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Meddelande från Kungl. Örlogsmannasäll:= 
skapet nr 3/48. 

•Ordinarie sammanträde den 3 november 1948. 

l. Valdes till korresponderande ledamot kapten Olof 
Traung, Göteborg. 

2. Valdes till arbetande ledamöter följande: 
Kommendörkaptenen l. gr O. R. Lilljequist. 
överstelöjtnanten S. Lindahl. 
överstelöjtnanten E. J. Nordling. 
Kommendörkaptenen l. gr (int) C. A. C. Cm·lfors. 
Marindirektören 2. gr T. G. O. Kemmer. 

3. \'al des till föredragande för år 1949 i vetenskaps
grenen skeppsbyggeri och maskinväsende ledamoten Kem
mer med ledamoten Falkendahl som suppleant. 

4. Valdes till föredragande för år 1949 i vetenskaps
grenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria ledamoten Krok
stedt med ledamoten Lilljequist som suppleant. 

Högtidssammanträde den 15 november 1948. 

l. Valdes till ordförande för arbetsåret 1948/ 1949 
hedersledamoten Ehrensvärd. 

2. Valdes till vice ordförande för perioden 1948/1949 
- 1950/1951 ledamoten Wetterblad. 

3. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar 
·Över avlidna ledamoten Grefberg och korresponderande 
ledanwten Dehlgren. 

1. Höll ordföranden anförande jämlikt Sällskapets 
stadgar § 22 i samband med nedläggandet av sin befatt
ning. Anförandet berörde spridd mobilisering. 

Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 38 
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5. Föredrog ledamoten Puke delar av årsberältebe 
i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria . 
Arsberättelsen behandlade landstigningsoperationer un
der andra världskriget. 

Berättelse över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet 
under arbetsåret 1947-1948. 

l. Sällskapet har varit samlat till ett högtidssamman
träde samt sju ordinarie sammanträden. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 
Ordförande, hedersledamoten Ehrensvärd, 
Vice ordförande, hedersledamoten Odqvist, 
Sekreterare, leclanwten Fogelberg. 

3. I Beredningsutskottet ha, u t01n vice ordföranden 
och sekreteraren, ingått: 

ledamöterna \Vesström, Xyman och V. af Klint med 
leclamötei·na Resen, ~ilson och \Vetterblacl som supp
leanter. 

4. Inirädesanförande jämlikt stadgarnas § 3 har av
givits av ledamöterna Hagwall, Puke och Rosenberg. 

5. .4.. rsb erättels er ba avgivits i följande vetenskaps-
grenar: 

artilleri- och handvapen av ledamolen Clason, 
minväsende av ledamoten Eng, 
förbindelseväsende av ledamoten Friberg, 
navigation och sjöfart av ledamoten Berling, 
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten 

Falkendahl, 
sjökrigskonst ocb sjökrigshistoria av ledamoten 

Puke, 
reglemente och förvaltning av ledamoten Xerpin 
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Då årsberättelserna varil av mera allmänt intresse 
har vid deras framförande tillträde lämnats även för of
ficerare och vederlikar utanför Sällskapets krets. 

6. Sällskapels tidskrift har utkommit med sedvanligt 
antal häften. 

7. Sällskapet har uneler året ordnat j'öredmg om elen 
s k Kon-Tikiexpedi tio n en, en forskningsfärd över S till a 
Havet år 19-17 av doktor T. Heyerdahl. 

8. Utöver staten för år 1948 har till bibliotekariens 
förfogande ställts ett belopp av 1,600 kr, avsett för färdig
ställande av en katalog över Sällskapets bibliotek n1 fi 
arbeten. 

9. På inbjudan av danska S~e-Lieutenanl-Selskab e t 
har ledamoten E. af Klint representerat Sällskapet vid Sy>e
Lieutenant-Selskahe ts sammanträde i Köpenhamn den 2 
november. 

10. Inom Sällskapet ha följande förändringar ~1gt 
ru1n: 

}feel döden avgått: 
arbetande ledamoten Grefherg och 
korresponderande ledamoten Dehlgren. 

Uppflyttats till hedersledamot: 
arbetande ledamöterna Odqvist och C. H. F. G. 

Ekman. 

Tillkomna: 

arbetande leclamöler: 
Romendörkapten O. Lilljequist 
överslclöj lnant S. Lindahl 
överslclöjtnanl E. Nonlling 
Kommendörkapten (int) G. Carlfors 
Marindirektör G. Kemmer 
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Korresponderande ledamöter: 

överste M. E. Persson 
. Sjökapten O. Traung 

För närvarande ufgöre:; Sällskapet av : 

Svenska Förste hedersledamöter 4 s t. 
Utländsk Förste hedersledamot . . . . . . . . 1 » 
Svenska hedersledmnöter 
Utländsk hedersledamot 
Arbetande ledamöter ....... . ......... . 
Svenska korresponderande ledamöter . . 
Utländsk korresponderande ledamot .. . . 

Tillsammans ledmnöter 

50 :t· 

1 » 

143 » 

40 » 

1 » 

210 st. 

11. Den senast invalde ledamoten intager i Sällska
pets fortlöpande medlemsmatrikel ordningsnumret 715 
räknat från viceamiral Falkengren nlCcl orclningsnmmner 
1 elen 15 november 1771. 

Karlskrona den 15 november 1948. 

M. STARCK. 
sekreterare. 
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Minnesteckningar. 
Upplästa vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 november 1948. 

Sten Dehlgren':'). 

Den 28 november Hl47 avled i Stockholm konunen
dörkaptencn av 2. gr i marinen, f d chefredaktören Sten 
Fredrik Dehlgren i en ålder av ()(i år. D. var son till 
bataljonspredikanten, fil. doktor A. T. Dehlgren. 

Sten Dehlgren blev kadett vid Sjökrigsskolan år 1895 
och utnämndes efter genomgång av den då G-åriga sko
lan år 1901 till unclerlöj tnant vid flottan. Befordrad till 
löjtnant 1903 och efter att med höga betyg ha genomgått 
sjökrigshögskolan 1906~08 och år 1910 utnämnts till kap
ten, avgick D. år 1911 från aktiv tjänst. Uneler 1 :a världs
kriget var D. inkallad till tjänstgöring, varvid han fun
gerade som bevakningschef i Gävle och militär ledamot 
av lotsstyrelsen. 

Redan som sjökadett gav D. som huvudförfattare till 
den å kadettfartyget traditionella midsommarpjäsen prov 
på en aktningsvärd litterär begåvning. I den med anled
ning av sjökrigsskolans 75-årsjubileum år 1942 utgivna 
minnesskriften av D. lämnade skildringen av »Midsommar
och andra nöjen ombord» vittnar härom. 

Författaren av denna minnesbild hade förmånen att 
samarbeta med D. vid förberedandct av oss förelagda upp
gifter i Sjökrigshögskolan. Dessa förberedelser, som ofta 
försiggingo i D :s hem, tillgingo så, att var och en efter 
studium av en »väntad» tentamens- eller examensuppgift 
redogjorde för denna . D :s redogörelse var alltid klar och 

.*) Minnesteckningen är författad av hedersledamoten örnberg. 
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koncis. Dessa sanunankomsler ledde icke sällan till 
diskussioner om ting, som åtminstone vid den tiden an
sågos mer eller mindre främmande för militärt tänkande. 
Härvid uppenbarades D :s »frisinnade» tänkesätt. Som 
exempel må nämnas D :s åsikt, att den militära hälsnings
plikten borde inskränkas, att försvarsproblemen borde 
mer öppet och kritiskt diskuteras och framförallt inkopp
las i ett större sammanhang samt att överhuvud militär
väsendet borde bringas ur den särställning, som det i 
många hänseenden intog i förhållande till de civila vrkena. 

Genom sina åsikter och medfödda litterära begåvning 
kom D. tidigt i kontakt med ledningen av »Dagens Ny
]Jeter» och blev i anslutning till avgången ur aktiv nl.ili
tärtjänst år 1911 ekonomichef och verkställande direktör 
samt från år 1922 chefredaktör i nämnda tidningsföretag. 
Utan att närmare ingå på Sten Dehlgrens omvittnade och 
betydande insats på dagspressområdet må här endast er
inras om hans många förtroendeuppch·ap inom publicist
föreningen, pressens opinionsnämnd m fl, hans medver
kan till Milkomsten av tidningarnas telegrambyrå samt 
framförallt det energiska arbetet på alt göra »Dagens Ny
heter» till ett administrativt och teknisl-:t högts tå ende fö
retag (Dagens Nyheters tekniska avdelningar, inrymda i 
ett 193c!- 35 byggt Tryckerihus, kunde vid tiden för till
komsten beträffande såväl inredning som maskinell u t-
rustning betecknas son1 det modernaste i Europa). 

Som tidningsman kom Dehlgren i kontakt med tidens 
stora frågor, miliEira, sociala och andra. I en tid, då bl a 
en liberal politiker i ledande ställning vid försvarsfrågan s 
behandling framhöll, att de då ifrågasatta försvarsutgif
tenla skulle göra Sverige till ett befäst fattighus, var det 
förvisso icke lätt för ledaren av den liberala Dagens ?\y
heter att föra försvarels talan. Säkerl är emellertid, att 
Dehlgren allvarligt sökte finna en tillfredsställande lös
ning såväl av föreliggande sociala reformförslag som av 
försvarsfrågan. Beträff:tndc sistnämnda frågas lösning 
var medlet härför upplysning och många äro dc artiklar 
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som i försvarsfrågan publicerats i Dagens Nyheter under 
signaturen Dlgrn, framförallt rörande sjöförsvaret. Bland 
dessa märkas särskilt klara och koncisa redogörelser för 
krigsh~indels<:-rna i olika havsområden under första världs
kriget samt i anslutning därtill publicerandet av den 
första officiella redogörelsen för skagerackslaget 1916. 

I den ofta hetsiga diskussion, som i början av 1920-
talet fördes i försvarsfrågan, sökte Dehlgren genom Da
gens Nyheter föra flottans talan bl a i en serie artildar, 
betitlade »Marina spörsmål». I Dagens Nyheters ledare 
den l december 1922, då försvarsfrågans lösning var sär
skilt aktuell, läses följande tänkvärda slutsats: >>Endast 
eller förnämligast genom tillvaron av snabbt rustade far
tyg och numera även ett effektivt Flygvapen kunna fien
dens dispositioner störas och tillfogas förlamande avbräck 
redan vid krigets början och den taktiska offensiven fullt 
utnyttjas.» Och vidare heter det: »Det förefaller natur
ligt, att denna utveckling, vars Jnöjligheter ökats sedan 
vårt land befria ls från det omedelbara trycket av en stor 
militärmakts landgräns och genom teknikens utveckling 
inom sjökrigs- och flygväsendet, också skall ta sig uttryck 
vid den nyordning av försvaret, som nu förestår. » 

I detta sammanhang må nämnas Dehlgrens väl ut
förda och i bokform år 1911 publicerade översättning av 
den brittiske amiralen Sir Cyprian Bridge's »,sjökrigs
konsten» samt den av Dehlgren år 1916 likaledes i bok
form utgivna redogörelsen för »Slaget vid Horns Rev». 

Dehlgrens med åren alltmer ökade arbetshörda inom 
tidningsyrket hindrade honom likväl icke att - om än i 
begränsad omfattning -- även under senare år ägna för
svarsfrågan sitt intresse. Han sökte därvid att ,bringa för
svar och dagspress till förtroendefullt samarbete och för
ståelse. I detta sällskaps tidskrift årgång 1946 häfte 11 
har Dehlaren i artikeln »Försvaret och pressen» framfört 

"' sina tankar och förslag för uppnåendet av detta mål. Han 
skriver: »Det behövs mycken upplysning om_ försvaret och 
alldeles särskilt rörande marinen», samt citerar i anslut-



562 

ning därtill ur Ludendorffs Inemoirer: »lVIarimnyndighe
terna lyckades genom flottföreningen och en skicklig 
presstaktik under sin egen regi att väcka en folkslicimning 
för starka sjöruslningar. Marinen blev folkels älsklings
tanke.» 

Då Dehlgren år 1946 av åldersskäl och måhända även 
i känslan av att krafterna efter många arbetsamma år 
började svikta, överlämnade ledningen av Dagens ::\yhe
ter, kunde han förvisso se tillbaka på en väl fullgjord 
arbetsdag. Länge fick han dock icke njuta sitt otium. 

Till detta sällskaps korresponderande l edamot kalla
des Dehlgren år 1923. 

Författaren av dessa minnesrader kan icke underlåta 
att till denna korta bild av en bortgången ungdomskam
rats livsgärning foga några ord om Dehlgren i privata li
vet. Mot sina vänner visade han alltid en trof~1st vänskap , 
även om åsikterna i en och annan fråga differerade. En 
sällspord harmoni var förhärskande i det aästfria Dehl-

"' grenska hemmet och Sten Dehlgren var ~ som en av 
släktingarna efter hans död uttalade ~, det st:uka stöd, 
till vilket maka, barn och övriga anförvanter med för
troende och kärlek sågo upp. 

Närmast efterlevande äro maka, född Svanlund, tv<1 
döttrar, Hervor gift med Sveriges minister i Brasilien 
Ragnar Kumlien och Birgit, gift med herr Malmström 
Höganäs~Billesholms-bolaget, samt barnbarn. 

Åke Wilhelm Herbert Grefberg'='). 

