanske
Nu var turen kommen till Tyskland,
lands historia farligaste medtävlaren på havet.
R edan 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 fr ågar
Navy League: >> Varför behöver Tyskland en flotta, då En gland garanterar världsfreden och säkerheten på havet ? ,,

Den tysk a sjö h andeln s övergång ti ll vär ldsha n de l, den
a
tysk ö rl ogsflottans hastiga ti lh'iixl och Hyss lands svaghds li llstå nd efte r k r iget med Japan fiirsilmrarl.e Eng lands läge, ()Ch
det b le\' 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·l ionen 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 k ommit den enge lska nationl'n att clarr:l.
Far:m avvii rj cles. Den frän Eng lands tidigare: h islnr i;l
kän da b loek:1den, visade även nu sin verkan , och nwlst:\n(h\,.. O(It\rc.J-,,
(\._, / ,
.
h
o
. ren li gger slagen , he lt he roende av Sl'"T;n·ens
grund sker
giir,
nu
land
Eng
vad
att
Del ~i~· att förmoda,
.
li gt och pa lång sikt.
Redan iir den värdefullaste delen av tyska örloosflotlan
utl ämn:1d. Genom dc pre li m iniir:1 fredsvillkoren ska71 Tvskl.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 liimnande sattes som Y i Il kor för \'apensti Ileståndets fiirnvande.
förDen lysk:l ope ralionsbasen i l{ iclcrvikcn t>nå r. tr~Ii«en
b
l
o~·ad genom en griinsreglcring mot n~mmark och del återuppstandna Polen synes k 6i. Ya D:1nzig med kr i ng l igg:mdc lmststråck: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 tillråckl i .~ fiir fiirsY;Irsiindamål , och lnnclet b ehåller ej sin p lats
som IOL·sta eller andrn klassens sjömakt
krigets inverbn på förhållandena vid Ostcrsjön kan
' ·erkl!gen a 1wiindas 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 b Pstämmer 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 rbbittrat, och skulle bli det än mer genom Alandsfrågans liisancle enligt Sveriges önskan.
Det måste vidare vara ett svenskt intress e, 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 crnas 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 sin a områden . Begreppet neutra litet skulle ej m er få
finna s.
Genom vad tidningspressen m eddelar från förhandlingarna
rörande förbundets· utformande, synes det vara tydligt, att Nationernas förbund icke för närvarande betyder en allmun avnzstning , j;t icke ens en allmän begränsning av de militära
rustningarna.
Så dan är innebörelen endast för de från förbundet tillsvidare uteshingcla centralmakterna.
Men ett par av de smbirre nationerna ha trott sig i den
allmänna ulvalålen kunna urskilja fridstoner, som redan nu
loc ka tiJJ åtgärders vidtagande för att m.inska fiirsvarsbördorm1.
Med hänsyn till det sjomilitära läget vid Ostersjön kunde
ett fortgående p å denna väg bliva för dessa makter iiclesdigert.
Ungt blod är ofta h etsigt, ej endast hos individen , utan
även h os 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 intress e, 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 å lla 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 möjligh et att bevaka sina intressen vid
Östersjön , eller att överhuvudtaget öva något inflytande p å
östersjöproblemets liisning, så fordras förvisso andra [ttgä rder ,
än så dana, som gå ut på rikets försvagande. En svensk sjömakt kan i detta läge ick e anses onödig. Insikten därom kan
för Sverige vara nv högsta vikt. D et sjömilitära läget i Ostersjön kräver icke ri1inst nu ett starkt Sverige , d~ir de varelagliga
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bek y mrPn oc h de inre s tridighetern a 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 e n gang miikt<Jt giira Os tersj ö n till ett SH'll'ok l
inh:n.

Grafisk framställn ing av Englands, Tysklands och Rysslands (i Östersjön) sjöstridskr after hösten 1914.
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I början av maj m ånad rustades korvetterna Norrköping
oc h Saga, den senare fiir k;Hleltexpedition , samt s k_e ppsgossebriggarne.

l\ orvetlen N or r].- öpin g 1880.

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.

Kanonbålorn e Gunhilcl och 11 og/ond 1880.

Som första fartyg å r 1880 rustades kanonbåten Gunhilcl.
Inmönstringen verkställdes i medio av aprilm å nndoch expedi tionen räckte c:a en månad. Ombord tjänstgjorde såsom:
Kaplen H. G. 'Ves tman .
Chef:
Unelerlöjtnant C. E. Ulff.
OJTicer:
U. O. av 2. gr. Andersson.
Uppb.-st.:
U. O. K. Lindblad.
Uppb.-k.:
Uppb.-sk.: U . O. av 2. gr. Liljeqvist.
Uppb.-m.: U. O. av 2. gr. Thunberg.
Uneler augusti m å nad inmönstrades elen besiittuing, som
Lmder ovanstående expedition tjänstgjort å Gunbild ombord
på kanonbå ten Hagland dock med det undantaget, att underlöjtn. Ulff ersattes av und erlöjtn. 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 Elekingeskärgårclen.

Chef:
Sekond:

Kommendörkapten O. Lagerberg.
1\.apten J. A. C. Meister.

Löjtnanterna C. A. L. Christenson, C. A. F. Petterse n och A. H. L. YOn Schewen samt und erlöjtnanterna A. Been, H. G. 'V . Vlrangel, G. af Kl int,
E. G. D. M:oBchel och E. G. Lagerstedt.
Med. kand. F. A. G. Nctzler.
Lä kare:
Uppb.-st. : U. O. av 2. gr. Andersson.
Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr. Carlström."
U. O. av 2. gr. Hammarluncl.
Uppb. -k.:
U. O. av 2. gr. Andersson .
Uppb.-t. :
Redogörare: U. O. av 2. gr. Almqvist.
OJTicerare:

E xtra kadetter: Liljen c rantz , ;n·g. 1 9 18 , Sjögren, m ·g. "/ , , Cronstedt, avg. 1 8 18 , Kullberg, avg. 17 j 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 , Gade20
lius, avg. / ,, Cederström, avg. ""/,, Djurklou , avg.
10
' , avg. -·.,.,/. 7 .
·l l"·e'l·t·, avg. 17,/ 8 , oc h A.tneen
N orcen
/,
·"'
Sedan extra kadetterna den 15 maj embarkerat Jiimnacle
korvetten n ågra dagar senare Karlskrona och företog en kortare kryssning i Östersjön . Efter ett uppeh åll i Matvik styrdes 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 midsommarhelgen här firats , återvände Norrköping till Sverige, närm ast
E tfsborgsfjorclen och därefter Hii.lsingborg, varest fartyget in~p-~ktera des 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 korv etten avgi ck till Tri1 lh m l't.
Här avpolletterades underlöjtn. Lagerstedt Lill kanonbå t e n Ca rl sund för ;{tt tj ~instgörn å densamma uneler de kommand e eskaderövningarne . Från Trälhavel bogserad es No rrköpin g .u l ti ll
Dalarö, cl ~ir e n för våra då tida förh å llanden stå tlig eskacl n
låg fiirankrad , niimligen korvetten: Eugenie , kanonb tHar nt·
Hota, Ca rlsund och Alfhild , monitore rna Loke och Tirl'in g.
pansarbålarne Siilve oc h Berserk samt ång fart yget \~Valkyri an.
Ko rv e tle n ingick nu i de n eskader, som bildades av dessa far tyg , och som. stod unde r befäl av k omm e ndöre n 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 rid sövningar i sk ii rgå 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 k o rvette n in spe kterat s av konter:-1mir:tl P . Virgin gi ck
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 trade s de n 11 st-•pt.
f{ orvetten

Suga 1880 .

