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Meddelande 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 5/2016. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen den 24 augusti 2016.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Kastellet i närvaro av 30 ledamöter onsdagen den 24 augusti 
2016 med början klockan 17.30. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag 
ombord m/s Segelkronan.

§ 1 Sammanträdet förklarades för öppnat.

§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har de ordinarie ledamöterna Palle   
  Sandberg, Björn Sjunnesson samt Håkan Larsson avlidit. Ordförande lyste   
  frid över deras minne.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från sammanträdet 2016-04-21 i   
  Karlskrona som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4  Ordförande orienterade om att styrelsen har rekryterat en ny redaktör efter   
  Thomas Engevall. Ordinarie ledamoten Lars Wedin tillträder vid årsskiftet med  
  stöd av ordinarie ledamoten Per Edling som under redaktörens sammanhållna   
  ansvar kommer att verka som annonsackvisitör.
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  Ordförandes studiebesök vid marina förband fortsätter. En diskussion med Ma-  
  rintaktisk stab om sjöfartsfrågor i vid bemärkelse har genomförts tillsammans   
	 	 med	flera	ledamöter	med	sin	dagliga	gärning	inom	sjöfarten.	Årets	politiker-	 	
  vecka hade ett inslag om handelns sårbarhet med närvaro av bl. a. viceamiral   
  Jan Thörnqvist och ordinarie ledamoten Claes Berglund. Ordförande och   
  sekreteraren besöker ÖB den 30 augusti. Projektet marinen 500 år har startats   
  upp av marinchefen.

§ 5  Ordförande gav en kort bakgrund till styrelsens arbete med att fram bristanaly-  
	 	 sen.	Viktigt	att	rekrytera	nya	ledamöter	som	har	kvalifikationer	som	kan	stödja		
  akademien i sitt arbete. Sekreteraren redovisade styrelsens bristanalys som väg- 
  ledning vid inval 2016 samt redovisade även vilka föreslagna kandidater som   
  främst bedöms kunna fylla någon av dessa brister.

§ 6  Beslutades att högsta antal kandidater att väljas in som ordinarie ledamöter 2016  
  är sex (6) kandidater.

§ 7 Beslutades att högsta antal föreslagna kandidater att väljas in som korrespon-  
  derande ledamöter 2016 är en (1) kandidat. 

§ 8  Beslutades om valsedlar för OL och KL i alfabetisk ordning för de till inval   
  föreslagna kandidaterna. Justerades ett namn med korrekt förnamn efter påpe-  
  kande av sammanträdet. Anmärkning; Styrelsens förslag har skickats ut i juni  
  tillsammans med ordförandes sommarbrev.

§ 9 Gav valberedningens ordförande Per-Anders Emilson en kort beskrivning av   
  valberedningens arbete som bedrivs med s.k. long list och short list över kandi-  
  dater för poster i styrelsen vid en viss tidpunkt. Föredrogs valberedningens   
  förslag till val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och revisorer med   
  suppleanter samt förslag till valberedning för verksamhetsåret 2016 – 2017.   
  Anmäldes att några motförslag inte har inkommit till vare sig valberedningen   
  eller styrelsen.

§ 10 Beslutades om valsedel för val av ordförande, sekreterare, styrelseledamöter och  
  revisorer med suppleanter samt valberedning för verksamhetsåret 2016 – 2017.

§ 11 Höll ordinarie ledamoten Mikael Carleson inträdesanförande med rubriken   
  Marinens roll i försvaret av Gotland, behövs kustartilleri? Följde en lång   
  frågestund.

§ 12 Övriga frågor. Ordinarie ledamoten Lars Wedin orienterade kort om Académie  
  de Marines besök våren 2017. Vidare att de intressanta havsrättsfrågor som f.n.   
  diskuteras inom EU är äganderätten till mineraler på internationellt vatten samt  
  eventuella begränsningar i sändning med sonarsystem till skydd för havslevande  
	 	 däggdjur	och	fiskar.

  Anmälde ordinarie ledamoten Magnus Haglund att han skrivit ett blogginlägg   
  på KKrVA hemsida med rubriken – Krigsvetenskap förr och nu.
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	 	 Föreslog	ordinarie	ledamoten	Hans-Göran	Olsson	att	KÖMS	seniora	officerare			
  skulle kunna agera mentorer för marinens elever på FHS. Beslutades att Olsson  
  skickar förslaget till styrelsen för beredning.

§ 13 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde (valsammanträdet) äger   
  rum i Stockholm på Sjöhistoriska museet onsdagen den 28 september 2016   
  klockan 17.30 med val av nya ledamöter, val till styrelsen, val av revisorer och   
  suppleanter samt valberedning. Vidare ska beslutas om stipendier och belö-  
  ningar samt hålls inträdesanförande av ordinarie ledamoten Erik Thedéen.

  Vidare att den 26 oktober 2016 klockan 16.30 – 19.00 planerar akademien genom  
  vetenskapsgren I, att hålla en sammankomst med kadetterna på Militärhögsko-  
  lan Karlberg. Syftet är i första hand att diskutera marin taktik och användning   
  av marina stridskrafter. I andra hand informera om KÖMS och i tredje hand ge   
  kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och mari-  
  tima sfären. Dagen är vald med omsorg eftersom den samtidigt ger ett tillfälle   
	 	 att	högtidlighålla	amfibieförbandens	årsdag.

  Samt att tisdagen den 8 november mellan klockan 15.00 – 18.00 så anordnar   
  vetenskapsgren II seminarium i Kungl. Myntkabinettet med rubriken    
  “Försvarsmaktens personalförsörjning samt Sveriges relationer med Nato”.   
  Anförande av nyligen utnämnde arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson.

	 	 Årets	högtidssammanträde	genomförs	i	Göteborg	på	Valand	tisdagen	den	15		 	
  november med början klockan 16.30. Sammanträdet föregås preliminärt av ett   
  program med olika studiebesök inom Göteborgs garnison preliminärt mellan   
  klockan 10.00 – 14.00.

  Slutligen orienterade sekreteraren om vikten av att ledamöterna tar del av den   
  skriftliga dokumentationen rörande inval av nya kandidater och skickar in   
  valsedlarna i god tid.

§ 14  Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid Protokollet

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ordföranden har ordet

Generalamiralen och statsrådet Johan Puke
Detta nummer av TiS är som framgår helt ägnat åt 200-årsminnet av generalamiralen 
och statsrådet Johan Pukes bortgång. Själva dagen inföll den 21 april i år och uppmärk-
sammades med ett två dagars evenemang i Karlskrona. På torsdagen avhölls ett mycket 
uppskattat seminarium i Modellsalen inne på Marinbasen, följt av ordinarie samman-
träde	och	middag	på	Sjöofficersmässen.	På	fredagen	vidtogs	en	busstur	ut	till	Pukes	
gård Göholm och där avhölls en ceremoni med kransnedläggning vid hans mausoleum. 

Det kan vara på plats att här utveckla bakgrunden till att KÖMS väljer att i konkur-
rens med ett stort antal angelägna dagsaktuella frågor, lägga tid och möda på en fram-
gångsrik	sjöofficer	från	sent	1700-tal.	För	många	ledamöter	tror	jag	det	är	självklart,	
men jag vill ändå utveckla varför vi tog detta initiativ.

Vi svenskar uppfattas ofta, och med rätta, som historielösa. Vi drivs av en förvisso 
beundransvärd rationalitet och pragmatism. Det har betytt oerhört mycket för att ta 
vårt land på blott ett sekel från ett underutvecklat bondesamhälle i Europas utkant till 
ett högt utvecklar industri- och tjänstesamhälle. Men i denna rationalitet har också 
legat ett förnekande, nästan en sorts skam, över vad som varit. Vilket gjort att Sverige, 
snabbare än alla våra grannar, tenderar att klippa banden med det förgångna. Även 
om det bara ligger en kort önskan om ”evig fred” bort… Av det skälet har vi en viktig 
uppgift i att uppmärksamma  särskilt tacksamma historiska händelser.  