När Åke Grefberg på sommaren 1947, sedan hans av
skedsansökan blivit beviljad, planerade för den närmaste 
framtiden, gingo hans tankar i olika omgångar till Kana
rieöarna, och det var främst kommunikationssvårigheter, 
som lade hinder i vägen iför en resa dit redan hösten 

*) Minnesteckningen är författad av ledamoten \V" etter blad . 
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samma år. Efte1· all ha tillbringat vinter och vår på 
Mallorca kunde dock hans hustru och han på sommaren 
19-±8 flylta över till Kanarieöarna, där de slogo sig ner 
på ön Teneriffa, i den lilla staden P uerto dc la Cruz, be
lägen vid kusten på öns nordvästra sida, vid foten av den 
för sjöfarande under goda siklförbållanden vitt synliga 
Teneriffas Pik-Pico del Teide. 

Lån blev emellertid ej Grefbergs vistelse på ön. Ef
ter en kort sjukdom avled han den 9 september och blev 
samma dag jordfäst på den engelska kyrkogården belå
gen alldeles vid stranden av Atlantens omätliga yla. Pas-· 
sadens vågor, som svepa runt ön, och slås i vita skum
mande stänk mot den utskjutande klippudde av vulka
niskt ursprung, på vilken staden är uppbygd, sjunga sin 
eviga sång invid del helgade rum, där vår döde kamrat 
vilar, fjärran från Hiderneslandet. 

Åke Grefberg föddes i Söderköping den 29 februari 
1888. Föräldrarna voro rådmannen Gustaf Grefherg och 
hans hustru Jenny, född Linden. Antagen till :.;jökadelt 
1903 av lade Grefberg officersexamen 1909. Tiden fram 
till det första världskrigets utbrott tjänstgjorde Grcfberg 
dels i land i Karlskrona, dels ombord på prmsarskepp, 
jagare och segelfartyg. Sedan förde han under så gott 
som_ hela neutralitetsvakten 1914~1918 befäl på olika tor
pedbåtar. Efter genomgången sjökrigshögskola kom Gref
herg 1919 till sjökrigsskolan som kadettofficer och där
efter adjutant. Bland hans följande befattningar må sär
skilt nämnas i land såsom äldste instruktionsofficer vid 
sjömansl\:årens skolor i Stockholm_ åren 1926- 29 och som_ 
J . adjutant hos chefen för underofficers- och sjömanskå
rerna i Karlskrona 1930- 34, samt mnbord såson1 jagar
chef åren 1928, 1929~30 ocli 193f>--36, sista gången såsom 
divisionschef. 

Den dåliga befordringsgången under åren efter 1925 
års försvarsbeslut medförde att Grefberg först 1936 vid 
en ålder av 48 år och med över 26 tjänsteår såsom offi-
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ccr blev befordrad till kommendörkapten av 2. graden. 
Utnämnd till kommendörkapten av 1. graden 1938 gjorde 
Grefberg såsom chef på kryssaren Gotland en långresa 
till Sydamerika 1938- 39, varefter han kvarstod s{'\som 
chef på kryssaren såväl då denna sommaren 1939 va r 
kadettfartyg som sedan under försvarsberedskapstiden 
fram till hösten 19L10, varunder kryssaren såsom avdel
ningschefsfartyg ingick i kustflottans spaningsavdelning. 
Efter att ett år hava varit chef för marinförvaltningens 
nautiska avdelning blev Grefberg 1942 befordrad till kom
mendör och placerades såsom chef för Göteborgseskadern . 
Befattningen som chef för Karlskrona örlogsstation inne
hade han därefter under ~1ren 1943- 47. 

Efter en långvarig ohälsa under vintern 1946-- 17, som 
dock ledde till återvunna krafter, begärde och erhöll Grcf
herg förtidsavsked den l oktober 1947 och lämnade där
med den aktiva tjänsten ett halvt år före uppnådd pen
sionsålder. 

Genom sina i det föregående nämnda tjänstgöringar 
vid Stockholms och Karlskrona örlogsstationer väl insa tt 
i olika grenar av den omfattande stationstjänsten, till
trädde Grefberg sin sista befattning i en mycket kr ä van
de tid. Till det vttersta J)likttrogen och rättrådia och 
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aldrig benägen att spara på krafterna, gjorde han här en 
utomordentlig insats under de sisla beredskapsåren ocll 
vid försvarsberedskapens avveckling. Och icke nog hä r
med. I samband med avvecklingen följ dc organisa tians
förändringar, där det gällde att med bibehållen effekti
vitet lägga om verksamheten för att uppnå personalbe
sparingar och förenklingar . Måhända var Grefberg icke 
alltid helhjärtat med på de omläggningar, som från an
nat håll genomdrev os; syftet med desamma var dock i 
det hela överensstämmande med hans uppfattning om 
krav på effektivitet. 

Grefbergs hela verksamhet i flottans t j än st k änne
tecknades av rättrådighet i handlingssätt och ett rakryggat 
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uppträdande. Han stack icke under stol med sin uppfatt
ning, även om den var obehaglig för n10ttagaren atl höra. 
Han strävade alltid att vara rättvis och att tillgodose 
underlydandes bästa. Med kärvheten i uppträdande pa
rades välvilja och hjärtats godhet, som underlydande lär
de sig uppskatta och som gjorde Grefberg till en respek
terad chef. För dem som komma honmn närmare, var 
han en uppriktig och trofast vän. 

Som närmast sörjande efterlämnar Grefberg dansk
född maka och tvenne barn. 

Kungl. örlogsmannasällskapet, som Grefberg tillhör
de sedan 1926, låter i denna stund sina tankar gå till den 
fjärran havomflutna strand, där ljumma vindar ständigt 
susa kring den bortgångnes grav. 

Spridd mobilisering. 
Anförande på Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 november 1948 av Dess ordförande 
konteramiralen Qreve Ehrensvärd. 

Delmoderna krigcl kräver, all cll lands försvarskraf
ter kunna sättas på krigsfot - mobiliseras - p å ytterligt 
korl tid . stridskrafterna m å ste vidare kunna utföra ope
rationer omedelbart efter eller i vissa fall redan under 
mobiliseringen. 

Ett land, smn i det lilngsla söker hålla sig ur kriget 
och som av rädsla för alt framprovocera ett anfall eller 
av andra, t ex ekonomiska skäl, icke vill mobilisera i tid , 
riskerar att få mobilisera under trycket av fientliga slrids
bandlingar. Den som inleder operationerna har säker-
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!igen redan delvis mobiliserat och härigenom fått etl gi
vet försteg, som kan utnyttjas till att slå mycket hårt re
dan i första skedet. För det land, som tar emot slacret 

b ' 
kan detta betyda, att dess mobilisering blir allvarligt för-
dröjd. Är landet litet, kan det i sämsta fall betyda, att 
dess stridskrafter bli va avgörande slagna, innan de fär
(Ugmobiliserats, med påföljd att försvaret i dess helhe t 
omedelbart bryter samman. Försvararens tidsförlust vid 
spelöppningen kan sålunda bli av utslagsgivande bety
delse för krigets utgång. En för sent igångsatt eller ill a 
planlagd mobilisering medför med andra ord risk för alt 
de stora belopp, som årligen nedläggas på försvaret, bli
va till ingen nytta. 

Intet av det som inträffat under de senaste två stor a 
krigen ger rättigh~t förmoda, att svensk statsledning skall 
beordra mobilisering i mycket god tid. Krigsinakten och 
dess ledning får i varje fall icke hygga förberedelsea r 
betet härpå. Svensk krigsledning måsle i stället inr~i tta 

sig för det sämsta läget, nämligen mobilisering sedan krig 
utbrutit nch under alla de störningar, som fientliga an
fall, främst genom Jufthavet (anfall med robotvapen, an
fall från flygförband) kunna medföra. Dylika anfall 
måste under mobiliseringen i första hand befaras mot 
större samhällen, särskilt om de tillika äro mobiliserings
centra eller säte för ledr~nde organ av olika slag, vidare 
mot kommunikationer, framför allt järnvägar, järnvägs
knutar och brobyggnader och slutligen också mot mobi
liserade men icke stridsberedda förband. Det är tvivel-· 
aktigt, om jaktflyg i detta Hige kan möta i erforderlig 
omfattning. 

För att bemästra situationen kräves en 1nångfald åt
gärder, vilka kunna sammanfattas under uttrycket »spridd 
mobilisering». Häri innefattas alltså spridd förrådshåll
ning och spridd förläggning av sådan krigsmateriel, som 
ej kan beredas skydd i bergrum samt i högsta grad decen
traliserad inkallelse av personal av alla slag. De decen-
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traliscrade mobiliseringsorterna måste vidare i ~ttskilliga 

fall väljas även med tanke på var de mobiliserade för
handen i försla hand skola insättas. Till synes ställes 
här omedelbart fredsekonmniska synpunkter mot krigs
beredskapens obönhörliga krav. Centraliserad forråds
hållning medför nämligen onekligen mindre byggnads
kostnader, mindre koslnader för bevakning samt mindre 
förrå ds- och underhållskostnader ~in om förråden i er
forderlig utstr äckning spridas. Å andra sidan minskas 
risk en för katastrofskador - även i fredslid -- ju mera 
förråden utspridas. Det är ock atl märka, att kosina
derna för redan i fredstid verkställd ulspridning röra sig 
om belopp, som på intet sätt äro jämförbara med kost
naderna för materielens anskaffning och ~innu mindre slå 
i någon rimlig proportion till de förluster, ~om kunna 
komma att inträffa, diirest spridning i erfo rderlig ut
sträcknin g icke verkställes. Erfarenheter från Sydkustens 
nwrindis trikt bes t yrka detta. 

Det förefaller som om på vissa håH - även om sprid
ningen i princip godtages - den uppfattningen skulle gö
ra sig gällande, att utspridning för mobilisering skulle 
kunna anstå till omedelbart före densamma. Oavsett 
svårigheterna att bestämma denna tidpunkt kvarstår, att 
man måste ställa sig i allra högsta grad tveksam till möj
ligheterna att i tillräcklig omfattning och med tillräddig 
snabbhet kunna vidtaga erforderliga spridningsåtgärder 
inom en krigsmakt, av vilken stora delar under ålskilliga 
av årets månader saknar fredstjänstgöranek värnpliktiga, 
för alt icke tala om utbildade värnpliktiga. 

Den av erfarenheterna från senaste krig framtvinga
de »fälldepå»-organisationcn får därför icke av missrik
tat sparsamhetsnit slås sönder eller bringas att förtvina; 
den måste i stället utvecklas och detta inom alla försvars
grenar. 

För att minska förlusterna vid anfall mot kommuni
kationslederna och för att möjliggöra absolut nödvändiga 
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transporler måste alla transporter av inkallad personal 
under m.obiliseringcn göras så korta som möjligt. Detta 
nödvändiggör en omprövning av de värnpW<.tigas geogra
fiska uttagning till krigsmaktens olika försvarsgrenar och 
förband, vilket är en synnerligen svårlöst fråga. Just 
därför m ås te den snarast beaktas. 

Som en allmän regel gäller, att ju mera i fred svår
skält materiel, som ingår i ett mobiliserat förband, och 
ju tyngre denna materiel är, desto svårare är det att or
ganisera den spridda mobiliseringen. På grund härav 
påkalla förhållandena inom marinen särskild uppn<ärk
samhet. 

Sjöförsvarels budget kan icke betungas med mer än 
tre örlogsbaser i fredstid. Till dessa basers varv måste 
de i fredslid icke rustade örlogsfartygen vara förlagda, 
annars uppslå högst väsentliga merkostnader. Flottan 
måste för att täcka sitt personalbehov uliaga sina värn
pliktiga från rike ts alla kustområden, oavsett d essas mer 
eller mindre avlägsna läge i förhållande till de i örlogs
baserna belägna örlogsstationerna. Kustartilleriet utgö
res till övervägande delen av fasta anstalter, vilka äro 
koncentrerade till vissa skarpt avskilda områden. Dessa 
förbållanden sälta sin prägel på marinens mobilisering. 

Mycken personal m åste därför under alla omständio-<-> 
heter vid mobilisering samlas till örlogsbaserna eller des-
sas närhet resp till kustartilleriregementenas fredsförlägg
ningsplatser. Det är emellertid av slörsta vikt, att denna 
personalgrupp ej göres onödigt stor. All personal, som 
avses tj binslgöra å fartyg, som icke frö.n början befinna 
sig vid örlogsbaserna eller vid ans taller eller förband å 
andra orter, måste inrycka och utrustas i direkt anslut
ning till dessa platser. Della går att genomföra, men det 
kräver mycket omsorgsfull och ständigt pågående plan
läggning, ofta under samarbete med andra försvarsgre
nar. D el la gäller icke minst för a tt skaffa utrymmen 
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åt personalens utrustning av skilda slag, vilken måste va
ra utlagd i förväg, ty utspridning i omedelbar anslutning 
till mobilisering kan, även om elen lyckas, icke ske till 
andra platser än sådana, som ligga i örlogsbasernas (re
gementenas) omedelbara närhet. Utspridningen inverkar 
fördelaktigt också p å så sätt, att d e centrala förråden 
tunnas ut och därför minska i betydelse som anfalls
föremål. 

Trots spridd inryckning återstår mycket att göra vid 
örlogss tationerna och kustartilleriregementena för att 
trygga den mobiliscringsverksamhet, som icke kan för
siggå på längre avstånd. Personalen måste kunna in
rycka till flera transporttekniskt väl belägna platser, be
klädnad och annan utrustning måste, helst på förhand, va
ra utlagd till dessa, luftskyddet därstädes ordnat eller 
planlagt, förplägnaden och sjukvården säkerställd och 
allt detta överspelat och övat, så att det går i lås även 
under »normalt vidriga omständigheter». Personalde
påernas förläggning efter slutförd mobilisering kräver sin 
del av planlägguingsarbctena. 