Komm e ndörkapte n M . P. von 1\ruscnstie nw.
Kapte n .T. D. Barclay.
Löjtnanterna G. J. Sjöber g, C. O. Olsen. J. H. E.
N isse n , O. Lindbom , C. A. M. Hjulh :-1 mm:1r, \\' .E.
Elers och E. C. Brusevitz.
Förval lart>: K:1mmar skri va re J . E. Lagerlwlm .
Med. ka nel. N. G. Sa muelsso n.
Liikare:
U. O. av 2. gr. Roclehn.
lipph.-st. :
Fl. U. O. No rcl striim.
U ppb. -k.:
U ppb. -sk. : Fl. U. O. Tingberg.
Uppb.-m. : U . O. av 1. gr. Berg .
U. O. av 2. gr. L:trsson.
Up pb .-t. :
ö:e klassen : Ju e l, Flaeh, Linclstriim, Lincll w rg,
Kad t- tlt> r:
Ekelund , Y. Arbin , H e lin , Tel:lnder, BromaiL
Brandt och Boman. 5:e klassen: Hmnilton , vY..
Rosenblad , Goldkuhl , Natt oc h dag, Sassc, Gj rr-

Chef:
Sekond :
Officerare :
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Jing , Corselli, ~tvg. 22 1,, Peyron , avg. ·"' r,, och Lid beck. J: e klassen: Gy ll enkrok, v . Krusc ns ti crn:t ,
Lindman, Tigersc hi ö ld , a f Ugg las, G:, \ Vallenb erg,
G. 0 .. \\'all e nbe rg, \l. L .. Ham ilto n , L. P ., avg.
""/, , F eye h t i 11g, l\: rus e, (;y Il e nsti e rna , HermeJ in
oc h Lage rbielk e . :3:e klassen: Engstriim , 1\lt>man ,
Gu id a. Spo rrong , v. Di.Iben , Thurclin, Stcnberg,
Falleniu s, af Ugg las , No rdl a nde r, Lenhusen oc h
Sah lbom , avg. "11 ,. 2:a kla ssen : \ Vac htm eis te r,
Sundhol m , K r: w k , Acll'lsköld, L iepe , N or i ndl'r,
Barth e lson , Schiinmeyr, Hummel , Cederblom och
Ankarcr c na . l :a kl asse n: Sylvan , Ak erhielm ,
Bjiirkm:m , Sparre, Enes tröm , Ocklhcrg, Ridders lolp e.
Sed:1n besättningen den 18 m ;t j inmönstrats, :tvgick korvetten följande dag siiderul. El'ln att ha ridit ul e n storm
i Sl:age ra ck , genomseglade Saga de fi'll·sla cla garne i juni e nge lska kanal e n oc h ankrad e den 10 i s:unma mnnncl p å Funehals
reclcl. Hiir lwgn Jvos lva man ;J\' besiittningen , som ;n·lidit på
n edre san. Efter 10 dagars uppe h:"t ll i denna hamn gick fiir den å ter Itordvart genom P entlancl Fi rth och efter e tt dygns
uppe h å ll i Leith vidare mot hemfarvattn e n. De n 29 juli av led å te r en man :tY b esiiltnin ge n , so m dock fick vila i SYe n s k
jord, i d e l Saga de n l au g. ankom till Hiil singborg , dii.r den
avlidne fiircl es i land. Nu följd e någ ra dagars kr yss ning i
Sundet, varunder särskilt k~tcl e tlerna >> gnoddes >> m ed sege lmanön·r oc h exercis. Eft er e n tur till Kalm :tr å terviincle k orvetten den 10 aug . till Karlskrona , dät- kan o nha len Gunbild
ställdes under fartygschefens befiil, Y<1rp å de b {tda fartygen
avgingo lill Ronn eb y. Här och i Matvik följde s:\ artilleri skjutnin gar, manöv er- oe h land s li g ningsiivnin gar , va rjämte ka dettema sjömii.tte och övades i man över och s kii rgå rclsnav ige rin g på Gu nhilcl . Inspektion Yerk s tä lldes den 7 sept. av konh •rami ra l Vi r gin , va r u n d e r Saga å lnviind e t i Il Karlskron <t.
Kadt'Ltern a a vgingo n ågra daga r sena re, och f a rtygct a vmön s trade de n 16 sept.
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Ske p psgosswu d elningen.

Till

skeppsgos seavdelnin g år 1880 sammand rogas bri g-

g~une Falken , Snappopp , Skirner och af \Virsen.

.chd.- c hef:

Kommend örkapten J. C. Oslerman , en'lbarker ad a
Falken.
Briggen Fa lken .

Chef:
Uppb.-st.:

Löjtnante n, greve A. L. Hami lton.
U. O. av 2. gr. Söderlund .
Briggen :inopfJOfl fl.

Chef:
Läkare:
Uppl1 .-st.:

Kapten N. J. N . Ha ll striim.
Med. kand . C. O. Ho lmer. .
U. O. av 2. gr. Petterson.
Briggen Skirner.

Chef:
Uppb.-st.:

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

af

Wirsen.

Löjtnant A. G. M. Y. Sc hou ltz.
Chef:
U. O. av 2. gr. Rodehn.
Uppb.-st.:
Avdelning ens expedition tog sin början den 10 ma j och
utstriicktes under de närmast fö ljande månadern a ej utanför
Karlskron a-skärgår den. Falkens loggbok för den 12 maj för mäler , att »kl. 9,," · m. hissad es nationa lflaggorna å topparn t·
i anledning av Ishavsfar aren Vegas väntade ankomst.>> Någr ~•
t·immar senare anländ e också delta fartyg, hä lsat med vant och relingsma nning a v de på redden l iggancle fartygen sam l
salut från Kungshol men. -- Under avde lningens övningar in lräfTacle en ombord läggning mellan Falken och af Vlirs en ,
Yarvid dock ingendera allvarliga re skadades. Från skeppsgossarnes synpunkt sett inträfiacle ett svårare >> missöde >> den
30 maj , i det att tred jedelen av deras i.ilportion för framticl en
indrogs enligt Kungl. brev samma dag. Emellerti d utsträcktes
avdelning Pns kryssning ar så småningo m Lill hela Belkinge-
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sk ä rgården och medio aY jul i seglade ra r lygen nordvart och
uppehölJ a sig någon tid i del sm å ländska skärgårds området.
I augusti gick fårelen t illbaka, och efter inspektion av militiir ch efe n , kommend ör A. Cronsledl avslutnek avde lningen si n
expedition de sista dagarne i samma månad.
f lng/artyge t Wa lkyrian 1880.

