
Albatross – en händelse 
under  första världskriget



...det är den tyska båten minkryssarenAlbatross 
med besättning det handlar om

Den här båten?  Nej.....



Besättningsmän ombord på båten Albatross Fotograferade i Tyskland



Tyskland rustar och Al-
batross är en del i det 

kommande världskriget.

Efter beställning byggs båten 1907–1908 i Bremen



Kriget har startat och Albatross används. Bland upp-
dragen 1914 märks ett vid Helgoland

Nautlius var också med vid Helgoland





Ett uppdrag var vid Libau



Juli 1915. Tyska båtar i närheten av Albatross





Fyra ryska båtar angrep Albatross





2 juli 1915 – Albatross beskjuts





27 man dog och kring 50 var 
skadade



Det var nödvändigt att de 
döda blev begravda så fort 
som möjligt. Under dagen 
hade därför klockaren på 
Östergarn med hjälp av 

folk från trakten grävt en 
grav sju alnar i fyrkant vid 

kyrkans östra gavel



 Följande dag, den 3 juli, marscherade de den närmare 
fyra mil långa vägen till Roma, där de internerades.

Den internerade besättningen fick till en början bo på 
kampanjhemmet vid Roma sockerfabrik. Innan bet-
kampanjen började på hösten flyttades den till lägret 

Blåhäll i Tofta på västra Gotland. 







Albatross drogs flott den 23 juli 1915 av bärgnings-
fartygen Herakles och Poseidon och bogserades där-
efter till Fårösund. På hösten samma år fördes båten 

till Oskarshamn.



Oskarshamn  Båten reparerades men 
låg kvar i Oskarshamn 
i flera år. En del av be-
sättningen var hela ti-

den på båten.





Skillingaryd 1917–1918

Min vetskap om Albatross kom i början av 
1970-talet. Jag kände väl Birger Ekström, 
född 1918, från Skillingaryd och efter 
några år fick jag veta att han var son till en 
albatrossare. Jag lärde också på 1970-talet 
känna Börje Wallberg, gammal militär och 
frimärkssamlare. Han är ännu i dag efter 
fyllda 90 en flitig skribent i Filatelisten och 
är även utställare. Han hade gett ut en bok 
om Albatross med inriktning på posthisto-
ria. Den boken slukade jag formligen.

BörjeWallberg, expert på Albatrossposten

Birger Ekström (1918–1991), son till en av besättnings-
männen på Albatross.
Modellen av Albatross är gjord av besättningsmännen 
och finns att beskåda i officersmässen på Skillingaryds 
Läger.

Artikelserie om Albatross
1987 skrev jag 
åtta helsidor i 
Veckotidningen 
Finnveden om 
Albatross och nu 
25 år senare har 
jag fått påstöt-
ningar om att 
framför allt do-
kumentera peri-
oden i Skillinga-
ryd i ett bokverk 
som ska stå klart 
2015.
Vi får väl se vad 
man mäktar 
med...



Filateli
Lite av det fina med Albatross är att det kan handla 

mycket om filateli. Krigsfångepost är alltid intressant. 







Mannen på bilden är Karl Hjalmar Lagerstrand som 
var vakt på lägret. Han föddes i Nåthult i Tofteryd 
1897 men bodde vid tillfällle i Taberg. Hans son 
Karl-Gustav bor i Skillingaryd.

De svenska vakterna lät gärna fotografera sig iförda 
tyskarnas stiliga uniformer. På bilden ses Aron 
Blansch som var vakt vid interneringslägret i Skil-
lingaryd.

Svens-
ka 

Alba-
tros-

sare...













Hemresan



Åter i Tyskland



Läsa mer!
Det finns flera böcker utgivna om Albatrossmännens 

öden och äventyr, bland annat av Svante Hedin. 

Om filatelin har Börje 
Wallberg berättat i en 
skrift utgiven i samar-

bete med SFF.



1915 är det 100 år sedan händelsen vid Gotlands kust. 

Kanske, kanske kommer det av  då en bok där det 
mesta ska handla om internering i Skillingaryd men 

säkert också en hel del från Albatross i övrigt.

Så det blir kanske intervjuer med ättlingar till Alba-
trossare och många fler som har minnen, besök på 

Krigsarkivet, Albatrossmuseet på Gotland, ett muse-
um i Tyskland med mera.


