Dc många fartyg ur handelsflottan, som i krig tagas 
i ans p rå k av örlogsflottan för skilda uppgifter, m åste själv
f alle l krigsrustas, vilket endast kan ske ä skeppsvarv. 
men för visso icke behöver ske å örlogsvarven. Tvärtom 
bör kr.igs11trustningen spridas till största möjliga antal en
skilda varv, i vars närhet ma lericl för fartygens ombygg
nad jämte utrustning av skilda slag måste vara p å för
hand upplagd. Ur tr~msportsynpunkt är det en väsentlig 
fördel, alt just dessa relativt tunga och skrymmande trans
porter äro undangjorda redan i fredstid. Återigen står 
man inför kostnader, men dessa kostnader bliva, under 
förutsättning av klok planläggning och samarbete med 
andra statliga eller enskilda myndigheter, i dc flesta fall 
relativt obetydliga. 

Anhopningen av örlogsfartyg å örlogsvarven i fred 
kan endast lätlas genom att ökat antal fartyg h ålles 
rustade. Först härigenom löses p å ett tillfredsställande 
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säll örlogsvarvens vikligasic mobiliseringspruLlern. Plan
lagd utsprängning av fartygstunnlar i berg måste verkli
gen sättas igång och planlagda frontreparationsverkstä
der komma till stånd. Industriell verksam.het, som icke 
med nödvändighet måste anknytas till örlogsvarven, bör 
redan i fred flytlas till andra mindre utsatla orter inne 
i landeL Flyttning av sådan verksamhet som i fredstid 
måste kvarbliva å varven, men som efter mobilisering i 
stället kan anknytas till närgränsande industrier, bör för
beredas. Befintliga bergrum måste användas icke endast 
för p crsonalsl.:.ydd utan ock för industriell verksamhet. 
Varvens stora personal m åste kunna förläggas spridd och 
förplägas krigsmässigt. På detta som på andr<J. områden 
kräves samarbete med civilförsvaret. 

De atgärder, som kunna vidtagas i fredslid och plan
läggningsm·belena härför liksom planläggning för alla de 
hithörande frågor, vilka icke kunna lösas i fredstid, måste 
som regel sammanhållas marindistriktsvis, enär de beröra 
alla eller de flesta av marindistriktens organ: staber, sjö
styrka, örlogsstation, örlogsvarv, intendentur- och sjuk
-vårdsförvallningar samt kustartilleriförsvaret med för
band och förvaltningar. Arbetet måste i detalj ledas och 
utföras av dc perifera myndigheterna. De centrala myn
digheterna måste inskränka sin verksamhet till allmänna 
order och anvisningar, särskilt därför att de perifera myn
digheterna skola vara i stånd att handla självständigt och 
med kraft, därest förbindelserna med försvarsledningen 
uneler mobiliseringen avbrytes. Ytterst blir det emeller
tid de centrala myndigheternas förmåga att skaffa fram 
f'rforderliga penningmedel för arbetets bedrivande, som 
Llir utslagsgivande för hur mycket som blir verklighet 
och hur mycket som stannar på papperet. 

Simlie så inträffa, att nödvändiga åtgärder i fred, i 
avsikt att genomföra och trygga en sprield mobilisering, 
på grund av brist på medel icke alltid kunna genomföras, 
och därmed måste man tyvärr räkna, så kunna de i varje 
fall planläggas. Ju mindre som får utföras, desto nöd-
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vändigare all planliigga grundligt för återstoden, icke 
minst därför alt, när vid en eventuell skärpning av läget 
lJenningmedel ställas till förfogande, åtgärderna skola kun
na igångsällas utan tidsutdräkt. 

Det vore till synnerlig fromma för krigsförberedelse
arbetel i al1mb1nhet och förbc,·cdandct av den spridda mo
biliseringen i synnerhet, om marindistriktsclHiferna dispo
nerade elt mindre årligt anslag för mobiliseringsverkels 
bedrivande, elt anslag, som icke vore bundet till visst an
vändningsområde. Det skulle kunna nytljas för fiollan 
eller kustartilleriet, fcr vapen- eller intendenturmateriels 
förvaring och vård, för lokalhyror eller inredningsarbe
len, för transporter eller förbindelseljänst m m n1 nL Myc
ket arbele skulle säkerligen l1ärigenom gå lättare och dc 
centrala myndigheterna besparas många skrivelser med 
motivcra(lc äskanden av i dc flesta fall småbelopp. Nu
varande lendenser att av »riksräkcnskapsskäl» hårt binda 
anslagens detaljerade disposition skulle visserligen trädas 
för nära, men tjänsten skulle vinna. 

Hur väl materielen än utsprides, och hur mycket än 
mobiliseringen decentraliseras och lyckas, medför detta 
emellertid icke, att stridsdugliga förband därför stå till 
omedelbart förfogande. 

För alt så skall bliva möjligt, krävas, vad kustartille
riförsvaren angår, att repetitionsövningar med erforderligt 
antal årsklasser snarast åter jämlikt gällande försvarsord
ning komma till stånd. För alt sjöstyrkorna från början 
skola vara hjälpligt operationsdugliga måste antalet i de
samma i fred ingående rustade örlogsfartyg väsentlirJen 
ökas, och detta gäller både »kustflottan» och lokalstyrkor
na. Flottans omedelbara krigsberedskap måste m a o 
återföras till det läge, som samtliga äldre försvarsord
ningar medförde allt från 1901 och intill 1946. 

Marinen får icke möta ett nytt krig med sämre be
redskap, än den gjorde 1914 och 1939. 
Tidsk1·ift i 8jöväsewle!_ 39 
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En gustaviansk sjöofficer, Contre Amiralen 
Lars Wollin::). 

Av f. d. rådmannen Adolf Wo/lin. 

Shiktens äldste kände stamfader är Jiagnlls 1Yollin, 

f. år 1698, först stadsadvokat i Ystad, därefter rådman och 

handelsman i Simrishamn, där han avled år 1770. Enligt 

traditionen skall han hava kanunit från den då svenska 

ön ·wollin. I sill äktenskap mad Maija Mörck hade han 

sönerna 

l. Christian, f. år 1731, död 1798, professor i Lund och 

Gustaf III,s 1iYmcdicus, stamfader för den s k Skåne
grenen. 

2. Lars, f. ltl/12* *) 1731, död den 29/ 11 1818, stamfader 

för Carlskronagrenen. 
3. Peter, f. 1736, »coopwardie capitain» (i Ostindiska 

comp,anicts tjänst?) och död såsom lotsinspektör i 

Göteborg år 1791. 

Sina första kunskaper inhämtade den unge Lars i 

Simrishamns trivialskola. Redan år 1749 inskrevs han 

vid Lunds universitet, där han vistades i sju [lr för att 

på hösten 1756 överflytta till Uppsala universitet, där han 

torde hava studerat omkring ett halvt år. Enligt ännu i 

behåll varande betyg studerade han med goda vitsord hu-

*) Namnet har så länge känt lir alltid varit Wollin. Så har det 

ock genomgående stavats i samtliga rullor. tjänsieförteclmiugar och 

övriga offentliga handlingar. Det är därför oförklarligt, aU Gyllen

granat och Munthe m fl låtit honom gå uneler namnet Wollyn. Detta. 

är en helt annan fristående släkt. 

**) enligt kyrkoböckerna, men enligt Börjesons och Westers bio

grafiska anteckningar elen 23/12, i Kungl. örlogsmannasällskapets min

nesskrift kallas han Lars Magnus. 
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vudsakligcu Jualcmatik, fysik, språk och historia, dessut

om tcologi och latin, på den tiden oundvikliga änmen 

ti.vcn för en naturvetenskapsman. Alt så Yaril fallet fram

går av att han på latin Hesponderade för en disputation 

dc Baptismo Y cleri Tcstamenti riluali» (om. det gamla 

testamentels dopritual). 

Under tiden hade han redan år 17-19 antagits som 

skeppsgosse vid örlogsflottan i Carlskrona och karlskri

vits år 1752. Den 8 mars 1757 vann han inträde i »Amts 

Cadel corps» såsom n: r 1 i högsta klassen. Denna plats 

hehöH han då han utgick ur kadellskolan. 

Dala j' ör belordringar m m: 

conslilucrad löj lnant 2/6 1758, 
h)jtnant 1-1/ 10 17()0, 

»capitain» G/6 1774, 
major 17/ 10 1776, 
överstelöjtnant 21 / 7 1788, 
överste 22/ 12 1793, 

contre Am.iral 9/ 12 1802, 
ledamot av Kungl. örlogsmannasällskapet 17811, 
dess preses 1798- 1800 samt 1809- 1810, 

tapperhetsmedalj efter slaget vid Hogland, 
och av Konungen dubbad till riddare av Svärdsorden 

den 21/7 1/88, 
silvermedalj med inskriptionen »Tanto Nomini, Tan

tae Yirluti>> *) 1789. 

Efter slaget vid Ölands södra udde år 1789 erhöll han 

av Konungen en hedersvärja. 

Riddare av Vasaorden, en på den liden synnerligen 

sällsynt utmärkelse för en officer, 
1808 kommendör av Svärdsorden, 
1817 invald till ledamot av Kungl. Velcnskapso.ka

demicn. 

*) »För lika stor tapperhet som ryktbarhet.» 
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Sjökummenderingar: 
' 

1757 på fregatten lllerirn under sex månaders kryss-
ning i Nordsjön, Kaltegat och Östersjön i förening med 
en dansk örlogseskader, 

1758 på skeppet Fredricct A malia under en f etn må
naders kryssningsexpedition i Östersjön i förening med 
en rysk örlogseskade r, 

1759 p å skeppet S parre under en 15 m ånaders expe
tion till medel!Javel vid spanska, f ranska och italienska 
kusterna, 

1760 efter hemkomslen därifrån bevistal samma års 
expedition vid örlogsflottan i Frischeshaff och kommen
derad som chef å örlogs Zecanen (roddfregatlen) Mer
curius. 

Under delar av d essa tre sistnämnda å r tjänstgjorde 
han som styrman :''t svenska handelsfartyg. 
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1761 å skeppet Prins Carl under en expcdiliou med 
en eskader under förenin g med ryska flottan, då Co llberu 
bcliigrades, 

1762 å skeppel Sparre under en expedition lill Pom
mern. 

S jömidninuur: 

Hans efter den tidens förhållanden djupgående ma
te maliska och astronomiska studier - 7 a 8 års vistelse*) 
v id universilet hörde just icke till de t vanliga bland den 
lidens blivande sjöoffi ce rare - hade givetvis ick_e kun
nat undgå a ll sälla sin prägel på hel a hans bana som sjö
officer. Dessa hans kunskaper hava säkert i hög grad 
b idragit till dc hedrande och krävande uppdrag han er
höll inom sjömätningens område med hörjan år 1767. 
Delta år kommenderad es han nämligen av Am:ls colle
gium på en »till sjökortens förfärdigande» avsedd triang
elmä tningsf örrä ttning frn å K alma r till Landsort, vilken 
expedition han slutligen ensam förestod, »varöver», heter 
det i hans tjänsteförteckning, »Kungl. collcgium uti re
solutioner d en 13 april oeh 4 maj 17()8 b ehagat hugna mig 
m ed [ijf'le om åtanke (vilket ovänlat uttryck della löfte 
om åtan k e senare log sig skall l ängre fram närmare be
röras) och m ed utmärkl välbehag förklara min förtjänst 
vara därmed ökad, alt icke allenast under -själva förrätt
ningen hava avlagt så nöjaktiga prov utan ock efter full
~indad expedition und er 3 månaders fri semeste r anYänt 
e tt träget arbete med calculen av signalställens r ä lla lati-
tud och longitud sam.t prövat alt genom denna min härtill 
väsentligt bidragande åtgärd blivit besparad och tillflutit 
Kungl. Maj :t och Kronan en vinst av 1,200 R . s:mt.» 

Ar 1768 erhöll han j uppdrag alt m ed kronogallioten 
Snell förrä lt a triangelmä tning i ~orrhotten till ett nytt 

''') Åtskilliga a ndra sjöofficerare h a de även en tids universitets

stucliel· bakom sig, in gen do ck, såvitt jag kunn a finna, så lång tid som 

Lars 1\Tollin. 
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sjökorts uppliiggande öve r Bottniska \'iken. »Jag g~d'- ». 

heter det vidare i hans ljänsleför leck ning, »under 3 må
nader med denna mä tning alltifrån Ala n els och öregrunds 
skärgårdar till Ra ta hamn ovan Cmeå i Västerbotten, sig
nerade, pliktade och utrönte läget av det s. k. Fingrun
det och Björnen j~imle uppläcklen av flere blinda grund 
smul fulländade den anbefallda pliklningcn i Västra Kvar
ken». Huru alla »diirvid föreskrivna och åtföljande svå
righeter att befara obeseglade farvatten sam l med grann
laga försiktighet löpa an ocb upptäcka blinde grund i 
vilda havet bliv i t v ä l och med lvckelig· fr aJ n a<'m o· över-

J u · b 

vumw», därom vittna ålskilliga av honom åberopade skri-
velser från Kungl. Collcgict, jämförda med Posttidningen 
och korrespondensen från Konungens Befallningshavande 
i tt tskilliga län. 