Detta fartyg gjorde twn1w kortare expeditio ner, en maj
och en i juni m å nad , för vilka loggböcke rna saknas. Kommenclerin garne v oro eme ll ertid då som sedermera följande :
Chef:
Kapten F. T. Thörn.
Officer:
Unelerlöjt nant H. A. Palme.
Uppb.-st.:
U. O. ~w 2. gr. v\'e nclin.
Uppb.-sk. : U. O. av 2. gr. Lindgren.
Uppb.-m.: U . O. aY 2. gr. Gunneson .
\ Va lkyrian rustades för ny expedition i början aY augusti ,
avgick till Stockholm och fick sedermera tjänstgöra såsom
chefsfarty g uneler de fö r ut omnämnd a (sid. 313) eskaderöv nin garne i Dalarö-sk ärgård e n. Den 10 aug. embarker ade eska derchefen kommend ören, friherre B. O. Sta cke lb erg j~imle stab
beståen de av:
l :e Fl.-adj .: Kapten A. T . Thunberg .
2 :e Fl.-adj.: Löjtnant C. E. Smith.
Stabssekr eterare: A. Zettersten .
För den närmast följand e de len av expedition en saknas
även loggboksb laden , men av övriga fartygs loggböcke r framgår , att \Valkyria n m ed eskaderch efen ombord ankom till Triilhavet elen 19 aug., där denne övertog befälet över elen samlade
styrkan. Sedermer a följde så eskacleröv ningarne, efter vilkas
av sJu tand e vV n lkyrian återv~incle till Stockholm , där eskader ch efen m ed stab elen 27 aug. avg ick från fartyg et. Den 7 sept.
avpollette rades unelerlöjt nant Palm e och ersattes med underlöjtnanten , greve H. R. Hami lton.
I loggboken å terfinna vi vVall~ y rian den 10 sept. p å sydgående mot Karlskron a, som nådel es nästa dag. Uneler de
när mast följande veckorna togs fartyg et i anspråk för trans -
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to'- 1· ttt· () lika båtsman skompan ier till så\-·ii(
.
porter av l. : o n t mgen
ost- som vi·istkust en , varefter delsamm a :nTustad e samt av.
mönstra de den 4 oktober.

1\un onbclten R otu 1880.
Kapten B. C. E . S . E. }J und:.
Löjln:tn l O. G. R. \'On Feilitzen oc h und e rlöj twt n t
Gustaf Dyrssen.
Med. kand . H . Dnhle rus.
Läkare:
U. O. :tv 2. gr . Bom:tn.
Uppb.-s l.:
U. O. :tv 2. gr. Petterson .
Uppb .-k. :
Uppb .-sk.: U. O. av 2. gr. SH·nsson .
.
_ . .
U . O. :tv 2. gr. Siiderkv isl.
Uppb.- m.:
wk
a,·g
UI11
J
.
u
den
och
mnj
Bcfå lstecknet hissacles den 24
id;
g
lm
Stockho
i
Hota nordvart . Efter n ~1g r:1 dagars uppehall
erH
resan till Norrland skusten , diir Stugsund , Sundsva ll och
nösand besiiktes . Efter mid somman ·n s tack fnrtyget över Bott\'nhavct och ankom den 29 juni till Kronstad l. Nu l'ölj (' l'
ctt tomrum i loggboke n, i vilken vi eme lle rtid å terfinna kan oni Ne ufahr,va sser s ham n. .
ot och v;i' l förtiit'cl
.
lJa' t en d en g ·J u l't l,·c1·1
J ~ 1' t>
Efter denna. hamn följde några da gars uppehål l i Kiel , n n-

Chef :
O ffi c era r e:

fr:-l.n fartygel återvii nd e till Sverige, närm ast Matvik. ~ rtc r
avslutad e s kjutnin ga r och övningar hiirstiicle s an~öpt~s h.:t rlskrorw pa vii g nordvart . Sednn följde a rtill erisk.Jut mn gar tm
Giiliifjär den samt en kortare kryssnin g i Öslersjii n 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 Stockhol m sam t de llog
l·
.
t
l
b
sederme ra i eskaderö ,·ninga rne . N ii r dessa a vs u ta ·s, lllsp e ,.
te rades fartyget av konteram iral Virgin, varvid skjulnin g:t r
utfördes med 12 och 27 cm:s kanoner. H~irefter följde :1\·"ana till Karlskro na , anustnin g samt aYmiinst ring elen 8 sep t.
~

l:")

f{ ananbelt en

Chef:
Off icerare:

r erdunde

1880.

Kapten J. B. Lilli ehöök.
Löjtnant M. F. ' ' · Krusens tierna och underlöj t nan t
H. G. af Sillen.

Lä kare:
Uppb.-st .:
Uppb.-k .:
Uppb. -m.:
Redogiir are:

Med. kand . J . T. Grönva ll.
U. O. aY 2. gr. Jansson.
U . O. :n· 2. gr. Jönsson .
U. O . av 2. gr.: Olsson.
U . O . ay 2. gr. Kihlmar k.

Den första delen av fart ygets loggbok saknas, m e n den 9
juni finna vi detsamm a i Stockhol m, Yarifrån :n·gångc n skedde
n ågra dagar senare. Fi:irden gick nu via Alfsborg sfjorden till
Wilhclm shafen , cl ~irifrån till Hälsingb org oc h efte r en avsticl . : are till Köp enh a mn gjordes uppehåll i l\tfatYik. Hiir följde
nu en övningsp e riod e ft e r vars aYslutanc l e i medio p å juli m åna d kanonb å len företog en kryssnin g till Norrland , där' Gävl e
oc h Sundwa ll besöktes . 0Yer Stockhol m gick så resan till
Fårösun d och efte r Ö\·ninga r därstäde s deltog Verdand e i es kaderövnin garne , efter vilkas :l\·slutan cle fö ljd e in sp ektion i Nyniishamn d en 30 aug. Sanuna dag avgick fartyget till Karlskro na , c!iir b esä ltningen avmiinst rncles d en 8 septe mber.

illonitor ema L ol.: e oc h Tirfing 1880.
D e n 8 juli rustndes dessa båda fa rtyg' för att bilda e n
avdelnin g und er beHil av komm e ndörkap ten C. G. Lindmar k
såsom a ' ' de In i ngschef.

i1J onitoren Lok e.
Ch e r:
Sekoncl :
Adjutant :
Offi cerarP:

Kommen dörkapte n C. G. Lindma rk
Kapte n A. E. H.. Ca rlh e im-Gyll enskölcl .
Löjtnant C. G. Y. Diecleric hs.

Löjtnan t J. 'V. L. S icln er och underliij tnant C. E.
U lff.
iVJed. kand . J. Il. Pettersso n.
Läkare:
F l. U . O. Sandsted t.
Uppb. -st.:
U. O. av 2. gr. Allgulin.
Uppb .-k. :
Uppb. -sk .: U. O. av 2 . gr. Eln1s tr(ln1 .
U. O. av 1. gr. L jun gqvist.
Dppb. -m.:
U. O. av 2. g r. Ågren.
are:
Redogör
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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' lningens expedition, men påbörjades åter den 12 aug. , da ck
båda fartygen befunno sig vid Gräskö i Stockholms skärg ård.
Under övningarna härshides och i den angränsande sk~irg ar
den råkade Loke ut för en lindrig grundkänning. Den 11
aug. ankrade avdelningen å Trälhavet samt ingick seclerm er<t
i eskadern och deltog i dess övningar. Efter eskad erövningarnas slut följde inspektion den 30 aug . i Nyn~ishamn cW kon teramiral Virgin, varefter ,fartygen avgingo' till Karlskron a.
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 ln er.
Pregotten 1· anad is.
Chef:
Sckond:
Officerare:

Kommendör C. H. T. Ullner.
Kapten A. P. Lilliehiiök.
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;,