Vi behöver alla hjältar och förebilder. Särskilt i tider som kan uppfattas som svåra 
tror jag det är viktigt att känna att vi är en del av något större och mer betydelsefullt än 
vad dagens förhållanden kanske ger oss anledning att uppleva. Sådana band är lättare 
att uppmärksamma om de knyts till personer, även om alla individer vid var tid är 
produkter	av	sin	omgivning	och	den	miljö	som	fostrat	dem.	Genom	att	fira	minnet	av	
Puke,	firar	vi	också	vår	marin.	Lite	på	temat	”jag	vet	att	du	är	och	förbliver	vad	du	var”.
Pukes	karriär	ska	inte	bara	ses	som	ännu	en	framgångsrik	officer	i	den	rad	vi	ser	om-

sluta takfoten på gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen. Hans enkla bakgrund utan 
adliga titlar och familjeförmögenhet tog honom från skeppsgosse som 12-åring till ri-
kets allra högsta ledning några år före hans bortgång. Det var då bara möjligt i Flottan, 
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där till skillnad mot armén kompetens och lämplighet värderades högre än stånd och 
ställning. Detta bidrar med ett stort mått av politisk korrekthet, som gör honom extra 
tacksam att uppmärksamma. Till saken hör att Johan Puke adlades af Puke, men kom 
aldrig	att	tycka	om	sitt	adliga	prefix	och	fortsatta	kalla	sig	själv	Johan	Puke.

Kultur- och historiebärande bygger inte enbart på historiska händelser och personer 
i sig. De bär sig inte själva fram genom tiderna, från generation till generation. Det 
förutsätter intresserade, kunniga och engagerade personer som kan utgöra länkar i 
den	kedja	vi	med	denna	insats	från	KÖMS	försöker	tydliggöra	för	dagens	officerare,	
sjömän och soldater. En sådan är ordinarie ledamoten Christer Hägg. Själv en fram-
gångsrik	sjöofficer,	kompetent	marinmålare	och	–historiker	därtill.	Utan	Christer	som	
projektledare hade vi känt större tvekan inför detta evenemang. Han utförde det på 
ett mycket förtjänstfullt sätt. Därtill höll han ett av föredragen, som i högsta grad var 
tidlöst med sitt fokus på taktik och sjökrigsvetenskap med Puke som medel snarare än 
enbart föremål för en personlig hyllning.

Jag hoppas jag delar denna syn på vikten av vår historia med många kollegor i ma-
rinen, och för dess fortsatta närvaro i vårt medvetande, inte minst de främsta företrä-
darna. Det åligger er ett särskilt ansvar för detta.  

Michael Zell
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 

Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. 
Vänligen anmäl detta snarast till antingen: 
secretary@koms.se eller editor@koms.se 
Anmälan kan också göras brevledes till: 

Redaktionen för TiS, c/o Engevall, Junibacken 9, 135 54 TYRESÖ
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VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu
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Redaktörens spalt

”Fyrfärg”
Alla läsare önskas välkomna till årets tredje nummer av Tidskrift i Sjöväsendet som i 
sin helhet ägnas åt generalamiralen Johan Puke med anledning av det seminarium som 
Kungl Örlogsmannasällskapet höll i samband med att det var 200 år sedan Puke gick 
ur tiden. I numret återges de bägge föredragen som hölls av Christer Hägg och Lars 
Ericson Wolke. Dessutom så återpubliceras Erik Wallströms artikel kring Johan Puke 
som var införd i TiS Nr 5 2013. Erik Wallströms artikel kompletterar de bägge andra 
artiklarna på ett bra sätt och har en given plats i ett dedicerat Puke-nummer. Christer 
Hägg är, som även framgår av presentationen av honom invid artikeln en av våra mer 
framstående marinmålare, f.ö. ett tydligt släktdrag, och hans artikel är rikt illustrerad 
med egna och även äldre släktingars konst. När numret planerades så insåg jag och 
Christer snabbt att det vore en betydande utveckling av hela numret om alla illustratio-
ner kunde återges i färg och inte i svartvitt som ”gällt” i Tidskrift i Sjöväsendet sedan 
det första numret utgavs 1835. De enda undantagen från denna regel har varit ett antal 
kartillustrationer från sent 1800- och tidigt 1900-tal som innehållit röda och blå linjer 
på vissa kartor för att representera seglade kurser och distanser vid sjöslag. 

Att trycka tidningen i färg är visserligen dyrare men vi lyckades via Stena att få 
täckning för merkostnaden via en utvecklad och större annons än vanligt och därför 
har det varit möjligt att låta trycka hela numret i färg. 

Färg är egentligen ”fyrfärg” med komponenterna CMYK (Cyan=blå, Magenta=Röd. 
Yellow=Gul och K=Key Colour=Svart). Just begreppet fyrfärg passar ju extra bra i ma-
rina sammanhang och när ”tidningskollegan” Göteborgsposten 1988 började tryckas 
i färg fanns alltid en bild på en fyr (månadens fyr) på förstasidan för att markera just 
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Foto på den Italienska fyren vid Faro de San Vito ovan till vänster av: Filippo Piazza, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45995515

att tidningen var tryckt i fyrfärg. Ett diskret uttryck av göteborgshumor som likväl de 
marint insatta förstod.

Hurvida Tidskrift i Sjöväsendet återkommer i färg, eller kanske mer rätt, när Tid-
skrift i Sjöväsendet återkommer i färg återstår att se. Jag hoppas att det inte ska dröja 
alltför länge men det är som alltid en fråga om kostnader i relation till intäkter. I det 
sammanhanget så vill jag slå ett slag får möjligheten att prenumerera och att värva 
ytterligare prenumeranter till tidningen. Om alla ni som idag läser tidningen skulle 
kunna värva en till läsare var, så skulle tidningen med säkerhet kunna utges i färg igen 
i en snar framtid.

Intill dess får ni njuta av de spännande artiklarna och konstverken kring general-
amirialen Johan Pukes liv och karriär. Hans historia är onekligen mycket fascinerande 
och inspirerande även i våra dagar!
Trevlig höstläsning

Thomas E. Engevall
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Ledamoten
CHRISTER HÄGG

Kommendör Christer Hägg började tjänstgöra på jagare 
och fick sedan flygutbildning i Flygvapnet och helikopter-
utbildning i Marinen. Var kommenderad i flygtjänst i 25 
år bl.a. som elev vid Royal Airforce provflygarskola i Eng-
land och tjänstgjorde som provflygare vid Försökscentra-
len i fem år varav ett i Japan. Hägg har genomgått Royal 
Navy stabskurs och därefter tjänstgjort som C PTK prtb, 
flaggadjutant Taktik och Flaggkapten i Kustflottan samt 
som Marinattaché i Washington DC. Efter pensionering 
har Hägg intresserat sig för marinmåleri på heltid samt 
marin historia. Han har också författat ett antal böcker 
bl.a. ”Fregatten Eugenies världsomsegling”.

JOHAN PUKE - Den siste sjöhjälten
Längs fasaden på gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen i Stockholm finns en fris 
med namnen på ett urval av svenska sjöhjältar från 1500-talet fram till 1800-talets 
början. Flera namn är tämligen okända och numera bortglömda av de flesta, andra 
är välkända namn än idag. Till vänster om huvudingången står namnet J. af Puke 
och årtalet 1790. 