Ar 1773 kommenderndes han a t l med kronoj akten n :r 
~t »förrätta och sannnanbinda trianrrclm~itninaarna från ,., n 

Landsort till Alandssldi.ren och däruti om möjligt inlaga 
Stockholms observatorium samt där och var anställa 
astronomiska observationer till utrönande av orternas 
rätta lägen i polhöjden, meridian, dircctioncr och kom
passens missvisning.» 

»~ågot riktigt grepp om den slora Lelvdelscn tw dessa 
hans insatser torde man emellertid», ult~lar en av våra 
f rämste fackmän på omrftdel , »fö rst erhålla, om man s~i.t

lc r dessa in i deras större sammanhang.» Dänned för
llåller sig på följande sii tt: 

Det hade pi't 17-!0-talcl Yisat sig, all det på sjökorten 
i ~ils Strömnonas sjöallas, som 1738 utgavs från trycket 
av A. K., funnos vissa fel i ortsbesiicimningarna, som kun
de utgöra en stor fara för sjöfarten. Della blev uppri.i.n
ningcn till den s k sjökortsförb~itlringcn 1756 - 1'i91, som 
bl a resulterade i utgivandel av Johan Nordenankars rwa 
sjöallas 1782-1707. :\~ir nn sjökorlen skulle förbätlr~s, 
krävdes först och främst clt säkert geodetiskt underiag, 
och del tir nu, som geodetiska mii.lningar i v~"trt land för 
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försla gången företagas i sjöfarteverke ts egen regi. Som 
mätningssakkunnig antogs professor Mårten Strömer*) i 
l ' ppsala, vilken 1757 satle igång med omfattande geode
tiska och hydrografiska arbeten, av vilka de förstnämnda 
huvudsakligen utfördes av universitetsmän. I början av 
1768 drog sig strömer tillbaka från kartarbetena. 1768 
- 1772 tjänstgjorde flera personer, bland dem kaptcnlöj l
nanlcn Johan Fredrik Dalman och sekreteraren i Veten
skapsakademien Pehr \Vargen lin samt från 1772 J o han 
Nordcnankar. De geodetiska mätningarna, som huvud
sakligen bcstodo av trianguleringar, krävde ganska stora 
matemaliska kunskaper. \Vollin fick icke blott det he
dersamma uppdraget att beräkna Dalmans trianglar -
och del är i sammanhang härmed, som han med beröm 
omnö.mncs av am :tskollegiet som skicklig och lämplig för 
dylikt arbete (beräkningarna finnas i behåll i sjökartc
verkets arkiv) - utan triangulerade själv kusten 1768 från 
Aland till Gävle, bestämde Finngrundet samt fortsatte med 
»sträckningar och interrumpcrade triangelsviter jämte la
titudsobscrvationcr och nflgon pliktning ända upp igenom 
Kvarken till Halahamn. Då man vet, vilket utomordent
ligt grannlaga arbete just ulräknandet av triangelmätning
ar är framgår härav, att \Vollin måste ha varit en mycket 
skicklig mälare och väl förtjänt av det beröm, han upp
repade gånger erhöll av collcgiet.» 

1' tterliqurc s}ökommencleringar: 

År 1'771 som seeond å fregatten Prins Gusfaj', tillbö
rande amiral Psilanderskölds eskader, som. överförde Gus
taf III från Slralsund till Carlskrona. 

lian j'örlJigäs till kapten: 

lian hade nu på 1-l:de året tjänat såsom löjtnant och 
stod 1773 i tur att befordras till kapten, men hans bcr~i.tti
gadc förhoppningar i den vögcn skulle grymt gäckas. 

''') Lars \Vollins lärare i Uppsala. 
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Xyss hemkommen från denna sin sista sjömätningsexpe
dition möttes han av jobsposten all under sin bortovaro 
hava blivit förbigången av icke mindre än j'em i tjänsten 
yngre kamrater. En blick i rullorna visar, alt bland dessa 
befu nna sig en greve Sparre, född år 17-16 (son till en 
amiral) och löjtnant 1764, alllså fyra år senare än \Yollin . 
Sparre hade med förbigående av '\Yollin utnäumls till 
kapten i augusti 1773 för att sedan redan inom ett knappt 
år därefter bliva utnämnd till major och år 1777 vid en
dast 31 års ålder till överste, från vilken befallning han 
redan samma å r log avsked, och allt detta ulan n r1gra 
särskilda meriter. En annan var friherre och liksom alla 
de andra fyra år yngre löjtnant än \Yollin. Ingen av 
dessa sålunda gynnade kamrater med undantag a v den 
tappre J1akoh Törning skulle s1enare komma att spela 
någon särskilt framträdande roll inom flottan. 

Uti en till Konungen den 1-1 april 177-1 ingiven be
svärsskrift »fördristar han sig i underdånighe t alt anhttlla 
om nådigt företräde» . Den torde av honom p e rsonligen 
hava öv~rlämnats till Konungen. Orädd, nagelfar han i 
denna bittert ironiskt Am :ts Collegiels or~1tlvisa heford
r ingsförslag. Så påtalar han hl a, att delta så hållit sitt 
löfte att hava honom i åtanke, att han i dess sista förslag 
till kaptensutnämning kommit på endast 2:dra rummet. 
slutligen åberopar han det för kadettkåren Ör 1761 utfär
dade reglementet, enligt vilket j'örtjänsfPH skulle vara dc11 
första befordringsgrunden. 

Jag har icke i kollegiets handlingar kunnat finna 
något som kan förklara orsakerna till detta lMtes
brott och förbigående av en så kunskapsrik ocl1 för
tjänt officer. Alt del icke kan hava berott !)å ut1gra 
fel i tjänsten eller på någon olämplighet måste ju dessutom 
framgå di:irav, att han redan efter omkring 2 lj~ å r där
efter befordrades till major. Under sådana förhållanden 
kan det icke förklaras av annat än dåtidens orällvisa be
fordringssyslem, bottnande i nepotism, intriger, avund och 
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dc s k Ljänsleköpen, vartill koHlliH' I. konnngPns känd::t 
förkärlek för adliga officerare. Detta system v~it:kte gi
vehis slorl missnöje inom stora delar av officerskåren 
ot:h medförde L o m faror för disciplin en och den goda 
andan inom denna eljest så lojala kår . 

Konungen beaktade emeller tid hans besvär, och re
dan elen () juni samma år erhöll han sin kaptensfullmal' l 
dock utan att ålerEt sin tur. En löjtnantslön på den ti
den uppgit:k endast till 100 nlr om årel; od1 del ~.;kulle 
dröja i:1nda till den 1 januari 1777 - d v s 1nera än tv~'\ 
år efter hans nlnämning till major - innan han erhöll 
lön som kaplen eller hela 150 rdr. 

r Uerligare kom me n d e ringar: 
Ar 1776 all förrälla »capilains» tji_1nslgöring pt1 skep

pet Prins Fredric Adolph under Lvå Inånaders exercis och 
provsegling i Östersjön. 

År 1782 kommenderad all hava befälet å fregatten 
Postillan under en 7 1nånadcrs kryssning och konvojex
pedition i Kallegat och Kordsjön dels såsom detacherad 
posthavande dels ock i förening med skeppet Hedvig Eli
sabel och fregatten Ilierim »för att freda Kuugl. Maj :ls 
kuster och landamären för obel1öriga kaperier~>. 

År 1787' hade han under anbefalld provseglingsexpe
dition i :-.Jordsjön och Östersjön med skeppen Sop11io r .. Iag
dalena och Gusia/ Adol]Jh »j'laggrapiluins>> besUllln ing 
och inseende »vid journalernas hållande mellan dc båda 
skeppen till styvhet, manöver m m under segel, vid ac
tion och ankarliggancle, varöver sammandrag ocl1 he
rällebe till övcramiralsämb:l hliYit ingiven. ;> 

Hans dellagande i sjökriuct mol R'i ':slwu! l/?.:.,V. - !JO . 
::Han kan icke rikligt förslå och värdesälla de en

skilda fartygschefernas insatser häri utan etl khubggan
de aY de förh~'\ llanden, under vilka cle skulle komma all 
bimpa. Därför inledningsvis nf1gra ord om flottans hc-
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skaffenhct, utrustning, bemanning och utbildningen in
om densamma. EJarare torde dessa förhållanden icke va
ra helysta än i den P. lVI., som övermniralen Ehrensvärd 
i mars 1788 ingav till Konungen. Han hade icke av den
ne bliv i L invigd i hans krigsplaner men anade oråd och 
målar föriH'\llandena inom flottan i följande starka färger: 
Efler att l!~l\'a erinrat om den dåliga utrustni11gen oc h den 
bristande tillgången på kulor och krut nttu!ar !Jan bf:'
römmande ord om övf:'rbej'iiiel:; :;kicklighel. \'idare fram
h åller han, hurusom tillräcklig övning »längre ned » fattas 
för så väl officerare som underofficerare och manskap, 
vilket mesl beslår av »oövade bönder». Han påtalar av
sa knaden av kadelt- och unclerofficersskolor, och, fortsät
ter han, »av artilleriunderofficerare behövas 800 sL~·('ken, 

som ej finnas. Yår flotta är t ill sin mekaniska del ett 
mästerslyeke framför andra flollor men långt efter i and
ra hänseenden. Sker ej ~inclring är det bättre alt sälja 
bort flottan än att lita på den och reta grannarna på oss 
i förtid.» På grund av gångna ticlers politiserande äro 
officerarne, en stor del dock undantngna, »utan caractär 
och logica, indiscipliniira utan att dock vara up~H·oriska. 

Om floltan ej får sex års fredslid för avhjälpande av 
dessa brister, så är den amiral, som dessförinnan går ut 
med sin flotta, antingen ett offer för sin egenkiirlek eller 
en förrädare mot sin Konung, och i bägge fall Tiiket fö r
lorat.» Om den ryska flottan säger han: »den iir till sitt 
sjöfolk mera inövad och lill sin manöver fullkomligare 
im ,,~'h.» 

:.viol bakgrunden av denna mörka lavla 1.:.:an nHlll fö r
si tt, \·ilka onhörda krav som skulle komma ntt sh1llas p ~t 

fartygschefernas duglighel och ledaregenskaper. Det var 
nn med en så illa utrustad och bemannad flol!a dc skulle 
komma all möta en i ålskilliga h~i.nseenden ll~ittrc ruslad 
fiende. Om ock en slor del av dessa missförlt[lllanden 
hunnit bliva avhjälpta till krigsutbrottet, skulle dC' dock 
komma alt kvarstå i väsentlig omfattning. Jhil'fi!l mil. y t-
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terEgare läggas de sedermera under lå ng tid framå t för
härjand e v erkningarne av den pest, som utbröt i Curls
b·ona slrax efter flottans hemkomsl efter slaget vid Hog

land. 
Det var sällsporl skickliga och erfarna män, som a v 

Konungen anförtrolls delta ansvarsfulla värv. lVWnga av 
dem h ade under tjänstgöring i fr~immande länders fJollor 
utmärkt sig och förvärvat slor krigserfarenhet, vilken gi
vetvis konnnit att sälta sin p6igel p å och höja den all
männa nivån inom hela flollan. 

Då det nu gäller att skildra och värdesälla en en:;kiirl 
fartygschefs insatser i kriget, möta genasl stora svftrighc
ter. Far lygens loggböcker och chefe rnas jonrnaler -· dc 
förnämsta källorna till upplysningar hiirutinnan · - fin nas 
nämligen med få undantag icke längre i behåll. Chefer
nas rapporter o1n sjöslagen insk.ränka sig i regel till att 
innefalla förslag till befordran av därtill fö rtjänt befäl. 
Man skulle då lycka, att ~ttminstonc deras tjiinslej'örteck
ningar skulle innehålla n<1got om deras deltagande i sjö
slagen. Så är emellertid lyvärr ej fallet. Dc ~iro i r egel 
ytterst knapphändiga och upptaga endast uppgifler om 
sjöe);pcdilioner och data för befordringen. Eli ~w dc L1 
mlflanlagen härifrån är Lars 1\' ollins med en pft mnnga 
punkler detaljrik skildring av hela hailS Ycd.;sar~ Jltel ~.i oln 

sjöofficer. lian redogör sfllnnda ing~l.cndc föt' sill m hele 
som sjömi.i.tarc, för sitt vctcnskapligr~ fö~' i'altar~;kap iu0m 
~;jöväscnde!s område samt sisl o<"h icke minst fiir silt del
tagande i sjötåg och sjöslag. Den innehåller f1tskillig l, 
som är nylt eller [dminslonc icke hittills beaktats eller 
n ppmärksamma l s av sjö k rigshisioriska forskare. 

Dc finnas, som göra pällande, aH man mt1ste slälla 
sip i viss mån kri tisk mol innehållet i dessa, dock under 
~imbetsmannaansvar avgivna merit förleekningar, enär de 
emellanå l visat si p innellålla felaktiga uppgifter. I-Ii.ir
metl må förhålla sig hur som helst. Det är emellertid 
icke ti11ömplig! pt1 förevarande tjänsteförteckning, som 
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vid kontroll visal sig genomgående överenssl~illlma Ined 

officiella handlingar och övriga k~inda fakta. Hans upp

gifter, i den mån dc komma att i det följande åberopas, 
måste därför tillmätas /ulll bevisvärde. 

Förspelet till slaget vid lloglund. 