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 ) .
Förvalla re: Kammarskrivare J ..-\. L. Asbrink.
Med. kand. A. H uclbng och J. H. Pdlnsson (fr.
Läkare :
o. m. "/ 0 ) .
Uppb.-sl.:
U. O. <W 2. gr. Smedberg.
U.
O. av 2. gr . Lindahl.
Uppb.-k. :
Uppb.-sk.: Fl. U. O. Nyman .
Uppb.-m .: U. O. av l. gr. Ljun;,Nvist.
Upph.-l.:
U. O. av 2. gr. Johansson.
DL'n 3 oktober liimnacle avdelningen lLtrlskrona med Gibraltar 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 upprepades missödet ä ven m ed babords. U n der det fiiljancle dygnet 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 nyärshögliderna. Den 14 jan . 1881 ;l\·gick Vanadis på en c:a :3 månaelers kryssning i Medelhavet, varuneler Valetla , Nl'apel , Porl
F erraj o (E iba ), Spezzia, Vill:t Fr:mca, Alger och Carlagena
besöktes. Den 25 april ankom freg;1tten till Gibraltar, varifrå n r esan hemåt började. På henwiigen besökles Bournemouth , diir H. M. Konungen av lad e besök ombord , samt Porlsmoutlt. 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 Gev lc.
Kommendörka pten G. N. af Klerck er.
Kapten C. A. E. Hj elm .
Löjtnanterna frih . C. O. S. Posse, S. von Kon ow,
J. E. W'ilcke oc h A. H. L. v. Schewen samt un derlöjtnanterna H. A. Pa lm e, G. af Klint, E. G. D .
M::echel och E. G. Lagerstedt.
Med . kand. A. vV. Thoren.
Uikare:
U. O. av 2. gr. Sven sson .
Uppb.-st.:
U. O. av 2. gr.: ,~l l gu lin .
U ppb.-k.:
Uppb. -sk .: U. O. av 2. gr. RosendahL
U. O. av 2. gr.: Ström .
U ppb .-m.:
U. O. av 2. gr. Forsberg.
Uppb. -t. :
Redogörare: U. O. av 2. gr. Svemson.
Efte r avdelningens avgå ng frå n Karl skrona den 3 oktober
n å dde korvetten sitt första m ål, Gibraltar, efter 25 dagars r esa .
Härifrån gick färden in i Medelhavet och över Brindisi, Pol a
och Corfu till Port Saicl elen 16 dec. Några dagar sena re fö renade sig Gevle m ed Vanadis i Alexandrin, där a vdelnin 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 Italien , där Messina, Palermo och Neapel b esöktes under februari
och början av mars. Efter ett uppehåll i Palmas-bukten (Sardinien) för artilleriskjutni ngar, förenad e sig Gevle å ter m ed
ch efsfartyg et den 23 marS' i Alger. Här avpoJJ etteradsc till
sj ukhus i land löjtn a nt v. Konow och underlöjtnant af Klint
jämte n ågra man av besättningen. U nderlöjtnant af Kli nt
embark era de dock innan fartygets avgån gi den 4 april. Nu
gick färd en , efter k orta r e besök i Malaga och T a nger , tillbaka
till Gibraltar, varifrån korv etten den 1 maj an trädde hem fä relen. Över Portsmouth n åd des så slutligen Kulskrona den
31 maj. Här följd e inspektion den l juni , varpå korvetten avrus ta des och avmönstra des den 11 i samma m å n a d .

Chef:
Sekond:
Offi cer a r e:

Å ngj'artgget V alJ,:grian 1881.
Fyra kortare expedition er ä r o att anteckn a för Valkyrian
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detta år. De hade samtliga till iinclamå l att tran sportera kon tingenter ur olika båtsmnnskomp anjer till skilda dela r av landet såsom UcldeYnlla, Kalmar, Visby m. fl. orter. Komm enderin garne und er Je olik a resorna ~' oro följand e:
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.

U nel e 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.
Kapten G. af Trol le.
Chef:
Uncl crliijtnnnt S. J. T. C. Ankarcronn.
Officer:
som m·an .
Samma
Uppb.-män:
4) 29 oktober- 3 nov ember.
Kapten G. af Trolle .
Chef:
Officer:
Unelerlöjtnant A. E kström .
Uppb.-miin: Samma som ovnu.
Korvett en No rrköping 1881 .
Chef:
Sekoncl:

Komm endörkapten O. Ln gcrbe rg.
Kapten A. E . R . Carlheim-Gylle nskölcl.
Officerare: Löjtnanterna C. O. Olsen , D. U. V. Lineler och
C. L. A. Munth e sa mt unde rlöjtnanterna Gustaf
Dyrssen , P. J. Dahl gren , A . B. Juel, H. F. Lindb erg, C. O. H. v. Arhin och J . A. Helin .
Med . lic. G. lVL P. Ramberg.
Läkare:
U. O. av 2. gr. vVenclin.
st.:
Uppb.U. O. av 2. gr. Cnrlsson.
Uppb.-k: :
Uppb. -sk. : U. O. a v 2. gr. Lindquist.
U. O. av 2. g r. Holmqvist.
Uppb. -t.:
R.edogörare: U. O. av 2. gr. Ekström.

-
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Extra kadetter: E. A. Pcyron, a Yg . "'!,, AlmqYist , aYg . ""/s, Pr ytz ,
. ,.u '~ /
B·utz
e ll ' av"·b . ~ " /, \·\ ' ijk , avg. ~·),, Nauck , 1 b'
~ 8'
(_
.
'lY".
"';;
.
Sc lm eidll'r a v!!. "'; /,, Busch , av g.
110 11
' "!,, Lind ~d' Bageby, avg. "/, , Grahm , avg. "1,,,
G. yon Horn , avg . ";" ,, Thcland er , nvg. 2 / , , Huben s son , avg. 2 " /,, Persson , avg. >."/.;, T. T. Ljun g. . 2",1,.
qvisl, aYg. ,.,/,. , oc ,1 l '"1sc l 1er, nvg.
Befiil slecknet hi ssacles den 8 maj , och seelan b esii ll.nin gl'll
d e n 21 i samma m å nad imniinslrals , a vg ic k No rrköping ii\'l' r
:M akik till Ores unel. Hiir följd e nu unel e r förrn de len av ju ni
scgelex e rc is , manöverövnin gar o. dyl. , varuneler såvä l ~v ensb1
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 e n tids vtla harslack s
Yiilldes sliiven å ter h em åt och den 3 augusti a nkrad es i Nl :1t vik. N u vidtog en iivningsperiod, huvudsakli gen omfnttan dl'
landsti g n i ngsövn in ga r oc h ha nlhape n sskjutn in ga r. U nde r l' l~
kryss n ing 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
tiimlige n st ora skador å b åda fartygen , vilka dock ej spru ngo
lii c k . Engelsmannen ku nde forlsi:ilta res an , fiir st sedan C'll
llanclräcknings a\·delning fr å n Nor rköpin g så gott sig göra liit
n•pn r erat skadorna, und er det all korv ette ns eg na hav e rier repare r ades på å te rresan till oc h vistelsen i Matvik D e n :~o
augusti e mbarker ade komm e ndöre n Greve A. R . Crons ledt lor
i 11 speklion, efter vilk e n fart yget avgick till Karl skron a. a vru st:l clf's oc h avmön strade den 9 septemb er.
l'- '

'

(_

;::,·

l·l-) ,

•

'

(.)

l

'

l\ orv etten Soga 1881.