Det var just året 1790 som Pukes hjältegloria skapades. Som chef på linjeskeppet 
Dristigheten var han flottans Ledare vid Reval och under utbrytningen vid Viborg. 
Hans sjömanskap, ledarskap och mod beundrades av såväl kungen, flottans ledar-
skap, kollegor, besättningar och allmänhet. Han blev en sjöhjälte. Men Puke hade 
också ett enastående karriär såväl före som efter 1790, som brukar sammanfattas 
med; ”Från 10-årig skeppsgosse till Greve och Generalamiral, riksråd och en av 
rikets herrar”. 

Puke deltog under Sveriges tre senaste krig, som linjeskeppschef under ryska kriget 
1788-90, som högste befälhavare och eskaderchef under amfibieoperationen mot 
Ratan 1809 och som chef för alla sjöstridskrafter under anfallet mot Norge 1814.

En sjöhjälte av Pukes kaliber lär vi inte se igen på länge, om ens någonsin. 

Den 21 april 2016 var det 200 år sedan Johan Puke gick ur tiden. Detta manifestera-
des av Kungliga Örlogsmannasällskapet med en minneshögtid över Puke och hans 
tid i Karlskrona och en kransnedläggningsceremoni vid det pukeska gravkapellet på 
gården Göholm nära Ronneby.

För alla ledamöter och läsare av Tidskrift i Sjöväsendet som ej hade möjlighet att 
närvara vid minneshögtiden, publiceras ledamotens Christer Hägg föredrag i en  
förkortad form nu i TiS. 
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Sjötaktik under segelflottans tid 
Jag vill inleda med en beskrivning av 
segelflottans	 formella	 taktik	 dvs.	 for-
meringar och evolutioner samt skeppens 
seglingsegenskaper	och	flottornas	strids-
teknik. Därefter tar jag upp några av sjö-
krigföringens grundregler som jag avser 
använda som ett analysverktyg för att ut-
röna varför det gick som det gick.

För att kunna sätta sig in i sjökrigshän-
delserna under den period av Pukes liv 
som vi nu särskilt studerar dvs. 1788 – 
90, kan det vara bra att först beskriva vad 
som var möjligt att utföra med enskilda 
skepp och sammansatta sjöstyrkor under 
denna tid. 

Man kan konstatera att inte mycket 
förändrades rent skeppstekniskt under 
perioden	och	strid	med	flottan	i	linje	(ko-
lonn) var det som taktiskt eftersträvades. 

Dock, nya taktiska metoder hade sett 
dagens ljus utomlands. Jag tänker då t.ex. 
på Amiral Rodneys genombrytning av 
den franska linjen under slaget vid Les 
Saintes i Väst Indien 1782.

Redan under Rodneys samtid disku-
terades  huruvida genombrottet ingick i 
hans taktiska plan eller var ett ögonblick-
ets utnyttjande av en situation som upp-
stod	 då	 den	 franska	 flottan	 lämnade	 en	
ganska stor lucka i linjen. En sak var klar 
– Rodneys manöver stred mot gällande 
taktiska anvisningar, men han klandra-
des inte efteråt för detta ”brott”, vilket 
hade skett med andra chefer tidigare. Det 
lämnade därmed utrymme för efterkom-
mande taktiska chefer att utnyttja fördel-
aktiga situationer som inte täcktes av de 
rigida taktiska anvisningarna, t.o.m. bry-
ta mot dem och andra givna order. Detta 
var en sjökrigföring, ”The New Style”, 
som växte fram under 1780-talet. 

Nelsons aggressiva stridsteknik ett 

drygt decennium senare, syftade till en 
total	 utplåning	 av	fiendens	flotta	 genom	
att riskera att gå in i närstrid och attack-
era	 del	 för	 del	 av	 fiendens	 linje	 för	 att	
skaffa	sig	lokal	överlägsenhet.	

Detta var endast möjligt tack vare att 
han kunde hänga upp sin taktik på sin 
egen	flottas	överlägsenhet	 i	 sjömanskap,	
seglings- och manöverförmåga samt eld-
hastighet och precision samt en liberal 
och situationsanpassad tolkning av de 
gällande taktiska anvisningarna. 

Den nya sjöstridens elementa och teori 
var kända i Sverige vid krigsutbrottet 
1788.	Johan	Puke	och	flera	andra	svenska	
sjöofficerare	hade	tjänstgjort	på	engelska	
och franska örlogsfartyg under det ame-
rikanska	 frihetskriget	och	skaffat	sig	er-
farenheter, som de tog med sig hem och 
omsatte i nya taktiska anvisningar för 
Örlogsflottan.

Naturligtvis insåg man även i Sverige 
att en aggressiv taktik kunde – i bästa 
fall - åstadkomma en närmast total seger, 
men till skillnad från England som ope-
rerade över 100 linjeskepp och kunde ab-
sorbera en förlust av ett 20-tal, så skulle 
en motsvarande förlust hos oss resultera i 
att	hela	vår	linjeflotta	utplånades.	Vi	hade	
inga reserver.

Trafalgar, förvisso då ännu 15 år i 
framtiden, är ett tydligt exempel; Tra-
falgar var en strategisk kampanj, inte 
bara	 ett	 unikt	 slag.	 Hade	Nelsons	 flotta	
utplånats vid Trafalgar, fanns engelska 
eskadrar i Nordsjön, Engelska Kanalen 
och vid Irland, som snabbt kunde diri-
geras	 mot	 fienden.	 Varken	 Nelson	 eller	
den	flotta	han	ledde	var	oersättlig,	det	var	
däremot	den	svenska	flottan	under	Ryska	
kriget 1788-90.

Den svenska riskbenägenheten blev 
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naturligtvis lägre med ett sådant per-
spektiv. Detta var nog ett av skälen till 
att	 den	 seglande	 flottan	 inte	 uppnådde	
de	offensiva	 taktiska	målen	 i	kriget	mot	
Ryssland 1788-90, vilket behövdes för att 
Sverige skulle kunna nå sina strategiska 
mål. Den taktiska ledningen över segel-
flottan	 var	 helt	 enkelt	 inte	 beredd	 att	 ta	
den stora risk en sådan stridsteknik inne-
bar även om kungen själv tryckte på för 
en ”all in” taktik. Vid en total förlust av 
flottan	låg		den	svenska	och	finska	kusten	
öppen utan varje form av skydd till sjöss. 
Rysshärjningarna längs Sveriges ostkust 
70 år tidigare fanns kvar i det kollektiva 
minnet. I juli 1790 var detta katastrofsce-
nario	mycket	nära	att	inträffa.

Våra linjeskepp och fregatter liknade 
mycket motsvarande fartyg, som byggdes 
i andra länder, avseende såväl seglings-
egenskaper som skyddsnivå och eldkraft. 
af Chapmans konstruktioner var välseg-
lande, men kopparförhydning, som blev 
norm	i	engelska	flottan	vid	denna	tid,	ge-
nomfördes bara på några enstaka svenska 

fregatter. Man visste mycket väl om den 
taktiska fördel som kopparförhydning 
gav,  nämligen högre fart, men det ansågs 
vara alldeles för dyrt att genomföra mo-
difieringen.	Denna	typ	av	dilemma	kän-
ner vi lätt igen ända in i våra dagar.

De svenska linjeskeppen var jämförel-
sevis små och motsvarade internationellt 
3:e och 4:e rangens skepp dvs. med mel-
lan 60 och 74 kanoner på två däck. Den 
ryska	 flottans	 huvuddel	 var	 snarlik	 den	
svenska, men man hade också ett mindre 
antal tre-däckade linjeskepp av första 
rangen med omkring 100 kanoner. 

Det ansågs att de svenska skeppen var 
utrustade med kanoner av bättre kvalitet 
än de ryska, vilket gav något större räck-
vidd och bättre precision och som, till 
del, uppvägde den ryska nominella över-
vikten i antal kanoner. 