Strax före krigsutbrolte t blev han chef å fregatten 

Thl'lis, ingående i den stora flotta, som under befäl aY 

storamiralen hertig Carl nllöple från Karlskrona den H 
juni 1788 för alt i Finska viken uppträda anfallsvis i d el 

väntade kriget mol Ryssland. P<\ vägen dit beordradPs 

hans fregatt att segla i förväg på spaning. I två skriftliga 

rapporter•) av den 20 juni herältar han, alt han vid prej 

ningar av ett engelskt och två danska handelsfartyg in

h~1mtat bland annat följande: Den 16 i samma månad, 

då fartygen avseglat från S :t Petersurg, hade i C ronstad L 

legat 2± skepp incl. fregaller under befäl av arniralen 

(;reigh. Endast etl fåtal engelska officerare harlc befun

nit sig ombord på flottan. Skeppen hade enLigt den engels
ke kaptenensupgift icke kunnat löpa ut på grund av hrist 

på folk och sjukdomar, vi lka dock nu voro i avtagande. 

Yarje tredäckare hade en bcsötlning av oml.::ring 100 man 

sjöfolk. Fiollans sammanlagda styrka beräknades till c:a 

10,000 man. En av de danska kaplenerna hade emeller

tid varit av den uppfattningen, all flottan varit segelklar 

och tillräckligt bemannad. I Petersburg hade man haft 

sig bekant, alt den svenska flottan var på väg till Finska 

viken, vilket orsaka l en allmän skräck och fruktan. Sint

Jigen hade den ene av dc danska kaptenerna tidigt på 
morgonen den 20 juni varseblivii 10 ryska skepp på höj
den (l/) nauerort, styrande västvart. 

Tydligen en givande spaningsfärd, särskilt beträffan

de den sista upplysningen. Påföljande dag den 21 juni , 

*) Rapporterna i original återfinnas bland de gustavianska hand· 

lingama i Uppsala Un iver sitets bibliotek. Efter allt att döma ha d e 

icke tidigare uppmärksammats. 
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då flolian kommil fram till höjden av Dager<Jrl, fid-: lllflll 

sikte på denna ryska eskader, som und er befäl av ann

ralen van Dessen var på väg till MedelhaveL Under för

hoppning om att här kunna framkalla ctl högeligen å lråll 

intermezzo vnr det som hertigen i en ännu i behåll varan

de order beordrade »majoren 1Vollin att segla förut oc.h 

uneler na tten observera ryska floltam; manövrar sam.l på

följand e morgon preja del ryska chefsskeppet och säga 

att Kongl. Maj :ts Bror Svea Hikes Stor Amiral äskar aU 

ryska fl ollan giver Kongl. M: l s Flagg den salut oc.h dc 

hedersbetygelser, som honom i dessa farvallen tillhörcr», 

skolande efter erhå1lcl svar rapport genast avgivas. Denna 

ford r a n innebar, såsom. Munthe framhåller, folkrättsligt 

sätt en förolämpning och en r enlav fientlig l1andling, som 

i själva verket var en krigsförklaring. Av vad man har 

sig bekant om den ryske amiralens helt naturliga vägran 
och senare undanflyk ter, innan han slu tligen fann r:'\d

ligasl att salulera den svenska flottan (med 15 skott, av 

hertigen besvarade med endas l 8), måste framgå, atl upp

draget varit krävande oc.h ömtåligt samt under förhand

lingm·nas gång slällt \Vollins L:.dd och beslutsamh e t pa 
hårda prov. 

Ptt vad säll rapporten avlagts har jag ieke kunnat ut

röna. ~ågon skriftlig sådan har jag icke kunnat åter

finna . 
I bans meritförted::ning heler del härom endast kort 

och gott »som skedde». Thelis blev senare detacherad 

från Hangö Udd och signalerade de båda ryska fregatter

na .Jaritslavitz och Hector, vilka då av svenska flottan 

erövrades . 

Slaget vid Hagland den 17 juli 1788. 

Under de tta erövrades som bekant det svenska linje

skeppet Prins Guslaj", fört av den tappre överstelöjtnanten 

Hans \Vachtmeister, efter en hjältemodig slrid mot fyra 

fientliga linjeskepp. Svenskarne i sin ordning utjämna-
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de. genmn alt senare taga dc t ryska 7 J kanonskeppet 
r ludislajf. 

Om sitl dellagande i slaget hcr~illar \Yollin, alt han 
agerade*) och blesserades vid äntringen av Yladislaff», 
och i Kungl. Vetenskapsakademiens dödsruna över ho
nom heter del härom: »lian dubbades lill riddare. av 
Svi.irsorden, sedan han under det pi'tgående kriget vid 
Cttskilliga tillfällen visat prov prt sin tapperhet och 
sina kunskaper och under del märkvärdiga slaget vid 
Bogland bidragit till erövrandet av det ryska 70 kanon
skeppet Yladislaff.» 

Xran av denna bragd har emellertid tillagts övcrste
löj tnan len Harald av Crisliernin och i andra hall( l över
stelöjtnanten Linderste.dt, under det alt \\'ollins insats 
icke är omnämnd i de. många skildringarna av förloppet 
vid denna affär. 

Under sådana förhållanden faller det inom ramen 
av denna levnadsteckning alt söka Idarlägga detsamma. 

Först då en kortare orientering angående väder och 
vind safnt de båda flottornas inbördes rörelser och lägen 
intill dess denna h~indelse inträffade: 

Den egentliga striden började först omkring kl. % 5 
c m, då det första skottet lossades, för att sedan oavbru
tet pågå till omkring kl. 10 på aftonen. Vinden var på 
morgonen ostlig och senare ptt dagen syd-sydosllig. Ef
ter att förul hava seglat i sydlig riktning vände de båda 
flollorna vid 8-tiden på aftonen undan vind och seglade 
nu i ungefär nordlig riktning i ji:imnlöpande knrs för 
styrbordshalsar i linie de bataille, den ryska flottan i 
lovart och den svenska i lä. Yinden var nu så laber, att 
flera fartyg vid denna vändning måste bogseras upp på 
den nya linjen. Krutröken låg så tät, att den hindrade 
sikten inom linjen. Signalcr kunde icke uppfattas, var
för order gåvos dels från skepp till skepp, dels ock med 

*) Deltog eller medverkade. 
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~lupar. Det Yai· under det nu följande skedet, som 
''ladislalf skulle komma att erövras. 

Denna händelse skildras på ålskilliga ställen i den 
sjökrigshistoriska litteraturen, och jag skall nu söka sam
manföra dessa i ett mera fullständigt ~ammanhang än 
förut ske l l. 

Cristiernin har själv lämnat en del upplysningar om 
affären, återgiven i Il äggs arbele »Under tretungad 
nagga» sid. 189 och HJO. J ag tillåter mig därur hämta 
följande: »Innan denna aktion börjades, skriver han, kal
lade jag hela besältningen på däck, befallde vår sak i 
Guds händer, läste välsignelsen och började strax därpå 
elden med full frimodighet och förtröstan.» Under den 
häftiga striden fick \' ladisla/f sin rigg sönderskjuten och 
drev ned mot sven~ka linjen. »För att bemäktiga mig 
detta skepp måste jag v~1nda ur linjen och forcerade med 
bramsegel och stagsegel för alt »coupera» *) honom, som 
ock, Gudi prisat, lyckades mig. Uthärdade under samma 
tid en svår eld från 2:ne ryska linjeskepp, som secun
derade h~nom.» 

Efter slagetmoltog han samtidigt med sin utnämning 
till överste en skrivelse från hertig Carl, vari denne i de 
för Crisliernin mest smickrade ordalag uttalar sin upp
riktiga »erkänsla för den oförfärade och kunniga manö
ver, varmed han förstod att nyttja ett yppat lilWi.lle att 
coupera Vladislaff med 783 mans besättning och gjorde 
sig till mästare därav». (Cristiernins eget skepp hade 
endast 550 mans besättning). 

I sin sjökrigshistoria berättar Gyllengranat om »affä
ren»: »Vid 8-tiden på aftonen sedan svenska flottan åter 
uppkommit på linjen förnyades den avmattade strirlcn. 
Även ryska flottan hade vänt, så att de båda flottorna 
åter lågo för samma halsar. Emellertid hade Vladislaff 
under befäl av brigadieren Bergh förfallit ned mot svens-

'') avskära. 
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Vladislaffs galjonsbild mitten. 
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ka linjen n[tgot akter om chefsskeppet och nödgades stry

ka. Detla skepp hade genom ankring förg~ivcs sökt r~idd

ning från det öde, som nu inträffade.» 

G. R. Ilielin ger i sitt arbete >>Svenska örlogsminncn, 

kriget 1788» följande skildring av förloppet: »Yladislaff 

hade lidit ansenligt av den svenska elden. Taklaget var 

illa skadat och slutligen söndersköls styret. Skeppet blev 

sålunda redlöst och måste stryka. Det hade isynnerhet 

fått dc svåraste skotten av Sofia Magdalena *) och kunde 

icke mera fö lj a sin lin j e. Då de följ ande svenska skep

pen långsamt ströko förbi det stora skeppet, häbude dc 

detsamma med det ena glatta laget efter det andra utan 

att under dundret kunna höra den olycklige befälhava

ren brigadicren Berghs rop >>skjut icke, skjul icke. Jag 

har strukit.» slutligen upptäcktes dock rlenna seger, och 

.dc svenska småfregatterna utom lin j en**) ilade fram för 

att bogsera den stora prisen och besätta honom.>> 

Ännu en äldre intressant berättelse föreligger näm

ligen av. J. C. Darfod i elt av honom utgivet år 1846 tryckt 

arbete, betitlat MDärkvärdighcter rö r ande Sveriges för

hållanden 1788-179L!». 

»När Vladislaff erövrats», berätlar han, »besköts det 

skarpt*) av de ryska skeppen, vilket ej f'örmclddc hindra 

dess bibehållande. Sedan den olyckan hänt honom (Bergh), 

att en sprungen kanon illa skadat övre däcket och särat 

mycket folk samt även tackel och tåg blivit söndcrskjui

na, förlorade han äntligen rodret, då han nödgades stry

ka flagg, men måste rlet oaktat uthärda laget av flera 

svenska fartyg, förbi vilka hans eget redlösa skepp drev 

fram, medan de för röken ej kunde se hans beslut aU giva 

sig. F. ö. var skeppel väl bibehållet och ganska brukbart». 

*) Div.·chefen Linderstedts skepp. 

**) Dessa fartyg äro namngivna i Gyllengranats arbete. Thetis 

tillhörde ej småfregatterna. 

*) Kursiveringarna gjorda av förf . till nu föreliggande arbete. 

. Jfunthc jämnar följande u J Jnifl, .. .• _. . 
R-liden U\go båda flottorna f". ?.~] E:l·. »Pet afloncn VId 

b~rjadc p~t nytt. Emellerlic~\1~~~~ Jo,Hls _halsar ooch :Iden 

sonderskjulen, håtarne voro krossac~lafbsla~f fall nggcn 

hade sprungit sönder. D t t . c : och flere kanoner 

drivi.t ned mot den svensl· ers _Oia skep~et hade därvid 
vackeri r· ., ' . ·l . '"a In J en och nodgades efter ett 

Ol:s\ m s ulhgcn stryka flaag. Far iv P 

den tappre överslclöjlnanten Cri~l· . i . g:t .~ogs av 

övcrstelöjtnantc.n Lindersteclt n" t blCllLU, bllradd av 
I ·· · e ocrserades · l" 

oc l overlämnades iill dc Hitta f ·t .. a b c l a och 
L .. .. . . c < m ) gen a kom linjen. ?/ 
riar forcl1go·a allt .0 t. 1.1 . 

loppet: "' c l Sct l e o 1 ,;:a vcrswncr angående för-

l) 

2) 

Crislienzins caen . 1· t .11 f · .... ,r' "' . .' en Jg Yl ..:en han ensmn erövra l 
dl' ·' ,et. Han namne r j u icke etl ord om o ' 

verkan från annat håll; nagoi. med-

Jfunthes, att Crist· . · 
. I . l ICl n m tog detsamma med bilräd l' 
av .mc crstedt; och 

H'ollins, att även h"L1 l ' 
« nzec Vel'It"at och t o 111 s:otr·ats 

dänid. -
3) 

Y e m har nu rätt? 

, . l~ en t principielll kan redan från hö . · . f· . ," 

~~·::~~~:~~:~~~ !~~:/lc1n l:~wudsakliga. äran ~~'a;~ra~~~l~~"~s, :~~ 
f"" +I . , o o n sm egen »acbon» kan rimligtvis icl'c 
Ol '- aias pa annat sätt än att l t d .. '" 

fått enlio-t 1 . . c c un erstod han därvid 
:s lans uppfaltnmg rcke varit av tr"ll .:· I·I· t . 

betvdcls f·· ·· c rac'" 1g stor 
.1 c or att overhuvud1a t 1,·· ' 

f l o II ge uora av honom särsl· I"lt 
ran1 la as. '-

Emellertid är det å andra sidan t . u· o 

måste hava haft något stöd f"" . . _c ) < I:o:;t, alt Munthe 
stedts l. t A Ol Silt uttalande om Linder-

. nsa s. nnars hade det icl·c . . - . 
\Vollins uppgift b .. . . · ,· . .. '- hamkoimml; och 
de S011l C . 't. . Ol giVch Is tillmatas lika stort bevisvär

ns 1crnins. 
Linderstedl och \y n· o . .. 

verkat vicl ""Tl .... l" 1 ff, o 1.~1 maste darför anses hava med-
\ n( lS a s erovrande I' o .. 

• 
0 

• l .. · c • ~ra gan gaJler endast 
IM \ac satt och under vill-a ··, .. . 