Ch e f:
St'k ond:
Off icera re:

Kommendörka pten M . P. v. Krusens ti er na.
1\:apten J . D . Barclay.
Löjtnante rna O. Lindbom , C. A. M. Hjulhamm nr.
E. C. Brusev ilz , C. G. v. Dieclerieh s, W. E. Elers.
Gren· A. L. Hamilton och J . R. E. N issen.
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Förv:dlare: Kammarskriv ~ 1re .J . E . Lngerholm.
Med . kanel. N. G. Sa mu e lsson .
Läkare:
Fl. U. O. Hocl chn .
Uppb. -st.:
Uppb .- k.: . U. O . av 2. gr. Emlwrg.
Uppb.-sk: U. O. av 2. gr. Ca rl ström .
U. O. <-l V 2. gr. P\'llt•rsson.
Uppb.-m.:
Uppb .-1.:
U. O. av 2. g r. :\nd ersso n.
Kadeltcr:
6:l' kl:tssen: Bnmdt , \\'. Hamilton , Go lclkuh l, Hosenbl:ld , Na ll och D~1g , Gjerling , F . M. P eyron ,
Broman , Corsl'lli oc h Sassc. 5:e klas se 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 lt on , Gyllenkrok 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 , Spo rro ng, Fallenius -och F. O.
af Ugg la s . :3:e klasse n: Leuhusen , .-\de lskö 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 rse n , Hagman , N o rse hus, Del hYik ,
Brunstedt och d e Brun.
Befälsteckn et hissades de n 2 111:1j, oc h e fte r inmön s tring
• . D e n 28 maj sa ltes
den 18 avgick Saga till E lfsborgsfjordl'n
kursen sydvart, och de n 16 juni ankrad e korvetle n i Cacli z,
vari fr å n resa n å ter gick h emåt. H ii runder överfölls f:1rt yget
av en h y , som spr~ingdl ' w å ra st å ngen på fören och kr yssbram stå nge n. U tan andra missöden gick fiirden e fter uppehå ll i Bresl oc h P ly moutll tillbaka till SverigP och den 27 juli
a nkrad e Sag:~ i JHilsinghorg. Den följande delen av exp edi tion en uppvisa r in ga nämnvärda skiljaktigheter från föregåen de års kael e tte xpedition (s id. 313) , i det den som d å omfattade
manöverövnin gar i S undet, artilleriskjutni ngar, kad e ttö v ninga r
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på G u n hi ld, sjömätningar m. m . Den 2 september insp ekler~t 
des Saga aY kommendören Greve Cronstedt, avgi ck till Karl \1'- ron:1 sam t a vmönslrnde den 9 sPpten'lber.
Ske f! fJSfJOs serwd el 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.

Brigg en F a/l,: en.

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

Löjtnant G. 'vV. D . Ljungqvist.
U nderiiijtnant H. G. \Y. 'vVran ge l.
U. O. av 2. gr . Söclcrluncl .
Brigo en Snappopp.

Chef:
O fl'ice r:
Up ph .-st.:

Kapten J. C. Grischolli.
Unclerlöjlnnnlen Greve C. A. Ehrensviird .
U. O. av 2. g r. PL'Lll'rsson.
Brigo cn Skirner.

Chef':
OITicer:
Uppb .-st.:

Liijtnanl A. G. M. \'. Schoultz .
Underlöjtnante n GreYe H. R. Hamilton .
U. O. aY 2. gr. L :1rsson.
15riggen Glaclon.

Kaplen N . .J . M. Hallström.
Chef:
Unde rlöjtna~1L C. E. UlfT .
Offi cer:
Med. kanel . C. O. Holm er.
Läkare :
U. O. a\' 2. gr . Andersson.
U ppb. -st .:
Uppb. -sk.: U . O. aY 2. gr. Ni ls son.
Briggarne, utom Gladan , hi ssade behllslec kn e n elen 2 m aj
samt inmön strades den 11 . Uneler en m å n ads lid följde sa
övn in gar i Blekingeskiirgå rd en. 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 .
D en 10 i samma m å nad segbele avdelningen nordvart, n ådde
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Stockholms skicirgå rd 2 dagar se na re samt kr yssade in till Trälh avet. Härifrå n bogs era des briggame av Ka r e upp p å Stock h olms ström . Under upp e hå ll et h ~ir s läd es verkställel es in spek ti on av konteramiral Virgin. Den 25 juli avseglade farty gen
å tl'r sydvart. P å kryss i de trånga farvattnen i Stockholms
in lopp upphanns Gladan av en rysk å ngfregatt und er h ogserin0o·. Bogserbåten kros sade i förbi b r ten G lad an s \"'o·icw
:) bb ' m en
vidare ombordläggning und gic ks. Den 28 juli samlades avde lninge n i Dalarö, varifrå n res an fortsa ttes. Efte r b es ök i
Väslen ·ik oc h Kalnuu·, n å deles Karlskrona de n 12 a ugus 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.
Kanonbelt en Gunhild 1881 .

l ) 2- 16 maj :
Chef:
Kapten G. B. Lilliehiiök.
Officer:
U nderlöjtnant 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 septembe r:
Chef:
Kapten G. M. lnge lman.
Offi ce r:
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 exp edition er stod fart yge t till
minörskolan s förfogand e i oc h för min erin gsö Ynin gar. D en
senare expeditionen omfattade endas t en bogsering av k orvetten. Bal der.

3) 17 oktober 1881- 5 april 1882 :
Ch ef:
Kapten G. J. Sjöberg .
Office r :
Löjtnant C. G. G. Kempff.
Uppb.-st.:
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 und er 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 lo ssdrogos , haverister 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 .

Uppb.-sk .:
Uppb.-m.:
Uppb.-t.:

Fl. U. O . Nyman.
U. O . av l. gr. Ljungqvist.
U. O. av 2. gr . .Joh:msson.

1\unon/Jdlen Skuld.

I hörjan av september månad rustades ovanstående farty g
för att tillsammans med korvetten Balder samt n~rska korv el ten Nornen och kanonbåten Slejpner bilda en eskader, som
skulle föra det nyfönnälda kronprinsparet till Sverige. Den 21
septemb er 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.

Kapten G. B . Lilliehöök.
Löjtnant C. A. M. Hjulhamm:u samt underliijtnanterna 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.
D en 24 september avgingo de båda fartygen från Karlskrona till Kiipenhamn och därifrån till Fredrikshamn. Här
ing·ingo Balder, Nornen och Slejpner i es kad ern. Den 28 em barkerade kronprinsparet på Vanadis , varefter eskadern omedelbart lättade och avseglade till Elfsborgsfjorden, diir de kungliga p ersonerna av Skuld landsattes i Göteborg. Niista dag
detacherades I3alder, Nornen och Slejpner, varpå Vanadis och
Skuld avgingo till Karlskrona, avrustades och avmi·m strades
den 11 novembeL

]{ orvetten V o n n di s.

Korvetten Bnldcr 1881- 82.

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 ).
Förvaltare: Kammarskrivare .J. A. L. Asbr ink (se ovan).
Med. kand. A. Rudberg.
Läkare:
U. O. av 2. gr. Smedherg.
Upph.-st.:
U.
O. av 2. gr. Lindahl.
Uppb .-k.:

Chef:
-Kommendörkapten A. L. Broberg.
Sekond:
Kapten 13. C. E. S. E. Munclc
OfTicera re: 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.
Förvaltare: Kammarskrivare E. R. Moberg.
Läkare:
Med. lie. G. M. P. Ramherg.
Upph.-st.:
U. O. nv 2. gr. \\iesterlund.
Uppb.-k.:
U. O. av 2. gr . .Jansson.

f{ orvetten

Chef:
Sekond:
Office ra re:

\1 anadis och kanonbåten Sku lcl 1881.