Under slaget vid Styrsudden 1790 rå-
kade hälften av de ryska linjeskeppen 
ut	 för	 en	 eller	 flera	 kanonsprängningar	
medan	 ingen	 sådan	olycka	 inträffade	på	
de svenska skeppen.

Dristigheten. (Oljemålning av C. Hägg)
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Låt mig nu kort ge en bild av ett  
svenskt linjeskepp och då välja linje-
skeppet Dristigheten, som för eviga tider 
kopplas samman med Pukes bragder och 
vars költimmer idag omsluter hans stoft i 
gravkapellet på Göholm.

Dristigheten tillhörde en klass om fyra 
linjeskepp (de övriga var Försiktigheten, 
Manligheten och Tapperheten) som alla 
byggdes efter samma Chapman-cert och 
färdigställdes 1784-85 i Karlskrona. De 
bar normalt 60 kanoner på två däck. Be-
väpningen skiljde sig endast marginellt 
mellan dessa skepp och t.ex. motsvarande 
ryska och danska. Besättningen bestod 
av 567 man. Längd över stävarna var 50 
m och största bredd 13 m. Djupgåendet 
var 5,8 m. Segelplanet var ca 1 500 m2. 

En toppfart för Dristigheten under 
gynnsamma vind och sjöförhållanden 
kunde uppgå till ca 10 knop. Strid utkäm-
pades normalt under begränsade segel 
med en fart på ca 3-5 knop, eller lägre om 
det rådde svaga vindar. Underseglen var 
normalt gigade under strid för att minska 
risken	 för	 att	 eldflagor	 från	 kanonerna	

tände eld på dem.
För	 att	 hålla	 ihop	 slaglinjen	 fick	man	

vackert rätta sig efter den långsammaste 
seglaren. 

Seglingsegenskaperna var ganska då-
liga. Skeppen var egentligen rena undan-
vindsseglare. Redan vid halv vind ökade 
avdriften markant och kryssningsegen-
skaperna var dåliga.

Man kunde inte segla närmare vinden 
än ca 70 grader. Avdriften ökade med 
vindhastigheten och i bidevind med ca 
17 m/s var avdriften ca 20 grader, vilket 
innebar att man inte vann något på sla-
gen. 

Vid högre vindhastigheter förlorade 
man på slagen och  pressades ner mot lä. 
Låg man då nära land hamnade skeppet 
snart	 i	 lägervall	 och	 man	 fick	 försöka	
ankra eller så drev skeppet på land.

Skeppen var svåra att manövrera i 
formeringar eftersom man endast kunde 
reglera farten med hjälp av att backa, 
sätta till eller bärga segel. Skeppens stora 
massa gjorde det svårt att snabbt ändra 
fart för att hålla sin position i formering-

Bidevindsvinklar och avdrift.
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en. Enskilda skepp hade dessutom olika 
seglingsegenskaper och därtill mer eller 
mindre skickliga besättningar. Några 
linjeskepp var mer än 50 år gamla, andra 
helt nya. 

Normalavståenden i t ex linjeforme-
ring (vi använder idag ordet kolonnfor-
mering) var satt till 185 m (en kabel-
längd) eller 90 eller 60 meter om det 
fanns	 risk	 för	 att	fienden	 skulle	 försöka	
bryta igenom den egna linjen (dubblera 
den) och föra striden från såväl lovart 
som	 lä.	 Att	 utsätta	 fienden	 för	 korseld	
var högst önskvärt men mycket svårt att 
uppnå p.g.a. fart/distansförhållanden och 
att det var vanskligt att styra ned mot en 
väl	 sammanhållen	 flotta	 som	 höll	 korta	
luckor.	Under	anloppet	kunde	ju	flera	av	
fiendens	skepp	avge	bredsidor	mot	de	le-
dande skeppen i den egna kolonnen som 
samtidigt endast kunde avge eld med sina 
två stävkanoner. 

Det fodrades vältrimmade besättning-

ar	och	en	ytterligt	skicklig	flottchef	som	
var villig att ta stora risker för att genom-
föra	en	dubblering	genom	att	bryta	fien-
dens linje. Ett klassiskt exempel är för-
stås	Nelsons	 dubblering	 av	fiendeflottan	
vid slagen vid Nilen 1798 och Trafalgar 
1805.

Beaktande svårigheterna att hålla 
ihop	 en	flotta	 till	 sjöss,	 så	 följer	 att	 den	
formella taktiken dvs. formeringar och 
evolutioner måste vara så enkla som möj-
ligt. I 1787 års taktiska anvisningar fanns 
16 olika formeringar och ett antal evolu-
tioner som skulle utnyttjas för att ändra 
från en formering till en annan. Anvis-
ningarna var dock i mångt och mycket en 
ren geometrisk skrivbordsprodukt. Det 
var mycket som kunde konstrueras med 
passare och linjal på papper, men som 
inte var praktiskt genomförbart till sjöss. 
Stabsprodukter i all ära men, som alltid 
är fallet, verkligheten styr.

Ett linjeskepp från GIIIs dagar i läger-
vall. (Oljemålning av J. Hägg)

Linjeskeppet Gustaf III (74 kanoner).   
Bilden visar manövern ”Gir i Tur Styr-
bord 8 streck.” (Etsning av J. Hägg)
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De vanligaste formeringarna var 
marsch- och linjeformering samt Échi-
quier	(flankformering).	

Linjeformering, eller med vårt språk-
bruk, kolonnformering eller kölvattenfor-
mering, antingen rättvänd eller omvänd, 
var den eftersträvade stridsformeringen, 
från den kunde man lätt genom samtidiga 
girar	 inta	flankformering	längs	en	given	
rättningsbäring. Ville man istället bibe-
hålla linjeformeringen efter en kursänd-
ring beordrades gir i tur.
Linjeflottan	 var	 indelad	 i	 tre	 divisio-

ner med ungefär lika många (oftast 6 - 8) 
skepp i vardera divisionen. 

Andra divisionen eller Avant-gardet 

låg främst i den rättvända linjen och det 
första skeppet kallades Ledaren, detta 
var en plats som Dristigheten under Puke 
innehade under slagen vid Ölands södra 
udde, Reval och Viborg. Efter Ledaren 
följde resterande skepp i ökande taktisk 
nummerordning.

Första divisionen, Corps de bataille, 
lydde direkt under sjöstyrkechefen och 
följde efter den andra divisionen och den 
tredje divisionen, Arriär-gardet, följde 
efter Corpsen. Det sista fartyget i  Arriär-
gardet kallades Slutaren.

Vid omvänd ordning  seglade divisio-
nerna med Arriär-gardet i täten och Slu-
taren var nu Ledare och vice versa. 

Olika formeringar.
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Under Gustaf IIIs ryska krig bestod 
den svenska slaglinjen av ca 17 - 24 linje-
skepp (60 – 74 kanoner) och 4 svåra fre-
gatter t.ex. Fröja, 40 kanoner, som fördes 
av Puke det första krigsåret. De svåra 
fregatterna kunde ingå i linjen vid strid, 
särskilt då man behövde förlänga linjen 
om	fienden	hade	fler	linjeskepp	i	sin	linje,	
men fregatterna hade förstås sämre eld-
kraft och skyddsnivå än linjeskeppen och 
skulle helst inte inlåta sig i en singulär 
strid mot ett linjeskepp.  

De lätta fregatterna (28 – 36 kanoner) 
användes normalt som spaningsfartyg, 
dvs.	att	vara	slagflottans	ögon	och	tidigt	
förvarna	om	fientliga	 sjöstyrkor.	Fregat-
terna var den tidens fjärrspaningsenheter. 