'-< nannarc omstanchghelcr, och 
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torde svårligen kunna a v göras u lan ett försök till rekon

:;truklion *) av förloppet därvid, i den mån en sådan ii r 

1nöjlig, och tillåter j ag mig därför i a U ::mspråkslösh<:t 

framkomma med ett sådant. Det kaa mtihän~la åtminsto

ne tjäna som uppslag till virlare försök j den riktningen. 

Till en början torde det då ej vara ur vägen att er

inra om den »stridsorder», som hertigen strax före sla

get utfärdade. Den är nämligen av stor betydelse för 

att man skall kunna förstå vad som skulle komma att 

inträffa. Däri anbefalles bl a, t::ltt linjen skulle hålla 

sig väl :;luten, så att skeppen skulle kunna understödja 

varandra, att cheferna i vissa fall ägde att manövrera ef

ter eget omdöme, att om drabbningen komme att leve

reras från läläge intet skepp under vad förevändning del 

vara månde finge :;acka i lä om linjen, att elden skulle 

riktas mot m.otståndarens rigg, emedan härigenom have

rier tvingade fienden till olärdelaktiga manövrer, att om 

molståndaren lämnade en lucka i sin forn:1ering eller på 

någon punl~t var starkt derangerad, ingen chef skulle 

draga i betänkande att verkställa en genombrytning, samt 

att i så fall skulle efterföljande skepp vara pliktiga atl 

utan tvekan sluta upp i /orcerande j"artyg:; kölvatten. 

Det är nästan som om ordern är skriven för det fall, 

som skulle inträffa. 
Vid Gyllengranats ovannämnda arbete iir fogad en 

plan över »3:dje ställningen. Bataljen slut sedan flottor

na vänt fördevind på en gång, vädret lugnt. De erövra

de skeppen bemannas». Denna övcrensstämmcl' i slorl 

sett merl kapteuen Aron Siösliernas bild av slaget, inta

gen i det stora praktverket »Svenska flottans historia». 

Huruvida andra planritningar däröver finnas är mig 

obekant. 
Gyllengranats plan återgives här (se skiss) dock en

dast i vad den avser det svenska arriärgardet och del mot-

*) Jag har därvid samrått med sjömilitärer. 
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20 = Sk. P rin s Gustav Adolf, Chet: C ristiernin . 19 = Sk. P rins 

.Fredrik Adolf, Chef: överstelöjtnant L e ijonankar. 18 _ Sk. Sofia 

Magdalen a, Chef: överstelöjtnant Lindersted t, Divisionschcl. 17 _ Sk 

P rins Carl, Chet: överstelöjtnant Psil anderhjelm. 16 = .Freg. 'l~etis : 

Chef: Major \Vollin. 15 = Sk. .Försiktigheten, Chef: överstelöj tnant 

.Fall stedt. A = Vla di s laff. Båglinjen fr. nr 20 = Gristiemins cou

peringsmanöver. 

~ = Svenska fartyg 

Q = Ryska fartyg 

Und.e r d enn a Cristen1ins manöver hade de båda avantganlenn. giv e t

VIs 1 den svaga vinden fortsatt något framåt, i följd varav läget dem 

emellan n ågot förskjutits i förhållande till vad d e nna ritnin g utmärker. 
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liggande ryska avantgardet, i viikel Yladislaff ingick. \ 'i

dare har jag å planen lillsatt namnen å de sve1~ska far

lygen och deras dwfer samt angivit Crisliern.ins sauno
Jika manöver. 

Denna plan kan emellertid uppenbart icke rik i irtl 
återgiva det av Gyllengranat angivna skedet. Vi 1l ~iclla 

skulle ju Crisliern.in med sitt skepp redan hava avskurit 

Vlad.islaff och sålunda befunnit sig mellan punklen A, 

utmärkande dess lägr~ och den ryska linjen ciler i allt 

fall i närheten chirav. I stället ligger ju CrisLierni11s ~:ke•)j) 

fortfarande kvar såsom ledare längst fram i iiH<'Il. J>lct
nen måste därför i shillet rälteligen aYsc dc b:'Hla mol

Jiggande flollavdclningarnes Uige, scdrw Vlaclis!aJI eflcr 

alt hava flM sin rigg sönderskjulen förfallit ut· sin Jinic 

ned mol elen svenska och innan Cristicrnins »conperings:>
manöver börjat. Avståndet*) mellan dennes fartyg och 

Yladislaff har tydligen varit för stort för aH hnn med 

elden från sitl fartyg skulle kunnat åstadkomma de sv~1ra 

skadorna å dess rigg. Det m{tstc därför hava varit dc 

närmare och Jillitt cmol liggande svenska fartygen, d v s 

Lindcrslcdts, Psilanderhjelms och \Yollins, som genom sin 

häftiga eld ödelagt Vladislaffs rigg och gjort detsammn 

manöverodugligt. Det är i detta ögonblick, då han ser 

detta fartyg falla ur sin linje, som den -vakne oeh krigs
erfarne Crisiiernin inleder sin glänsande maniiver, för 

vilken han med h~insvn till vindriktningen lio·acr väl till 
J ...._ 5b . • 

Det är nu som han »vänder ur linjen» genom alllova upp. 

(Vinden måste tydligen under tiden hava åled'-ommil). 

Under sin lov kommer lwn så högt upp i vinden alt han 

efter genomvindsvändning på den nya bogen kan n<'i 

fram och »coupcra» Vladislaff. Under denna sin »force

ring» har han haft att uthärda den svåra elden fdm df'ss 
bftda sekundanter. 

*) Detta Yar av ledningen bestämt till c: a 90 meter mellan varj e 

fartyg. Ett skepps längd var c:a 50 meter och några meter mindre 

för en fregatt. 
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Fnrlygcls higc blir nu hopplöst, utsatt som det blir 
för den häftiga elden från såväl Crislicrnins som de för

litnämnda fartygschefernas sida. Tydligt är ju alt dessa 

icke varit overksamma utan hela ticlen fortsatt med sin 

ödeläggande eld. Yladislaff måste nu »stryka» och torde 

därefter ha »bordats>>*), lroligen av »Thctis». Såsom av 

Barfods skildring framgår har Vlaclislaff därefter häftigt 

beskjulils av de ryska skeppen, och det troligaste är väl, 

att del -varit därvid som \Yollin sårats. 
Enligt delta försök till rekonstruktion hava således 

icke blott Linclersledl ulan även \Vollin i viss män mcd

Yerkat genom alt på sätt nämnts hava skapat förmsti.tt

ningarnc för och möjliggjort Cristicrnins »couperings>.'
Jnanövcr. 

Slagel vid ölancls södm udde den 26 }uli 1789. 

Lars ~Wallin hade nu blivit chef å linjeskeppet Rätt

visan, som ingick i den stora flottan, som i bör j an av juli 

1789 utgick från Carlskrona. Detla skepp var cll av 
flottans mest trögseglande fal'lyg, vilket förhållande se

nare skulle medföra ödesdigra verkningar. 
Om sitt dellagande i slaget skriver han i sin tjänsle

förled:~ning: 

»Jag var posterad främst i linjen näst efter ledaren; 

och då båda Ininc seeundanler måst uti redlöst tillstånd 

\'ika ur linjen, var jag föranlåten att slrida mot 3 fient

liga skepp, likväl demonterades ryske ledaren och dess 

efterfölj are, så att den förre förlorade sin förstång och 

den senare blev skadad av mine givne grundskott.» 
För att kunna förstå och värdesälla denna hans in

:sats är en orientering över slagets gång erforderlig. 
Det börjad e vid 2-tiden på c m för att med kortare 

uppehåll pågå till omkring Id 8 på aftonen. Vinden var 

*) Att ordet »äntring» anyänts i tjänsteWrtecknin gen torde bero 

därpå, att detta under lång tid inom flottan varit liksom ett bevingat 

o rd i stället för »erövrandet av». 
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\' Östnordv~ist, lill en början frisk men mojnuclc snart till labce bramsegels knllje. Den svenska flottan stävade i »linie de bataille» föe babords halsae i ungcf~ir nordlig riktning. l täten gick 3:dje eskadern (avantgardet) Ulldel· b efäl av öveesten Moclee med skeppet Drisliql!elrn, 
ne 29 i linjen, främst under den tappre Puke (ledare), 
n~1rmast följt av Rälfflisan, nr 28, och feegatlcn Zemire, n1· 27, chef majoren Fciff. Som nr 25 Modec sji_ilv {t 
skeppet Hedvig Elisabeth Charlotta. Ni_iemasl efter denn a division följde eorps<on (centern) . Sist kom aniärgardet 
under behil av contrcamiealen Lilliehorn. Som hclwnt höll denne sig fegt oc l1 disciplinvidrigt undan med pMöljd ,. 
att enchs l 7:': av vb\r flotta deltog i slagel och därigenom h ade alt kämpa mol en överlägsen fiende. Den n·ska 
floHan L'\.g i lä om den svenska flottan likaledes för b ~lbords halsar och sökte genom upprepade m ·hållningar hela tiden undvika strid. Denna började vid 2-tidcn p å 
c m, då corpsen höll ned m.ot den ryska flottan. Det kom dock till eldstrid endast på hingre håll. Yid 1/ , ~~
liden på eftcJ;:tHiddagen hann avantgardet fram , JH)ll ned p{t den ryska flottan och kom i närstrid med dess avantgarde. 

Det var under delhi. skede av slaget, som den av \Vollin skildrade episoden inträffade. Rälluisans båda sekundanter Drisliyhelen och ZemirP hlevo så svilrt ska
dade av fiendens eld atl dc måste hålla ur linjen. \\'ollin kom därigenom atl ligga främst i läten oeh hade nn alt ensam upplaga striden mot 3 fientliga skepp. 

Ehuru den ryska flottan tidigare under dagens lopp icke just utmärkt sig föe någon »fighting spirit>>, förcH1g 
dock nu rent principiellt sett ett gynnsamt ulgångsläg2 för en omj'attningsmanöuer från dess sida m.ot den undcrlögsa svenska flottan. I-lade \Yollin sviktat i sitt försvar, hade faran härför kunnat bliva överhängande. Han avvärjde emellertid en sådan genom den verksamma eld han sallc in mot dc fientliga skeppen med påföljd, att ål-

5\) ,) 

minstonc 2 av dent blevo nwnöverodugliga och m {tsk hMla ur linj en. Han kunde därvid icke erhålla n t't gon 
b,Filp av d c övriga i mwanlga rdct in.g[lcnde' sl~eppcn, ena l' dessa ju voro fullt upptagna med sma moLstandare. 

För alt kunna fulll rättvist värdesälta denn ::-. han s 
insats lo ede det ej vara m· väg2n alt erinra om Muulh cs 
ö.kildring av tillsb'\.ndcl on1b0rd under slaget.. »Svensl:a flottan, säger han, manövrerade under exl'eplwn~Jlt sva 
ra förhållanden. Dä 1uan först gflllgen fiek känlllng med fienden, hade dc sjuka vnri t hoppa ckade p å trossbo llen utan luftväxling och ulan möjli gh e l lill omvå rd nad. Cnder de följande dagaenes ansir~ingninga r, den klena kosle n och den starka värmen, 27 °, s leg sjukprocenten oerhort. 
De hfn·l decimerade bes~ittningarnc förmådde endast m ed slörsta sv{n·ighcler manövrera. Ersättningsmanskapet v a r till stor del ;öval. De duktigaste fartygscheferna i avant
gardet och centern, vilka så all säga had~ b~siitt.ningan~c i sina händer, gjorde dock allt vad nmhglv1s kunne 
begäras.» 

Gyllenyranol bcriillar om episoden: »'Uti fientliga .lin
jen förlomde ledaren j'örslåJtgen och höll av voor dc ".111d; samma manöver gjorde närma:; / liygmulc skepp, VJlkel 
man förmodade hörröra av erhållna grwulskoft.» 

Della stämmer ju synnerligen väl överens Jned \Yo"l
lins b e rättelse; men Gyllengranat nämner intet om dc h a da svenska skepp, som förnl m:'lsl hålla ur linj en , eller 
om vem det var, som tillfoga t fienden dess skador. 

I sin till Konungen avgivna berättelse över slaget yll
rar hertig Carl bl a: »Kl. 1J:2 3 e m hann 8:dj e divisi::nen (avantgardet) i elden och 2 limmar därefter synles fiel~tlicra Zcclaren redlös*) ocll genast d~1rp tt .'2:ne andm*), fo r-"' modlicren med med svåra grundskoll .» *) H~n fortsäller vidare: »och som elden var häftig uti 
3:c divisionen, skyndade jag till dess biträde; men fic11-

*) Kursive rat av förf. 
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dens corps dc batnilh~ (center) hade emellertid så mvc

ket hållit undnn, alt kulorna ej gjorde svnnerlio· vcrk~n 

Yarför elden upphörde på denna delen a~ linjen::> och kl S 
om aftonen uti avantgardet. Fienden fortfor ~tt h:l.lla 

undan voor d2 vind så länge han kunde svnas.» 

.. Hiklighcten av \Vollins berättelse ·vinnc.r h~inncd stöd 

<~VeJ~. av herli~ens .berättelse, ja, denne uppger ju t 0 m 

att unntL cll f1ent1Jgt skepp illa tilltygats. 

Hertigen slutar sin hcrällclse me(l översvallande be

r~m M :4/odee »för dess vid bataljen visade tapperhet, 

standakt~gl.1~t och nit såsom ock alla fartygscheferna uti 

denna dtvlsJOn, samt en del av corpscn (hkir uppräknas 

en del namn) vilka inlagt bi rafulla bevis av deras oul

tröttl~ga o~h m.odiga nit för E . K. l\Ls och Rikets tjänst; 

och l1llsknvcr pg endast d csse villsten av denna batalj.» 