Chef:
Officer:1re:

-
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Uppb. -sk.: U. O. av 2. gr. Qvislberg.
U. O. av 2. gr. Olsson .
Uppb. -m.:
U. O. av 2. gr . Larsson.
·u ppb .-t. :
Befälsteckn et hissacles den 22 augusti och besällnin gl'n
inmönstrade den H september. Samma dag aYpollettera dl•;,
unelerlöjtnanterna Lindbe rg, Lindström , v. Arbin , Ekelund och
Flach , d e fyra förstnämnda till Vanadi s oc h elen senare till
Skuld , å vilka fartyg dessa officerare tjän s tgjord e under h ii.r
ovan ni:imnda exp edition. Balder avgick nu till Malmii, cliir
H. M. Konungen jämte prinsarn e Oscar och Eugen den L.l
september embark erade oc h efter en dags resa överfördes Li Il
Kiel. Härifrån seglade korvetten till Freelrikshamn , ingi ck i
t•skadern (se ovan ) samt d etach erades efter fullgjort uppdrag.
van·icl O\·annämnda offi ce 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 avs egladl·
Baleler och nådde Plymouth d en 7 oktober. Härifrå n gi ck
hirden ut på Atlanten, som häl sad e korv etten m ed en häfti g
storm, vilken emellertid reds ut p å bekostnad av giggen , so m
krossad es i en brottsjö. D en 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 d e n 30 novl'lnber ankrade i S:t Thomas. Nu fiiljd e en
övningskryssning i Karaibiska hav et, varunder Fredrikssl<1 d
(S:t Cro ix ) besöktes. Jul en firade s i S:t Thomas i d en ej :dit 27 ° C. Balde r avgi ck
för mich-interliknande temp eraturen
den 29 d ecember p å 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 Bros triim avgin go
från fartyget. Frå n Colon gick fä rden till Havana den 2 och
Port Ro yal den 18 mars . Efter kolning och allmän »uppsn ygg ning » hiirstädes a vseglade Balder den 27 mars till Ne'" York .
som n å dd es efter 6 dygn s resa . Här avpolletterades underl öjtnant Lindberg. D en 17 april anträdd es h emresa n, och d en
13 maj siktad es åter fäd ern es land et, efter n'ler än ett hal d
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å rs bortontro. Ett par dagar senare ankrade k orvette n i
Karlskrona , där elensamm a inspekterades av kommendör O .
Lagerberg oc h slutligen avrustade s samt avmönstrad e elen 26
maj 1882.

fi nyj'artyget Volkyrion 1882.

l ) 5 npril- 4 maj:
Chef:
Officer:
Uppb.-st. :
Uppb.-sk .:
Uppb .-m.:

Kapte n P. G. H. Sta rck .
Underlöjtnant G. af Klint.
U. O. [ IV 2. gr. Andersson .
U. O . :w 2. gr. Pettersson.
U. O. av 2. gr. Mobe rg .

2) 2- 8 juni:
Kapte n O. Petll'rs en.
Chef:
cer:
O fl'i
Unclerliijtnant G. af Kli11l.
Uppb.-män: Samma som under exp. 5 april - 4 maj .
Und er den första expedition ~n avg'iek Valk yrian. till Stockh olm, varifr ån fartyget till Karlskrona nedbogserad e ett krullastat nmdderverk oc h tv å kanonj o llnr. Därjämte verkställdes
en trupptransport. Fiir si s tn~imnda ändamå l gjorde Va lkyrian
äve n sin nnclra , l'JHbsL n å gra dagar lå nga expediti o n.

Kon anb åten 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 decembe r:
Chef:
Löjtnant C. O. Olse n.
U n d er ovanstå end e expeditioner s tod G u n hi ld t i Il olika
s kolors förfogande för övningsändam :'\ 1, varFimte fartyg et verk ställde n å gra kortare transp orter .
Korv etten Sogo 1882.
Chef:
Sl'kond:

Kommendiirkaplen M. P . v. Krusenstiern a.
Kapten J. A. V. Ba:-ck s tröm .

-

-
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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 . Dard e l och C. A . F. Pcttersen.
Förvallare: Kammarskrivare J. E. Lagcrholm.
C. L. Rudberg oc h F . YL M e lin.
Liikare:
U. O. av l. gr. H.ocl elm.
Up pb. -st.:
U. O. a\' 2. gr. Emherg.
Uppb.-k.:
Uppb.-sk.: U . O. aY 2. gr. Fondalln .
U. O. a\' l. gr. Ljungqvist.
Upp b. -m.:
U. O. av 2. gr . Nilsson.
Uppb .-t.:
l. Björkman , 2. Akcrhielm , i3 . Oclelberg, 4. Sparre,
Kadetter:
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 17
/'J, 16. Lidbeck
(ag.
15. Sylvan
krok,
1
17. Gu ida , 18. Ade lsköld , 19 . CPcll·rström (av g. " 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 . An kar cron~1, 50. Feychtin g,
51. Hamilton , 52. Lagerbielke , 53. Blix, 54. En eström, 55. Gylden , 56. Tigerschiöld , 58. Stenberg.
59 . . Linlon , .60. Thurclin , 61. Carn~ och 62. Falk .
Officerare:

Befälstecknet hissacles den t mnj, och efter inmiinstrin g
den 17 satte Saga kursen sydvart och nådde elen 30 Sheerness
samt d en 18 juni Ponta D e lgada. Härifrån anträddes ~'iter 
rPsnn, som gick ulanför Irland till norska kuste n. T Christian s-
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sund s;~mma ntriiffacle Saga den 13 juli med Eugenie och Norrkiipin g, v ilk a den 17 Logos på sliip och inbogserad es till Trondhj em , Yaresl vid H . M. Ko,nungens ankomst den 22 fartygens
besä ttni ngar paraderad e . Den 26 utbogs erad e Saga de b ~tda
korvetterna samt ~l\· g ic 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 åg ra 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 fartyg en till Ronn eby,
varest fiiljd e en övningsperiod av samma omfattning, som under
föregåe nde kacl etlexped 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 , Fa lken , Snappopp och S kirner. Avdelningschefen , kommendörkaptenen, Fri herre F. vV. Benn e l, var embarkerad å. Falken 10 maj - 7 juli
samt å Gladan 8 juli- 29 augusti.
Briggen F ni k en.

Ch ef:
Offic e r:
Uppb. -sl.:

Löjtnant S. G. \1\'es lman.
Under löjtnant C. G. V. Flach.
U . O. :tv 2. gr . Pettl'l'sson.
Briggen Glndun .

Chef:
Officer :
Läkar e :
Uppb.-st.:
Uppb. -sk .:

Kapten e n Friherr e 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.

·:-:·) Den nuvarand e amiralen och partiledaren innehade under denn a
expedition den mera •upphöjda• be fattningen som befäll1avare i s tormiirsen.

Chef:
Officer :
Uppb.-st.:

Kapten J. C. Grischotli.
Underlöjtnant J. A. Helin.
U. O . :l\' 2. gr. Larsson.

-

Brigg en 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.: Jan sson .
Uppb.-st.:
Under maj och juni m ånader låg avde lnin gen under öv ningar i Karl skrona skärgård utom Gladan , som detach erad
före tog ett par kryssningar syd- och ostvart. l början av juli
seg lad e avdelningen till Öresund och å terYän ck den 18 fr ån
Malmö till Karlskrona. Under augusti b esökles Kalmar och
Västervik samt östra Blekingeskbirg ården. D en 23 i samm:1
månad insp ekterad es avdelnin gen av k o mmendör Lagerberg,
varefter briggm·n e a vrustad es oc h avmiinstrad es elen 29.