Den andra formeringen som man an-
vände	 var	 en	flankformering	 som	kalla-
des Échiquier. Om man ville närma sig 
och	anfalla	en	fientlig	flotta	från	en	linje-
formering	beordrades	en	flankformering	
med	 huvudkurs	 mot	 fiendens	 framför-
punkt med bibehållen rättningsbäring, 
när man kom inom önskat avstånd så 
girade samtliga fartyg samtidigt till pa-
rallellkurs	med	fienden	och	låg	då	åter	 i	
linjeformering. Échiquier var en metod 
att	 parallellförflytta	 en	 flotta	 i	 linjefor-
mering. En annan metod att närma sig en 
fientlig	 linje	var	att	närma	sig	 i	 en	 smal	
vinkel	mot	fiendens	linje.	Nackdelen	med	
denna	metod	var	att	då	kom	flottan	inom	
porté successivt, först Avant-gardet, se-
dan Corpsen och sist Arriär-gardet.
Om	 man	 definierar	 sjötaktik	 som	 de	

förflyttningar	som	man	vidtar	för	att	kun-
na uppnå en fördelaktig position gente-
mot	fienden,	dvs.	de	manövrer	som	leder	
fram till att striden börjar, så fanns det ett 
antal parametrar som styrde agerandet; 
vindhastighet, vindriktning och sjöhäv-
ning var avgörande för om man skulle 
försöka manövrera sig till ett lovarts- el-

ler	 läläge	 i	 förhållande	 till	 den	 fientliga	
flottan.	 Båda	 lägena	 hade	 sina	 för-	 och	
nackdelar. Låg man t.ex. i lovart på bide-
vindslinjen kunde man bättre kontrollera 
avståndet	till	fienden.	Den	flotta	som	låg	
i lä hade det mycket svårt att närma sig 
fienden	för	att	få	bättre	effekt	av	sin	eld.	

Låg man i lovart i för hög vindhastig-
het så löpta man risken att inte kunna 
använda kanonerna på nedre batteriet, 
medan	fienden	 i	 lä	 kunde	 använda	 även	
sina nedre batterier och därmed förfoga 
över större eldkraft (se bild t.h.). Att ma-
növrera	 sig	 in	 mellan	 fiendeflottan	 och	
dess bas var fördelaktigt om man förde 
en	offensiv	taktik,	medan	den	som	var	på	
defensiven ville ha reträttvägen till sin 
bas öppen.
De	svenska	och	ryska	Östersjöflottorna	

under kriget 1788-90,  var nominellt täm-
ligen jämnstarka avseende antal skepp 
och antal kanoner. Vardera sidan förde 
totalt ca 1 800 kanoner. 
De	effektiva	stridsavstånden	var	korta		

eftersom	kanonernas	precision	och	effekt	
avtog exponentiellt med skjutavståndet. 
Max porté var ca 1 000 m, men då var 
träffsannolikheten	mycket	 låg.	 Att	 hålla	
ett för stort avstånd var ett säkert sätt 
att skjuta bort sin ammunition till ingen 
nytta. Först när skjutavståndet var ca 200 
m kunde man räkna med att skjuta kärn-
skott (att rikta utan uppsättning) och få ca 
50	%	träffsannolikhet	-		om	det	var	svag	
sjöhävning	 förstås.	Den	 taktiskt	offensi-
va parten strävade normalt efter att avge 
verkningseld på ”pistolskotts avstånd”, 
vilket torde motsvara ca 50 - 75 m. 

Vid aktuell period fanns ingen uttalad 
metod, att åstadkomma ett s.k. melée dvs. 
okontrollerad och rörig närstrid skepp 
mot skepp med syfte att genom eld och 
bordning	tillintetgöra	den	fientliga	flottan	
del för del. Förvisso kunde man ofrivil-
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ligt hamna i ett melée med	fienden	men	
det var mycket chansartat vad utgången 
skulle bli och få sjöstyrkechefer, som 
inte var kvantitativt och/eller kvalitativt 
överlägsna, var villiga att sätta allt på ett 
kort	med	risk	att	förlora	hela	flottan.	Att	
dra sig ur ett melée var antagligen mycket 
svårt – väl i ett sådant kaotiskt läge gällde 
det att segra eller dö. Att sträva efter ett 
melée var således mycket riskabelt, men 
det förhindrade inte att man kunde ham-
na i en sådan stridssituation ofrivilligt 
främst	pga.	fiendens	agerande.

Internationellt hade, innan periodens 
början, sjöstriderna i nästan i alla fall 
utkämpats	med	båda	flottorna	 i	 linjefor-
mering, det var det sedvanliga strids-
sättet. Om båda parter ville få till ett 
avgörande så kunde parterna invecklas i 
hårda strider på korta avstånd. Om någon 

part ville vara taktiskt defensiv så kunde 
ett utgångsläge i lä vara att föredra. Om 
fienden	i	lovart	tryckte	på	så	kunde	man	
relativt lätt falla av och hålla eller öka av-
ståndet.	Om	den	ena	flottan	låg	till	ankars	
var grundalternativet att ankra parallellt 
med den och utkämpa striden till ankars 
t.ex. Nelsons taktik vid Nilen 1798 och 
Köpenhamn 1801. 

Det är ju ganska intressant och beteck-
nande att två av Nelsons tre stora slag ut-
kämpades till ankars och det tredje med 
genombrytning på två ställen syftande 
till ett avsiktligt melée. Nelson övergav 
den klassiska linjetaktiken som varande 
alltför	 ineffektiv	 för	 att	 åstadkomma	 en	
avgörande seger.

Det enda större linjeslag som Nelson 
deltog i som linjeskeppschef var det vid 
St Vincent 1797 och då bröt han, utan or-

Lutande kanondäck. Maximal lutning för att kunna ha portarna på läsidans nedre bat-
teridäck öppna var ca 10 grader.
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der och mot de taktiska anvisningarna, 
sig ur den egna linjen i syfte att förhindra 
att	 två	 delar	 av	 den	 franska	 flottan	 för-
enade sig. Han lyckades och bordade och 
tog i förbifarten två franska linjeskepp. 
När	flaggkaptenen	Robert	Calder	mag-

surt anmärkte inför amiral Jervis (senare 
Lord St Vincent) att Nelson allvarligt 
brutit mot de taktiska anvisningarna och 
givna order, så svarade Jervis; ”Om du 
skulle begå ett sådant brott skulle jag för-
låta även dig”. 

Slutsatsen blir, att så länge man vann 
en seger tolererade amiralitetet avvikel-
ser från gällande reglementen, men gick 
allt åt pipan gällde krigsrätt. Ett inte 
ovanligt betraktelsesätt i krigiska sam-
manhang.

En ren passagestrid förbi en ankrad 
fiende		kunde	knappast	fälla	ett	avgöran-
de. Eldstriden blev helt enkelt för kortva-
rig	i	tiden	för	att	ge	effekt.	

Sjökrigföringens grund-
regler och andra begrepp
När man betraktar de sjökrigshändelser 
som Puke deltog i under perioden är det 
lätt, kanske alltför lätt, att vara kritisk 
mot det som utspelade sig under Gustaf 
III:s ryska krig. Vi ser ju allt i efterhand 
med facit, men vi vet naturligtvis aldrig 
exakt hur de som fattade de avgörande 
besluten upplevde situationen då beslu-
ten fattades. Varje beslut påverkade an-
tagligen situationen i en annan, kanske 
oväntad,  riktning, och det blev inte som 
man tänkt sig och genom successiva be-
slut försökte man vrida situationen till sin 
fördel, vilket båda parterna naturligtvis 
strävade efter.

Men, jag tror att det är möjligt att ana-
lysera händelserna mot bakgrund av Sjö-
krigföringens grundregler. Dessa har för-
ändrats ytterst lite genom tidevarven och 

kan sägas vara grundade på erfarenheter 
och metoder som varit framgångsrika i 
tidigare sjökrig. 