Av förestående skildring av slaaet och av herticrens 
J ··ul f o b b 

)Cl'a e se ramgar alltså, alt striden över hela linjen un-

der slagets gt'mg varit himligen lam både i centern och 

avantgardet. Det enda undanlaget härifrån var emeller

tid Riittuisan$ strid, vilken i sjålva verket var den hiij'ti

rl~~sle och. mest anmärkningsvärda under detta i övrigt så 
handelsefattiga ~lag. 

Det oaktat var det Modee, som i shillet 1Jcfordrades 

o.ch tille~·kändes den huvudsakliga äran av bataljens lyck

liga utgang, om ock hertigen samtidigt kollektivt beröm

mer samtliga fartygschefer särskilt i avanlganlct; men 

egendomligt nog har han ej ett ord till ÖYcrs för 

e.ller ens namngiver den fartygschef, som under excep

tl?ncllt s.våra fö rhållanden s:"t manligt och framgångsrikt 

kampat 1 ett farofyllt läge. 

Härmed ör icke sagt, att icke den framstående Modce 

var värd allt erkännande för sin framåtanda och del 

skick~iga sätt, varpå han under dessa vanskliga förh :"l llan

den ftck sin division fram i närstrid. 

\Vollin fick icke den befordran, han så r~illvist gjorl 
sig förtjänt av. 
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Dock erhöll han efter slaget en lu.>dersviirja*) av 

konungen. 

Såsom chef å Rälluiscm deltog han även i sjöstr ider

na vid Reual, Cronstadt och under 

Utbrylniwvn ur Viborgska viken den 3 l 7 17rJO. 

I spelsen för flottan gick skeppet lJrisligheten under 

Puke, n~irmast följ t av Rättvisan. 

Denna utbrytning - elt av dc mi1rkligaslc och dj~ir

vaslc vågspel sjökl·igshislorien k~inner - lyckades som 

bekant, ehuru med ocrhörda förluster. 

Den undkomna delen av flottan styrde för nordost

lig vind sin slutliga kurs mot Svcahorg, »hack i häl» för

följd av den ryslw. Cnder den spiinnandc jnklen, som 

pt'1gick hela dagen ocb natten, hade skeppen So{ia ,1fagcla

lena och Rätlvisan påföljande morgon sackal långt ak

terut och i lä om den övriga flollan, det förra antagli

gen p{t grund av för stark nns~it tning av undervan len , 'Je h 

det senare var ju som förut nämnts ett av flottans mest 

trögseglande fartyg. 
Efter en tapper slrid mol två linjeskepp och en fre

gatl måste S'ofia Magdalnws chef vid 10-tiden f m stryka 

flagg, och längt·e fram pt't dagen skulle ~isen Rältvisan 

möta sitt öde. 
I-hirom bcr~itlar \\'ollin: »Samma t'u· (1790) bcf~ilha

Yare å Rätluiwn i bataljen vid Yiborg men nödgades, se

dan jag mistat först{mgen, efter % timmes strid wot en 

fregatt och 2:nc skepp stryka alldenstund Rättvisan var 

bland de ll·ögsle seglare i fJollan.» 

Han lwdc då näslan hunnit fram lill Sveaborg, där 

elen övriga flottan ankrat och icke var i stånd att inskri

da till fartygels riiddande. 

*) Denna är tyvärr av oföridarliga skäl fö r svunnen ur släktens 

ågo. Eventuella upplysningar om dess öde samt om till vilka och 

muler vilka omständigheter denna och säkerligen fiera sådana utdela

des mottagas tacksamt av förf. 
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Till fullständigande av denna h ans skildring må lt~il: 
[tlergivas slutet av hertig Cat·ls rapport till Konungen av 
den JG juli 1700: »Skcppct Räll\·isan angreps och logs 
vid lVIakiloto grund av ett 3 d~icks- och ett annat skepp, 
emedan det, skadat till sin ta ck ling, förfallit und e r vin
den och genom hUtsten vid upplovning mist sin förslång 
och sill stora märssegel. Officerare som underoffi ce rare 
o<.:h gcnwnskap hava uppfört sig som svenska siridsmän 
lillhörcr och med ståndaktighel gått alla sjökrigets olyc
kor till mötes.» 

Enligt \Yollins skildring hade han haft alt kämpa 
mol ett fartyg utöver vad hcrligen uppger. 

Fartyget hade sålunda blivit manöverodugligt och 
hans utsikt aU under si'tdana förhelllanden försvara si,,. 

t"> 

mol denna övermakt hopplös, särskilt som del ji:imvi1l 
var sk adat tiU silt skrov. 

Den samtida officer, som höll lllinnestalet övct· ho
nom i Kungl. \'eteni.>kapsakademien, yttrar om denna 
hans sista slrjd: »\'id denna olyckliga batalj kund e var
ken hans tapperhet eller hans skicklighet i manövern fria 
honom fri'tn det hårda ödet all bliva lagen till fånga; men 
han blev det ej förrän han var skjulen redlös, hade e r
hållit flera urund.~kott, och av /lera fientliga skepp bliYit 
omringad och ÖYennannad.» 

Efter fem lyeldigl genomkämpade sjöslag hade ilnn 
nu i sin sj~iilc sjöstrid n~ttl slulel av sin krigarbana. 
Ett ögonvillnes berällelse om ulbrylninuen . . 

Ett aktstycke, som avhandlar förloppet därvid , har 
nyligen grävts f ram ur glömskan, en gripande och må
lande skildring av ett samlida ögonvittne, nämlige11 då
varande löj lnanlcn vid Skånska kavalleriregemente t Gus
taf Adolf Bollenstern, född år 1769 och död som major 
år 18G L På Lars \\T o l lins Rällvisan b efann sig en del 
laudstigningstrupper, ur detta regemente, och bland <lem 
även Boltenslern . 
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I e tt brev·) av den 8 februari 1837 skriver han till 
sin dotter Amelic Löwenhjclm: »Du nämner berättelser 
om bataljer. - - Jag försäkrar dig att man kan läsa tjog
tals bcskrifningar om lant- och sjöslag utan all man der
efter ~ir en smula klokare än förut - man får ej annal 
begrepp derom än af en Lafla af Oceanen under orkan. 
Del verkliga måste man m ed egna ögon, öron, hj erla och 
känslor erfara, ty ingenling annat kan sätta delta uti en 
sådan rörelse och spänning. Den som påstår sig att utan 
sinnesrörelse och med lika pulsslag som i sin kammare 
ha bevistat en drabbning mellan ett par tredäckare eller 
ett skeppsbrott på hafvet, den ljuger. Jag vet alltför väl 
att ingen militär kan eller hör känna fruktan och der
för är bäst begagna andras namn att beskrifva d c sin
nets och kroppens rörelser som man känner på el l b a ltcri 
under däck med 30 st 24 pundiga kanoner som laddas 
och affyras 1ned y ttersta skyndsamhet. De grofva smäl
larna betaga hörseln fullkomligt, krutröken är till den 
grad odräglig att man på tre steg ej känner n[tgon men
niska. ln01n en kvarts timme efter de första skotten lig
ger däcket fullt av söndcrcp:ästa, stympade mennisko
kroppar, -- nästan omöjligt alt tro att de varit menniskor. 
Blodet rinner långsåt, tvärså t och nedför trapporna, så 
att det väcker äckel att hinka på många år efteråt - uppe 
på däcket, der besättningen a rbetar med segel och lö
pande gods till skeppets manövrering ser man i vantern 
och på rånocken hängande rester af matroser och fordna 
jungmän. Detta allt kan ej vara annorlunda såsom en 
naturlig följd, då tvenne örlogsmän beskjuta hvarandra 
med 2-1- och 36-pundiga kanoner på pistolskolls afstånd, 
då man äfven bör besinna alt då laddas hvarje skott med 
en runclkula, en stångkula och en skrotpåse och dessa järn
massor slungas emot 800 a 1,000 menniskor sammanpacka
de inom e tt skeppsbord. Då krutröken någorlunda för-

*) Originalet finnes i förvar hos en anhörig till den Bolten

sternska ätten . 
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svann så man kunde se sig omkring vid ulloppel fr[m 

Viborg och floHan befant sig uti en smal r~i.nna såg man 

en i full låga efler oss kommande fregatt (en så kalla<l 

>>Br~innare>>) - alla som ville undvika den stötte pa 

grund vid sidan och likväl anländes af Brännaren. In

om kort såg man fyra skepp i fianunor ända upp till 

masterna och besättningen runt omkring de brinnande 

skeppen nedsänkta i sjön till lwkan hållande sig i fång. 

linorna. Men nu stundade det ögonblick d t'\ elden skulle 

nå krutkammaren - då likasom etl svart moln lyftade 

sig utur hafvet men visade sig på 7 a 8 famnars höjd i 

luften som en ofantlig eldmassa i vars sken kunde ur

skiljas slörre och mindre svarla punkler - dc mindre 

liknade: krabbor - och detla bråte störlade strax deref

ter ifrån höjden ned i hafvet bestående af döda, sårade 

och ännu lefvande menniskor, dcrjemte af större och 

mindre skeppseffekler, master, spiror, timmerstockae 

med mera på hvilka den mängd af i vattnet sinlinande 

olyckeliga 1penniskor sökte frälsa sig. Denna förstörelse 

var af den beskaffenhet att de stridande fientliga skep

pen upphörde med kanonaden, så alt svenska och ryska 

slupar och harkasser skyndade till stället för alt frälsa. 

De främsta örlogsmännen Dristigheten och Rältuisan 

kunde ej dellaga deruti, men hade den bedröhvcliga sy

nen att segla förbi*) en mängd menniskor simmande i 

hafvet och ridande på timmerstockar och maständm: saml 

med till himmelen upplyftade händer, skrikande och 

bedjande om hjelp -- . Och hwilken belägenhet är sv~'l

rast, antingen den bedjande eller nekande om hjelp? 

Yårt skepp var under fulla segel, illa tilltygat*) vid 

genombry tningar av dc 5 ryska tredäckare och hade nyss 

återtagit i linien af ordre dc hataille - för att kunna 

hjälpa de bedjande och af nåd wrålandc sjöbrutna, skulle 

*) Minnet sviker här tydligen brevskrivaren, i ty att dessa män

niskor då befunno sig långt balcom skeppen. 

*) Kursiverat av förf. 

GO l 

1_-UiilYi~an anlingcn gjorl en viindning eller bt·nssnl upp 

och ~aggc -~lelarnc ~adcs vara ogörligl. :\len jag lt·or ej 

alt nagon annu lefvandc af denne bcsilllning har glömt 

eller utan L<h·ar o<.:h smärta kan tänka på denna h~indelse. 

Del till och med upprörde - jag vill ej s~1ga malroserna 

-men mig alt se en del hästar simmande och arbetande 

i vilgo:·n~ o<.:h om hwilka man fick cftcr:H ve la nugra 

komn11t l land och blifvit uppfångade af kosackerna. 

. Della m~irkvör~liga utlopp från Yiborg och Hyska 

fiollans genombrytnmg är ej ulan s.tor betydelse i sjökrigs~ 

annalerna, skedde den 4. juli 1700, då det första kanon

skottet lossades kl. 7 på morgonen, men redan kl. 10 bör

jade oväder med sjömörker och sym lomer till storm. Den 

~1t~röl ii.ven_ inom kort och dt'l hela fientliga flottan för

fol.Jdc oss tillsattes alla segel och bcsegcl, så wi passera

de redan kl 3 Hogland, 3G svenska mil*) ifrån ankarslället 

i Yihorgska viken. Ett stycke ifrån denna ö befalldes 

Swen_~ka ~lottan göra en förändring i sin conrs genom 

~n wandnmg mot norr, denvid föll Rättvisans förmast**) 

o~:~·e1: hord. Då upphörde skeppets b ehöriga manövre. 

S.]onust och mörker försvann ej förrän kl 7 dag·en der11å 
l o o 

' ' 

(a vart skepp befanns ulanför Sweaborg, miclt ibland 

Hyska flottan, arbetande med en högst svår sjögång, men 

blcf så fort ett par fientliga skepp kunde nalkas attacke

rat och kanonader började. :Mellan Id 10 och 11 den 5 

jnli strök Rätlvisan sin flagg och kl 5 c m befant sig 

skeppels befäl jemte alla tropheer på »Tolf Apostlar», en 

rysk tredäckare - i fångenskap. - Derom en annan 

gång mindre tragiskt, ej blodigt.» 

''') Detta aYstäncl är tydligen felbedömt; an m. av förf. 

'''*) En ny. förut ej omnämnd upp gift. inför Yilken man ställer 

sig fn1gancle. 
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Efter krigets slut frigiven ur fångenskapen tjänst~ 

gjorde \Yollin vid Carlskrona örlogsstation ända till år· 

1810, då han erhöll avsked med pension. 

Sjömilitär j"örf"altare. 

Samtidigt med att den unge Lars redan å r 17-Hl .in

skrevs som skeppsgosse vid Kungl. Flottan hörjade han 

sina universitetsstudier. Hans kloke och omtänksamme 

fader hade i många år varit leverantör till flottan och 

därigenom helt säk ert fått en viss inblick i där rådande 

förhållanden. Han måste därvid fått k lart för sig, a U 

en ung man ulan adlig hörd och relationer till de mäk

tige i en av ohöljd nepotism så genomsyrad tid som den

na icl'-e hade någon utsikt till fram tid inom vapnet utan 

genom alt förvärva sig de grundligaste kunskaper; och 

då Lars 'vVoll in vid 23 års ålder efter 7 a 8 års flitiga 

studier vann inträde vid kadettskolan, var han redan en 

väl skolad velenskapsman inom de discipliner, som voro 

av grundläggande betydelse för en blivande sjöofficer. 