Chef :
))

}}

:
:

Chef:
Sekond:
Officerare:

-
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K orvetten N orrkö pin g 1882.
Kommen dörkapten A. F . R. L. Lind af Hageby .
Kapten .'\ . E. R. Carlheim-Gyll en skölcl.
Löjtnanterna, Greve A. L. Hamilton, J . E. Wilcke
och F. Carlson samt unelerlöjtnante rna H. G. L agercrantz, Greve H. R. Hamilton , C. Go lclkuhl, E .
J. L. Gje rling, O. U. V. H. Broman och F . M.

Peyron .
Förvaltare: Kammarskriva re J. Fje llncr.
D. L. Stoopendahl.
Läkare:
F l. U . O. Kihl gren.
.-st.:
Uppb
U . O. av 2. gr. Pau lsson.
Uppb. -k. :
Uppb .-sk .: U. O. av 2. gr. RosendahL
U. O. av 2. gr.: Johan sson .
Uppb .-t.:
Extra kadetter (emb. 27 m a j) : Börtzell, Krook , Arneliu s.
Salomon , Sehn eicller, Nordenfelt, Bergman, Grahm ,
L::tgerlöf, Kraft, \ V. A. Hamilton , Stm·ck, af Fetersens , Liljencrantz, Joh a nss on , Prytz, L jungqvist och Riben .
Befälstecknet hissades den 8 m aj .
Den 30 avseglade No rrköpin g till Öresund och efter uppehå ll i Malmö, Hälsingborg och Hälsingör, gick resan sydvart.
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Den 13 juni ankrade korYetten i th e Downs och en vecka senare 1 Plymouth. P å å terfärd en rundad es Irland och den
17 j u Ii i n bogsera des Norrköping av Saga till Trondhj em.
H~irefter företogs en kryssning i Skagerack och Nordsjön ,
efter vi lk en fartyget de n 8 augusti ankrade i Matvik, där
artill eriskjutninga r och landstigningsö vningar vidtogo. Den 6
sep tember följde inspe ktion av a miral Virgin och s lutli ge n avmön strin g den 16 i samma månacl.
Kan onbelten Urd 1882.
Kaple n A. A. L. Pabmder af Vegn (med h efiil över
·
Verdande).
Officerare: Löjtnanternn C. V. T. '"- Ec kermann oc h O. L.
Beckma n.
Med. kanel . A. \V. Thoren.
Läkare:
U. O. av 2. gr. Söderlund.
Uppb. -st.:
Uppb. -sk .: U. O. av 2. gr. Liljeqvist.
Uppb .-m. : U. O. av 2. gr. Gumm eson.
Redogörare: U. O. av 2. gr. Härlin.
Chef:

Kanonbelt en Ferdande.
Kaplen G. J. Sjöbe rg .
Chef:
Officerare: Löjtn a nterna 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.
U. O. av 2. gr. Thunberg.
Uppb .- m .:
Redo görare: U. O. av 2. gr. Törnqvist.
I börj a n av juni m å na d ru stad es kan onbå tarn e Urd och
Verdande för att till ort och shill e överföra Fysikalisk-mct en>logiska Spetsbergsexpe ditionen.
Fartygen avgingo den 17 juni till Stockholm , varest en
omf::tttande last av bagage, provia nt, instrument m . m. ombordtogs. Spetsbergsexp editionens 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 löjtn ant H . A. Stiernspets, med. kand. R. Gyllen creutz,
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!'il. kand. E. Solancler, fil. kand . E. Carlheim- Gyllenskö ld och
Limmerm annen Andersson å Verclande. .-\ Urcl embarker ade
därj~imte cl:1· O. Pettersson , som erhå llit tillstå nd alt medfölj ;1
för att uneler resan gö ra isunde rsii kningar.
Kursen sattes omedelba rt nordvart och den 5 juli p~t sst•
rades polcirk eln. Nästa dag nåddes Tromsö, där fartygen ko lade. Hiir emba rkerade norska fångstmän nen Johnsson och
K ul se tl1 l' ör alt åtfö lja Spetsberg sex p ed i Liont•n. Den 9 avgin go
fart yge n samt ankommo till Green Harbour elen 12. Man sam manträfla de här m ed Svenska Geologisk a expedit ion en , Y<trjiimte und erriitte lse erhölls om att isfö rh ål landena denna so m mar vore ovanligt sva ra . Vid avgangcn den 13 juli hindradl'
också isen a lll framträng ande nordvart, varför fa rtygen styrd t•
genom. Danes gat för att över Smeerenb urg bay och pa sydsidan 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'iir
rartygen ankrade unel er Amsterda mön. Sedan man från Magdalena-ba y funnit det omöjligt att komma vidare norch-mt.
satte fartygen Yiisllig kurs samt ankrade den 21 juli und l'r
Kap T hordsen (Isefj orclen) . Ilär lossades expedition ens cflek t.er saml ordnades boningshu s m. m. för elensamm as riiknin ~.
De fiirsl:t da garn e i augusti de ha rkerade si u Uigen dc ov:111
nämnda medlemm arne av expeditio nen jämte en eldare f ran
Urd. Urcl oc h Verdan cli återvände till G ree1 1 Jlarbour 5:1 111!
nådde Tromsö elen 10 augusti , efter atl ha ombordta git någr:1
föro lyckade norska fångstmän , aY vilka fö;· iinigt en avled pa
\'iigen. På h emresan besöktes Köpenham n elen 20 augusti ocl1
2 dagar senare avgingo de båda fartygen till Karlskron a , diir
de avrustade s samt avmönstra de den 28 augusti .

Eskadern 1882.
Eskadern bestod av följande fartyg: Monitorer na Joh n
Ericsso n, Thorclön , Sölve och Berserk,- kan onhatarna SiwguL
Skäggald , Astrid oc h As lög samt seelermera Alfhilcl. Som es].-;tderc h efsfn.rtyg tjänstgjor de Valkyrian . Den 26 j u n i e m h a rk era de eskaderch efen , kommend ör 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.
Stabssekr e terare : I\.ammars krivare J. A. As brink .
Därj ä mte följde komme ndörkapte n en i Norska marinen
H. B . Ravn samt kapt en en H. Gadd tmcler viss tid eskaderliv n ingarm•.

F al kyrion.
Kaplen O . Pellersen.
U nderlöjtna nte rna G. af I\.linl och C. G. A. V .
F lac h .
Uppb .-män: Samma so m unel e r e xpediti one n 5 april- 4 maj .
Chef:
Office rare:

Mo nitoren .f olm Ericsson .
Kommend örkaptene n C. E. af Troll e .
Kapten J. A. Ekelöf.
Löjtnant T. C. A . Sanelström och underlöjtn nnt
E. G. D. M:oeche l.
Läk are:
Yied. kand. G. H. Johnsson.
Uppb.-st.:
U. O. av 2. gr. Runclblad .
Uppb.-k .:
U. O. av 2. gr. Svensson.
Uppb.-sk.: U. O. av 2. gr. Lindnu.
Uppb .-m .: U. O. ~1\ ' l. gr. Berg.
Redogör~! r e : U. O. av 2. gr. 1\ i h lm a rl.-.
Chef:
Sekoncl:
Offic e rare:

.1/onitoren Thordön .
Ch ef':
))

:

Sek ond :
Officern re:
Läkare:
lJppb.-st.:
lJppb.-k.:

1\.ommenc lörkaplen C. Lundgren (till 22 juni ) .
1\.ommen diirkapten O. R. l\'ordenskj iild (från 26
j Ull i) .
l\npten L. L. von 1-lorn.
Löjtnant A. G. M. von Schoultz och unelerlöjt nant
H. G. \V. \Vr~mgel.
Med. kanel . F. M. i\ Ie lin .
U. O. av 2. gr . S m ecllwrg.
U. O. av 2. gr. Car lsson.