Grundreglerna skall ses som ett sätt att 
tänka, allmänna principer som kan hjälpa 
en chef att fatta ett beslut i en given situa-
tion, men om de inte kopplas ihop med 
sunt förnuft och gott omdöme är de an-
tagligen inte så mycket värda eller kanske 
rent av farliga att följa blint.

Grundreglerna brukar beskrivas i pos-
tulatform och vara tio stycken. Man kan 
lätt visa att de är internationella även om 
en eller annan regel kan variera något. De 
kan också presenteras i något olika ord-
ningar men alla har som nummer 1:

Sätt upp ett mål och håll fast vid det.
Några andra regler som jag kommer att 
hänvisa till i det följande är:
• Handla offensivt
• Eftersträva överraskning
• Eftersträva samverkan
• Eftersträva kraftsamling
• Utforma organisationen efter krigets 

krav
Ytterligare två begrepp som kan vara bra 
att ha i minnet när vi ser på periodens 
sjökrigshändelser är Herravälde till sjöss 
och Fleet-in-being. Begreppen var väl-
kända och beskrivna i text ända sedan 
1600-talet och naturligtvis empiriskt för-
stådda långt innan dess.

Syftet med all sjökrigföring är alltid – 
direkt eller indirekt – att antingen säkra 
Herraväldet	till	sjöss	eller	att	hindra	fien-
den att säkra det. Herraväldet syftar till 
att kunna säkra sina egna sjöförbindelser 
och	hindra	fiendens	(	J.	Corbett,	1911).

Sjökriget är sålunda ytterst en kamp 
om sjöförbindelserna. Detta bör man 
hålla i minnet när man analyserar såväl 
perioden 1788-90 liksom andra perioder 
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före och efter den.
Fleet-in-being är ett begrepp som 

innebär	 att	 en	 underlägsen	 flotta	 försö-
ker undvika en avgörande strid mot en 
överlägsen motståndare, utan istället 
genom olika taktiska metoder hela tiden 
hotar och vid gynnsamma tillfällen an-
faller	delar	av	fiendens	stridskrafter	och	
sjöförbindelser. Genom detta sparar man 
sin	 flotta	 till	 den	 dag	 styrkeförhållan-
dena förändras till det bättre t.ex. genom 
att	fienden	anfalls	även	av	andra	länders	
stridskrafter. 

Begreppet är på intet sätt utdött. Man 
kan med rätta säga att strategin för den 
svenska	 flottans	 operativa	 uppträdande	
ända sedan 1814 har syftat just till Fleet-
in-being.

Under det ryska kriget 1788-90 var 
rollerna ganska givna; Sverige behövde 
ett temporärt herravälde till sjöss, spe-
cifikt	 i	 den	 inre	 delen	 av	 Finska	 Viken	
och Ryssland handlade enligt principerna 
Fleet-in-being inom ramen för en defen-
siv strategi.

Pukes och några andra 
chefers stridserfarenheter
I fredstid, under Pukes tid, var det svårt 
för	 sjöofficerarna	 att	 överhuvudtaget	 få	
tjänst till sjöss inom landet. Tid till sjöss 
och stridserfarenheter var viktiga para-
metrar för att kunna göra karriär i ett i 
huvudsak meritokratiskt befordrings-
system. Antalet rustade örlogsfartyg un-
der fredsförhållanden var litet – endast 
några få fregatter rustades under några 
sommarmånader för att medge utbild-
ning	av	de	yngsta	sjöofficerarna	och	nya	
båtsmän. En fregatt eller ett mindre lin-
jeskepp rustades normalt varje år för es-
kortuppdrag av svenska handelsfartyg till 
södra Europa och diplomatiska missioner 
(läs: överförande av mutor) till härskarna 

i piratstaterna i norra Afrika för att få 
skyddspass för svenska handelsfartyg i 
Medelhavet.

Det var därför vanligt att yngre sjöof-
ficerare	 sökte	 tjänstledighet,	 ofta	 under	
flera	år	för	att	med	Kungligt	stipendium,	
normalt halva lönen i förskott, söka sig 
till	 utländska	 flottor,	 främst	 de	 franska	
eller engelska, eller ibland till utländ-
ska	 handelsflottor.	 Detta	 förfarande	
uppmuntrades	 av	 Kungen	 och	 flottans	
ledning. Systemet fortsatte ända in till 
mitten av 1800-talet. Så många som ett 
20-tal	svenska,	yngre	sjöofficerare	kunde	
samtidigt	 befinna	 sig	 utomlands	 på	 så-
dana stipendier. 

Detta system kan sägas ha omsatts i 
det	 system	 som	 flottan	 nu	 drivit	 i	 över	
hundra år, allt sedan löjtnanterna Flach 
och af Ugglas var elever vid US Naval 
War Collage 1894, nämligen att skicka 
sjöofficerare	på	kurser	utomlands.	Många	
svenska	 sjöofficerare	 har	 varit	 elever	 på	
specialkurser eller högre stabsutbild-
ningar i USA, England, Frankrike och 
Tyskland samt även i Danmark och Nor-
ge, dessbättre nu, till skillnad från förr, 
med full lön och traktamente.

Det fanns dock ett problem – Gustaf 
III gjorde viktiga undantag från det me-
ritokratiska	 ordningen	 för	 flottans	 allra	
högsta ledning, här fanns fortfarande ett 
gunstlingssystem där kungliga personer 
eller adliga hovmän kunde ges de allra 
högsta	positionerna	i	flottan.		Sålunda	ut-
såg Gustaf III sig själv som högste befäl-
havare	över	armén	och	de	båda	flottorna	
och	taktisk	chef	över	roddflottan	samt	sin	
bror hertig Carl till taktisk chef över se-
gelflottan.	

Det behöver knappt sägas att de båda 
saknade all erfarenhet av att leda till 
sjöss. Kungen saknade ej mod och upp-
fattningsförmåga och hade, visade det 
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sig, både beslutsförmåga och en taktisk 
blick. Han befann sig oftast mitt i striden 
i motsats till Hertig Carl som under sla-
get vid Hogland sägs ha tillbringat mesta 
tiden i sin kajuta stärkande sig med vin. 
Vid slagen vid Reval och Styrsudden 
1790	 lämnade	 hertig	 Carl	 flaggskeppet,	
förvisso på Kungens allmänna direktiv 
att inte utsätta sig för risken av död el-
ler tillfångatagande, som Carl kunde ha 
ignorerat, och embarkerade på fregatten 
Ulla Fersen, som hela tiden höll sig på 
säkert avstånd från striden. Ett sådant le-
darskap ökar sannolikt inte besättningar-
nas stridsvilja, varken då eller nu.

Kungen insåg klart att brodern var 
okunnig i sjömilitära frågor och där-
till ytterst vankelmodig och utnämnde 
översten Otto Henric Nordenskjöld att 
vara	hertigens	flaggkapten	med	 instruk-
tionen att hjälpa hertigen att fatta rik-
tiga taktiska beslut. Det var t.o.m. så att 
Nordenskjöld formellt hade det sista or-
det i taktiska beslut, en situation som na-
turligtvis var ytterst vansklig för honom, 
i synnerhet som hertigen förde med sig 

ett	 antal	gunstlingar,	 arméofficerare	och	
hovmän, som han helst lyssnade till, men 
som var lika okunniga som sin herre. 
Trots det hade de många synpunkter på 
hur sjötaktiken skulle utformas. Detta 
hade t.ex. stor negativ inverkan på slaget 
vid Reval som vi kommer att se senare.

Nordenskjöld hade som ung sjöof-
ficer	varit	 en	av	grundarna	av	Kungliga	
Örlogsmanna Sällskapet 1771 och val-
des till dess förste sekreterare. Det var 
Nordenskjöld som arbetade fram säll-
skapets vetenskapliga syften och statuter 
vilka har legat till grund för dess verk-
samhet ända in i våra dagar.