Att hans kumkaper måste varit djupgående framgår av 

vad hans förutnämnde minnestalare därom yttrar eller 

att »hans vetenskapliga förtjänster bestyrkas ytterligare 

av det anseende och det oinskränkta förtroende han in

om en vetenskaplig corps förvärva l sig, så att han i elen 

teoretiska delen av yrket betraktades som en auktoritet». 

På äldre dagar utvecklade han en efter den tidens förh:\1-

landen betydande vetenskaplig förfatlarverksamhct, sär

skilt i vad det gällde navigation och de brännande spörs

målen om fartygens segelförmåga. Sålunda ingav han 

å r 1786 till Konungen en tryckt avhandling om »Örlogs

skeppens egenskaper uti manöver och uälsegling.» På

följande år fick han i Kungl. örlogsmannasällskapets 

handlingar infört en »undersökning om vädrets kraj't och 

verkan på segel, dessa senares proportioner, läge och 

struktur för att befrämja välseglingen samt de egenska-

G0:3 

per, som j'ör örlogsskepp med /llst;.;tiilld bestyckning bi

dmga till högsta grad au j'ullkomlighet så i anscendP till 

1/WW'LWre som def'encen .» 

Denna avhandling väckte stor uppmärksamhet och 

\'CnliLcrades särskilt i örlogsmannasällskapel. 

Under det storarlade arbetet med örlogsfiollans ny

byggande hade egendomligt nog en sådan viktig åtgärd 

som provsegling av de nybyggda fartygen betänkligt åsi

dosa tts. Försl år 1787 kom en sådan till stånd mellan 

clt av dc äldre skeppen, Sheldons bästa fartyg linjeskep

pet Soj'ia Magdalfna och det nybyggda av Chapman kon

struerade skeppet Gtzsla/ Adol{. Befälet över expeditionen 

och samtidigt chefsskapet å sistnämnda skepp anförtrod

des den unge men för sin duglighet redan då uppmärk

.sammadc ÖYerslelöj tnanten Otto Henrik ~ ordcnskjöld. 

Man torde ej taga miste i om man antar, att dessa båda 

avhandlingar uti ett aktuellt ämne biclrogo lill alt \Yollin 

erhöll det hedrande uppdragel all vara dennes flagg

kapten. Chapmans fartyg vann priset. 

I della sammanhang må erinras om att förtroendet 

för Chapman och hans nyskapelser till en början var 

ringa bland flottans ledande män. Dessa slöto tämligen 

enhäll igt upp omkring den gamle överskeppsbyggmästa

Sheldon och anst1go hans skepp vara bättre seglare än 

Chapmans. J spelsen för denna opposi tion stod den gam

le varvsamir alen Carl Tersmedcn, so1u i sin ungdmn ut

bildats i skeppsbyggeriels konst. I sina högeligen in

tressanta memoarer ifrågasä lter han skarpt opartiskhe

ten i bedömandet av resultaten av d enna provsegling och 

gör till och 1ned gällande, alt de därvid förda journaler

na förvanskats. Sålunda gör han hl a e tt stort nummer 

av att under det att det i Gustaf' Adolfs journal stod, att 

detta skepp vägrat att vända genom vind 2 gånger, det 

i Soj"ia Magdalenas journal upptagits att Gustaf A dolf 

vägrat vända 3 gånger. Han nlHi.gger de tta närmare och 

l'idsk1·i(t i Sjöviiscnrlet. 41 
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Yttrar h~irtill: »Jag som var ganska noga underrältad om 

~llt som under provseglingen på bägge skeppen förelu

pit och som tillika visste, atl vid journalernas renskris

ning många ändringar blivit gjorda - vilka major 

1'rollin*) som flaggka]>ten och den dbir skulle bevittna 

Sofia Magdalenas journal ej velat underskriva, cbum han 

slutligen genom både med löfle och föreställningar bli

vit obligerad därtill.» 

Ytt rand et återgives ulan annan kommentar iin atl 

\\Tollin säkerligen varit synnerligen opa rti sk, i del alt han 

ef ter alll all döma slått p ft god fol med både Sheldon 

och av Chapman. P å se11are [t r kan han at l nära smn

arebla med den s istnämnde, särskiJL i vad angick de ar

tillcristiska anordningarna på skeppen. 

I-lans sista avhandling förekommer i Kungl. \'elen

skapsakademiens handlingar för år 179H oc!t handlar om 

»llppliicklen au strömmurs gdnu eller rälia siiUcl alt un

der seglingen meclelsl 8:ne d st'irskilda tider (id! sliillen 

j'iirriitlacle ]!Jejlinr;ar på ett och wmnw lwulmiirk'! j'inrw 

strömmars direktion och siiflning.» 

För denna belönades han med en silverjetlon. 

Enligt fad.:m.lns utsago kännetecknas hans förf a ltar

skap av velenskaplig grundlighet. skarpsinne och fram

synthet. Det vittnar ock om att han noga fö lj l med den 

u"tländska facklitteraturen . All det uppskatlades inmn 

den vetenskapliga världen framgår därav, all han, så

som förut nämnts, invaldes till ledamot i Kungl. Y eten

skapsakademien, en för en sjöofficer sällsyn t utmärkelse . 

Även artilleriet och utbildningen av kanonbetjäning

arna voro föremål för hans särskilda intresse. Ell syn

bart bevis härpå var d en stora artillerisliska insats hans 

skepp gjorde i slaget vid Ölands Södra Udde. Hans ~m~1-

skaper och erfarenheter p:0

l detta område ledde ocksa l!ll 

*) Kursiverat av förf. 

!l05 

a tt han åren 179\J och 1800 erhöll del he 1.. 1 
. 

1 . . , · ( t<UH c li]>JH raget 

a tt »sonl a nnral aj Ch apmwzs ombud övervara ai"Li llel"i-

försök till utrönande av kanoners förmånligaste vcd'-an 

till skjutning, fonn och hållighet.» 

Dessa försök ansågos vara av den vikt, all resulta

ten diinw finnns införda i Kungl. Vetenskapsakademiens 

handlingar för 11\02. Denna berättelse är tydligen i vä

sentliga delar förfallad av \\'ollin. 

I Kungl. Örlogsmannasöllskapet synes han hava gjort 

betydande insalscr och var <less preses åren 17D~--1ROO 
samt 180H. 

Då man kastar en blick tillbaka pa contre amiralen 

Lars \Yollins hela gärning, kan man sv;1rligen, s{tsOJn en 

framstilende sjömilitär forskare uttalat, komma ifran del 

omdömet, alt denne vetenskapligt utbildade, skicklige 

och tappre sjöofficer viii mycket förbisells. Sålunda är, 

ssåom ovan framhållits, hans insats vid erövrandet av 

nauislaff icke omnämnd. Han delar dock i någon mån 

äran härav med både Cristicrnin och Lindersledt. An

märkningsvärd iir emellertid hans överordnades och sjö

krigslitteralurens lystnad om hans bragd i slaget vid 

Ölands Södra l\lde. Hans pioniärarbete såsom sjömä

lare och hans b etydelsefulla sjömilihira författarskap 

'y n as ock vara helt bortglömda. 

Hela hans gäming har dock varit av den beskaffen

llet, att den är väl värd att dragas fram i ljuset m · 

glömskans natt. 

Kanske en eller annan ärad läsare fn1gor sig: >>Yad 

vet man egentligen om personen bakom allt delta.» T,,_ 

vätT vcl man sa liiet härom. I gi'tngna tider m åste del 

tydligen rått en fullstLincl ig mani att förslöra exempelvis 
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alla en avlidens bre\'. JS"ågra s~Hlana av bans hand fin
nas tyv~1rr icke i behåll. 

I min ägo finnes dock en av honom egcnh~indigt ned-
skriven förledming över aHa hans 17 barns (G av dem 
dogo i födelseslunden eller i späd ålder) födelsedagar -
till och med klockslagen för födelserna äro angivna. Fadd
rarnas namn kasla clt inlrcssanl ljus över huns umg~i.llges
krcls. Sålunda förekomma bland dessa åtskilliga av den 
Lidens mest kända m~'m inom floltan såsom amiralerna 
Grubbe, Jcgcrskjöld, 1\:onlenskjöld, Niodec oLl1 af Chap
man, överslen Stahrc - särskilt omtalad i Tersmedens 
memoarer -- samt en del mera jämnåriga kamralcr. I 
den Tersmedenska n~irmare umgängeskretsen synes ban 

c.i ha deltagit. 
Han ägde en större fastighe t, hclö.gcn vid Arklimästa-

regalan, där elen med ulg~mgspunkt fri'm Hantverkare
galan svänger ned mnl Fiskbmn. Den finnes ännu kYar, 
ehuru åtskilligt ombyggd. U lom lm\ ndbyggnaden måsle 
åtskilliga g~1rdshus hava varit uppförda på tomten, i vil
ka flera av hans giftel barn synas hava bott. 

Alt döma av allt som gått i arv i inom sli:iklen i fonn 
av möbler, silver, oslindiskt porslin m m mt1stc hans hem 
hava yaril synnerligen vackert och dyrbart, vilket för
klaras av elt större arv, som han erhöll efter sina för
äldrar. Delta gjorde det möjligt för honom all med den 
minimala lön han åtnjöt åtminstone i dc lägre graderna 
dra.oa si12· fram med sin stora familj. ,., ;::> 

Muntlig tradition från hans tid av slorl intresse har 
<rått från släktled till släktled; men med sådan får man 
~ o 

vara synnerligen varsam. Elt slår dock klart. lian masle 
varit i ovanligt hög grad älskad och vördad inom sin 
slora familj, för vilken han hell levde. Han var före
nad i ett synnerligen lyckligt äktenskap m ed Fredrika 
Liedheck, född :'ir 1740 och död år 180G. 

Nedhrulen av sorg vid hennes bortgång, hyllade han 
i rörande och sam.lidigt gustavianskt eleganta och sirliga 
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strofer minnet av hennes livsg~irning såsom människa, 
maka och mor. Dc av honom egenhändigt skrivna ver
serna finnas ännu i behåll. 

::\ågra glimtar, som kanske kunna Yara ~\gnadc att i 
viss mån belysa en del drag i hans karakhir, framskymta 
i ovannämnda m.inneslal över honom. Här m'\ g ra citat: 
»Han förhävde sig ej över sina kunskaper utan var öd
mjuk och anspr:'\kslös. Såsmn förman och kamral Yann 
han aktning och kärlek a.v såväl ÖYcr- som underordnade. 
Såsom vän var han trofast, i sitt umgänge var han ej 
mångordig, men då man lärde känna honom , blev han 
älskad. .~nnu i sin ålderdom behöll han sin nnmtcrhct 
och sinnesslyrka.» Denna hans vitalilet på ålderdomen 
bestyrkes även av det enhälliga vald av honom till preses 
i Kungl. örlogsmannasällskapet vid närmare 75 iirs ålder. 

Utan några relationer till dc mäktiga och inflytelsc
rika hade han segt målmcdvelel arbetat sig fram genom 
graderna utan allt fFisk för ÖYcrordnade. Mycket tyder 
på alt han varit en synnerligen självs ländig nwn, som. 
gålt sina egna vic1gar och därigenom möjligen i viss 
m:'in kommil på kanl med sina överordnade, vilket må
hända förklarar det olvclydiga åsidosältandet av honom 
vid åtskilliga befordringar. 

I sitt i1klcnskap hade han 8 söner och 3 döllrar, som 
uppnådde mogen ålder. A v sönerna voro icke mindre 
än 7 sjöofficerare, Yilka samtidigt med honom voro i 
tjiinst. Den 8:dc bliv lantmililär. Alla döllrarna hlevo 
gifta med sjöofficerare. Flera söner deltogo med honom 
i sjökriget. 

Hans sloft vilar i familjegraw·n i Angerums kyrko
gård n~ira Karlskrona. 

l-Ians barn voro följande: 

l. A:i:ci, f. 17G3, d. Hr\7, kapten, lapperhelsmcda!}. 
2. Magnus, f. 17(iG, d. 1812, major, lapperhetsmedalj. 
;3 . Lars Fredrik, f. 17G9, d. 179-J, löjtnant. 
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l. Chrisliun, f. 1771, d. 1R53, löjtnant. förf. farfar , fånge 
vid \'iborg. 

;). Peter , f. 177~, d. 1809, löjtnant. 
G. Ca rl Jacob, f. 1778, d. 1853, m ajor Y . Jönköpings r e-

gemente. 
7. Johan Erik, f. 1779, d. 1831 , major. 
8. Guslal fl dol/, f . 1783, d. H'ö7, löjtn a nl. 
\). Sara Maria, gift m . löj tnanten vid F ottan Jakob Mag

nus Queck/eldt , officer tt skeppe t Enigheten, omkom 
då fartyget sprängd es i luften vid Yiborg. 

10. Gustaua Magdalena, gift m. överstelöjtnanten vid 
floltan Axel Göran v. Gcrdten, tapperhetsmedalj , i 
rysk fångenskap efter skpt Prins Gustals hjältemo
diga s trid i slaget vid Hogland. 

11. Fred rika C lassina, gift m. sed e r m era con tre a miralen 
Karl Pelersen. 