Tidskrift i S.iöväs endet.
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Uppb .-sk.: U. o. av 2. gr. Nilsson.
Uppb. -m. : U. O. av 1. gr. Söderqvist.
R e d ogö r::~ re: U. O. av 2. gr. .\gr en.

Konanb åten Skagul.
Kapten A. P. Lilliehöök.
Löjtn a nt C. G. G. Kempfi och unde rlöjtnnnt C.
E. UlA'.
Med. kand. G. D . W ilken s.
Läkare:
U. O. av 2. gr. Löfvenberg .
Uppb.-st.:
U. O. av 2. gr. Johnsson.
Uppb.-k. :
Uppb .-sk .: U . O. av 2. gr. Löfgren.
Hedogörare: U . O. av 2. gr. Berggren.
U . O . av 2. gr. Olsson.
Upph .-m .:
Chef:
O fficcrare:

gar m ed 12 och 27 cm :s k an. i Nynäshamn och Oxelösund ,
samt John Ericsson och Thordön artilleriskjutningar i F urusund .
D e egentliga eskade rövnin ga rn e togo seelennem sin hörja11
i Dalarö de sista dagarn e i a u gusti samt b es todo i evolution er
å Kanh olm sfjärden, arti ll er iskjutningar mot T r ollh aren m . m .
Under dessa öv ningar intriifTa cil' ett par smärre missöden, i
del Astrid led ma skinh awr i oc h m åste inbogseras till Stockholm samt Aslög g rund stötte vid Dalarö. Fartyget lo ss drogs
em e llertid av Valkyrian , efte r ett par mi ss lyck a de fö rsök .
E fter kri gsöYnin ga r und er ticlen 15-23 aug. in spekterades
dc o lika fart ygen i eskad e rn , Yilken slutligen uppl ös tes den 25
augusti. Innan m å nadens utgång vo ro Karlskronafartygen på
sin stati on , där de anustacles , uto m Va lky rian , som togs i an språk för tran sporter till elen 21 september .

Kanonb åten Skäggald.
Kapten C. O. F. Ljungqvist.
Chef:
Officerare : Löjtnant A. vV . \ Va ll enb erg och underlöjtn a nt S.
J. T. C. Ankarcrona.
Med. k a n. C. O. Holmer.
Läkare:
U . O. av 2. gr . Sven sson.
Uppb .-st. :
U. O. av 2. gr. Pettersson.
U ppb .-k.:
Uppb .-sk. : U. O. av 2. gr. Bomb.
Uppb. -m .: U. O. av 2. gr. Fe hr.
Hedogörare: U. O. av 2. gr. Kihlmark.
Under den 30 juni samb el es eskad ern på Trälhavet samt
avgick några dagar se na re nordvart . Medan Sö lve och Berserk
kvarstannade i Stockh o lms skä rgård , for tsatte eskaderns iiY ·
riga fartyg detacherade färden län gs Norrla nd skusten. Und er
första hälften av juli månad fö r etogs övningar fartygsvis h ~i r·
städes, varunder sa mtli ga 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. Konun gen den 19 inspekterade
far tygen. Efter avgången den 21 följde en n y detacheringsp eriod, varunder hl. :J. Skagul och Skäggald utförde skjutnin-

Kanonbålen lngegerd.
29 augusti--2 sep ten1her.
Löjtnant C. O. 01S( ll.
Chef:
U. 0.· av 2. gr. SYen sson .
Uppb .-s t.:
U. O. av 2. g r. Mö ll er.
Uppb. -k. :
Uppb .-sk. : U. O. av 2. g r. Lindgren.
Uppb .- m .: U. O. av 2. gr. Cedergren.
Fartyget utförde uneler expedition en en tran sport.
0

Fregotten \Tanadis. 1882-83.
Kommendörkapten .J. C. Ostenn an .
Kapten L. L. von J-Iorn.
Löjln:mterna O . E . (~. l\"orrbohm , O. L inclbo m .
E. C. B ru sev itz (a Yp. i Deal) , Gr eve A. L. Hamil ton och G. W. D. L jungqY ist 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: Kammarskriv a r e J. E. Lagerholm.
C. L. Rudberg och F. M. Melin.
Läkare :

Chef:
Sekond:
Office rnre:
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U. O. 2. gr. Engström.
U pph. -s t. :
U. O. 2. gr. Hellström.
Uppb .- k.:
Uppb.-sk.: U. O. ::tY 2. gr. Nilsson.
U. O. av 2. gr. HolmqYist.
Uppb.-1.:
Uppb. -m. : U. O. av l. gr. Berg.
Efter inmönstring den 14 oldolwr avs eg lade Vanadis n i.isl: t
dag och n å dd e Yarmouth den 20 s:unt Pl ymouth den 2G i s<•m ma m an: td. Hiirifrån gick resa n för h å rda och motiga vin d:tr
till Cadiz och vidare till Nbtlta den 29 nov ember. Julen l'ir:tdl•.-,
i Alexandrin, Yarifrån avresan skedde reda n den 2~) de CI:~ml)l'r .
Kursen sattes mot Corfu, cl~ir fregatten ankrade d.:n 9 jannari
och gjorde n åg ra dagars uppeh å ll för landstiJtgsöv ningar ocl t
hand ,·:1pe nsskjutningar. U n der upp ehåll et biirstädes a vpnll t'l teraclcs unclerlöjtnan t Hclin. F rå n Cor fu gick resan l il l
Triesl, d~ir man välkomm1cles aY en s torm , som sprän gd l·
en del stående gods och tvingade fart yget att nwcl strukn a
stänger och r år taga pliktankare och maskinkraft till hj älp
för att ej r åka i drift. Den 27 januari liimnade Vanadi ~
Triest och avgi ck till Pola smnt vidare till Lizza, i vars far vatten artill eris kjutningar utfördes såvä l still aliggand e som un der gå ng. Fartyget återYi.incle sedan till Corfu , där under löjt nant He lin å ter embark era de. Efter en veckas skjutnin gar i
Palmn sh ukten , gic k färd e n till Marseille den 3 och Toulon den
B land dem , som h ~ir avlade b esök ombor d.
11 mars .
märktes hl. a. itmiral ern a P eyron och Du Pe tit Thouar ~.
E ft er ell kort besök i Gibraltar sa tte Vanaelis den 31 mars hirsen h e m åt. Und er h emresan gjordes ett uppeh å ll ·utan för
Down s för avpoll etleri ng av löjtnant B rusevi tz _j ii m te öni g: t
av minb:Hen Seids besättning.
Sn·n s ka kusten n åddes ej utan ett lindri gare missöde , i dd
att fregatten vägrade i genomvind svä ndnin g och därvid 1-: olliderad e med en gelska ånga ren Ben Macdui. Kollisionen av lopp
dock ulan nämnviirda sk ador å n ågondera sid a n . Efter atl
s lutli ge n ha ridit ut en storm ,-id Skagen ångade Vanadis den
26 apri l ge.Fiom Öresund och ankrade elen 28 i Karl s krona .
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