Nordenskjöld hade tjänstgjort ett år i 
den	engelska	flottan	och	därefter	tre	år	i	
den franska. I den senare hade han delta-
git i det amerikanska frihetskriget (1775-
83). Han hade bl.a. deltagit i tre sjöslag 
mot	 den	 engelska	 flottan	 under	 amiral	

GIII:s dödsmask, 1792.

Hertig Carl.
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Rodney i Väst Indien 1780. Den franske 
marinministern hyllade i ett brev till den 
svenske ministern Nordenskjölds skick-
lighet och mod när han återvände hem till 
Sverige 1783. 

Det egentliga första svenska tak-
tiska reglementet var franskt och hade 
tagits fram på 1770-talet. Detta hade 
Nordenskjöld med sig hem från Frankri-
ke och översatte det till svenska 1786. De 
franska taktiska anvisningarna utgjorde 
en	 stabil	 grund	 för	den	 svenska	flottans	
uppträdande och med upprättade nya 
och	mer	flexibla	signaltabeller	 fanns	det	
nu bättre möjligheter att taktiskt leda en 
flotta	till	sjöss.	
Men,	genom	många	svenska	sjöoffice-

rares mångåriga tjänstgöring i den fran-
ska	flottan,	så	fick	flera	av	dem	med	sig,	
på köpet så att säga, den franska mentali-
teten att försöka nå strategiska mål utan 
att ta taktiska risker. Detta tankesätt blev 
särskilt tydligt under slagen vid Reval 
och Styrsudden som visas nedan.

Nordenskjölds roll blev att försöka 
vägleda hertigen fram till ett rimligt 
taktiskt beslut i rätt tid. Fattade hertigen 
ett annat beslut än det som Nordensköld 
föreslog kunde Nordensköld i praktiken 
knappast opponera och ställa saken på sin 
spets. Det rådde trots allt ett kungligt en-
välde i Sverige och hertigen var kungens 
bror och överamiral. Vid ett par tillfällen 
tvingades Nordenskjöld att friskriva sig 
från följderna av hertigens taktiska be-
slut. Nordenskjölds varningar klingade 
ofta	 ohörda	 och	 det	 fick	 allvarliga	 kon-
sekvenser. Vid ett tillfälle, innan utbryt-
ningen vid Viborg, gav han kungen, efter 
mycket ältande av olika alternativ, endast 
ett alternativ och sade i princip ”Skriv 
under!”, vilket kungen då genast gjorde.

Man kan fråga sig varför kungen utsåg 
hertig	Carl	 till	högste	chef	 för	 segelflot-
tan när han uppenbarligen väl kände till 
broderns bristande kunskaper och dug-
lighet. Sannolikt var hertigens roll också 
den av en politisk kommissarie, han skul-
le	 övervaka	 flottans	 underchefer	 så	 att	

Otto Henric Nordenskjöld 
som överstelöjtnant.

GIII i uniform.
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något som liknade maskning, passivitet, 
myteri eller direkta förhandlingar med 
fienden	inte	skulle	inträffa	i	flottan.	Detta	
inträffade	 ju	 inom	 den	 svenska	 armén	
redan den första krigsvintern genom det 
s.k. Anjalaförbundets  landsförrädiska 
aktioner.	Kungen	fick	rätt	i	sina	farhågor	
beträffande	 armén	 men	 inte	 beträffande	
flottan.

Att kungen placerade sig i ledningen 
för	 roddflottan	 hade	 troligen	 likartade	
bevekelsegrunder. Kriget var Gustafs 
eget, han tillfrågade aldrig sina militära 
experter innan han startade kriget med 
ett fejkat anfall mot en svensk gränspos-
tering med hjälp av några ingermanländ-
ska soldater utklädda i ryskliknande uni-
former, uppsydda i Stockholmsoperans 
kostymateljé. 

Kungen litade inte på sina högre mi-
litära chefer ty kriget var minst sagt im-
populärt bland dem, särskilt inom armén. 
Dessa ansåg att kriget var ett anfallskrig 
som kungen, mot konstitutionen, startat 
för att kunna skapa sig en hjälteroll i sin 
egen fantasifulla drömvärld. Det hade de 
alldeles rätt i, förstås.

Under avgörandets år 1790 kom dess-
utom ett främmande element in i besluts-
processen, nämligen den endast 25-årige 
engelske kommendören Sidney Smith, 
som	hade	 sökt	 tjänst	 i	 den	 svenska	flot-
tan året innan, men som av det engelska 
amiralitetet vägrats tillstånd att ta en 
stridande	 befattning	 i	 den	 svenska	 flot-
tan	 p.g.a.	 att	 flera	 engelska	 sjöofficerare	
redan tjänstgjorde i den ryska Östersjö-
flottan.	Amiralitetet	ville	helt	enkelt	inte	
att	 dess	 officerare	 skulle	 slåss	 mot	 var-
andra i ett främmande krig. Smith, som 
vunnit såväl kungens som hertigens stora 
förtroende, etablerade sig därför som en 
kunglig gunstling och rådgivare till de 
båda	flottcheferna.	

Runt hertigens huvud kretsade nu tre 
olika entiteter, dels den professionelle 
Nordenskjöld, dels hertigens okunniga 
uppvaktning och dels den stridserfarne 
men otroligt fantasifulle och ständigt pra-
tande idésprutan Sidney Smith. 

Divisionscheferna och fartygscheferna 
litade helt på Nordenskjölds kunnighet 
och	omdöme,	men	fick	gång	på	gång	 se	
hur en solid taktisk plan av hans hand 
ändrades och drogs i långbänk och ändra-
des igen innan hertigen till slut lyckades 
komma till någon form av kompromiss-
beslut. 

Sidney Smith var allmänt sedd som en 
lycksökare och pratkvarn av guds nåde. 
Fartygscheferna försökte ignorera hans 
direktiv som Smith sa sig ha fått direkt 
från kungen eller hertigen. Dom ville 
bara	 ta	 order	 från	 flaggkaptenen.	 Han	
hade deras förtroende. 

Johan Puke och de andra fartygsche-
ferna, för att inte tala om Nordenskjöld, 
måste ha gnisslat tänder inför denne fju-
nige engelske kommendörs idéfyrverkeri 

Admiral Sidney Smith, RN.
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och taktiska hugskott som ofta tycktes 
anammas av kungen och hertigen.

Flottans högsta ledning, så som den 
utformades,	 var	 ett	 flagrant	 avsteg	 från	
grundregeln att ”utforma organisationen 
efter krigets krav”.

Vi kommer senare se hur denna ohåll-
bara ledningssituation starkt bidrog till 
det negativa förloppet till sjöss för den 
seglande	flottan	under	1788-90.
Tack	vare	att	flottans	ledning	såg	så	po-

sitivt	på	att	de	yngre	sjöofficerarna	tjänst-
gjorde några år i utländsk örlogstjänst, så 
hade	de	flesta	av	fartygscheferna	en	gedi-
gen erfarenhet från sina år i fransk och/
eller engelsk tjänst. Nästan alla hade va-
rit med om strider till sjöss mellan dessa 
nationer, dels skepp mot skepp och dels 
flotta	 mot	 flotta.	 Somliga	 av	 dem	 hade	
vunnit befordran och medaljerats för sina 
insatser. En del kom hem med en hel del 
prispengar. Däribland även Johan Puke, 
som liksom Nordenskjöld, också blev 
befordrad till förste löjtnant i franska 
flottan	och	tilldelats	den	militära	heders-
legionen.

Johan Puke
Johan Puke föddes 1751 i Ronneby, hans 
mor var den ogifta Regina Branting och 
fadern, Johan Puke d.ä., som tjänstgjorde 
som  kapten i holländsk tjänst. Han åter-
vände senare till Sverige för att delta i 
hovpartiets kupp för utökad kungamakt 
1756. Kuppmakarna hade svurit trohet 
till kung Adolf Fredrik, Gustaf III:s far. 
Kuppen misslyckades och Johan Puke 
d.ä. och minst sex andra kuppmakare 
fick	plikta	med	sitt	liv	efter	att	ha	utsatts	
för en omfattande tortyr. Adolf Fredriks 
makt reducerades till en namnstämpel 
som användes efter behag av riksråden.

Det fanns egentligen inte några bevis 
för att Johan Puke d.ä. var far till Johan 

Puke d.y., men det faktum att Regina 
Branting gav sin son namnet Johan Puke 
säger väl en del om det troliga släktska-
pet. 

Gustaf III anslöt sig senare till den 
allmänna uppfattningen om Pukes bak-
grund på fädernet och, som vi skall se, 
tog upp Johan Pukes släktförhållande 
strax innan utbrytningen vid Viborg. 

Johan Pukes liv började således som 
ett oäkta barn till den ogifta Regina, 
som senare gifte sig med en skomakare 
i Karlskrona. Den utpekade fadern hade 
avrättats för högförräderi. Absolut ing-
enting talade för att gossen Johan Puke 
skulle sluta sitt liv som generalamiral, 
greve, riksråd, en av Rikets herrar, Se-
raphimer riddare och inte minst som 
svensk sjöhjälte. Den siste i en lång rad.
1761,	 som	 tioårig	 skeppsgosse,	 fick	

Puke sin första kontakt med sjölivet då 
han mönstrades på kronolastdragaren 
Svärdfisken på olika rutter i Östersjön. 
Livet var hårt ombord och Puke skrev 
senare:	”Jag	slet	bra	ont	och	fick	mycket	
stryk under den resan.”
Puke	 gjorde	 sedan	 flera	 resor	 och	

tjänstgjorde	 totalt	9	år	 till	 sjöss	 i	flottan	
och	 handelsflottan	 som	 s.k.	 coopvardie-
båtsman och senare arklimästare, konsta-
pel och lärstyrman. 
1770,	 nu	 underofficer,	 sökte	 Puke	

Kungligt stipendium för tjänstgöring ut-
omlands. Det började inte så bra för det 
holländska handelsskepp han fått hyra på 
grundstötte i januari i en svår storm utan-
för Texel och skeppet bröts snabbt sönder 
av sjöarna. Större delen av besättningen 
omkom i vågorna men Puke och några 
kvarvarande lyckades sjösätta en båt och 
svårt nedisade följa med stormen tvärs 
över Nordsjön och ta sig iland i Grave-
send, varifrån Puke gick till fots till Lon-
don. Vid framkomsten var han svårt sjuk 
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och tog in på ett värdshus. 
Det visade sig att värden hade tjänat 

som hovmästare hos amiralen Erik Spar-
re i Karlskrona och tillsammans med sin 
hustru vårdade de den unge svenske sjö-
mannen tillbaka till hälsa. Puke sa senare 
i livet att han bevarade minnet av sina 
välgörare i ”det tacksammaste hjärta”. 

Snart var Puke till sjöss igen och gjor-
de fyra resor på engelska transportskepp 
till Västindien. I Västindien tjänstgjor-
de han en tid på den engelska fregatten 
Diana. Han gjorde även två resor till 
Portugal och en till St Petersburg. Puke 
återvände till Karlskrona efter fyra års 
sjötjänstgöring utomlands, i huvudsak i 
underofficersbefattningar	(Masters	mate,	
Midshipman). Redan efter några måna-
der mönstrade han ombord på linjeskep-
pet Prins Carl som kanonkommendör 
för 12:e kanon och gjorde en resa till 
Marocko och Medelhavet under befäl av 
överstelöjtnanten Abraham von Stauden 
som blev en ledarmodell för Puke under 
resten av hans karriär. Puke ansåg att von 
Stauden utgjorde ett ideal för en äkta sjö-
officer	och	under	dennes	ledning	utveck-
lades Puke snabbt. Puke ansåg att hans 
framgångsbana började under just denne 
eminente	 sjöofficers	 ledning.	 Stauden	
valdes till Kungliga Örlogsmanna Säll-
skapets förste ordförande 1771.

Efter hemkomsten från Marocko av-
lade	 Puke,	 nu	 25	 år,	 sjöofficersexamen	
1776	och	fick	tjänsten	som	underofficers-
konstapel med ansvar för artilleriuppbör-
den och artilleriexercisen på linjeskeppet 
Hessen Cassel. Gustaf III avlade ett besök 
ombord och blev så imponerad av Pukes 
ledarskap och kanonservisens snabbhet 
och precision att han befordrade underof-
ficeren	Puke	 till	Löjtnant	vid	Flottan	på	
stående fot. Detta var första gången Puke 
kom i kontakt med kungen själv.

Två	 år	 senare,	 1778,	 begärde	 och	fick	
Puke på nytt tjänstledighet för att tjänst-
göra	i	fransk	örlogstjänst.	Han	fick	ome-
delbart tjänst som löjtnant på fregatten 
Gentille under befäl av den skicklige och 
berömde Capitaine de Mengo.

1779 sändes fregatten ut på en kryss-
ning	 och	 påträffade	 snart	 en	 stor	 och	
starkt bestyckad engelsk kapare som 
tvingades	stryka	flagg	efter	en	dryg	tim-
mes strid. Puke skickades ombord på 
kaparen med en prisbesättning. En för-
skräcklig syn mötte honom på däck där 
döda och sårade sjömän låg i högar. I 
kajutan satt kaptenen på ett bord medan 
fältskären förband hans ben som båda var 
avskjutna under knäna. Pukes hälsning 
besvarades med ”God damm” och kap-
tenen  fortsatte;  ”hade inte hans blessyr 
kommit emellan så hade de franska hun-
darna ej så lätt kunnat ta hans fartyg”. 
Puke tog emellertid över fartyget och 
seglade in det i fransk hamn.

En tid därefter anföll Gentille och en 
annan fransk fregatt det engelska linje-
skeppet Ardent (64) som tvingades stryka 
flagg	och	togs	som	pris.	Under	den	fort-
satta	 kryssningen	 togs	 flera	 priser	 och	
Pukes del i prispengarna gjorde honom 
välbeställd och utgjorde en grundplåt när 
han drygt 10 år senare köpte Göholms 
gård utanför Ronneby.
1780	fick	Capitaine	de	Mengo	befälet	

på en ny fregatt, Charmante, och tog med 
sig Puke som förste löjtnant och närmas-
te man för en expedition till Ost Indien. 
Andra dagen till sjöss rände fregatten på 
ett okänt grund fritt till sjöss och rev upp 
botten och började sjunka. Mengo beor-
drade Puke att gå i en av båtarna och ta 
med sig Mengos yngre bror, som hade 
bett att få följa med som passagerare. 
Puke vägrade och sade att han skulle 
stanna hos sin chef, men denne svarade 
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att han hade lovat sin mor att se 
till att brodern återkom till hem-
met oskadd. 

De Mengo lade sina händer 
på Pukes axlar och sade ”Min 
käre vän, som fartygschef beor-
drar jag dig att ta befälet i slu-
pen och jag anförtror dig min 
bror….. Ditt mod skall bli min 
brors räddning och saknaden av 
din chef och vän skall mildras 
av minnet av att du även i hans 
sista stund troget uppfyllt hans 
vilja.	Åtlyd	nu	min	order”.	

Mengo stod lugnt kvar på hyt-
tan tills fartyget sjönk och hop-
pade då i vattnet, men kunde 
sedan	inte	återfinnas.

Endast 85 man av besätt-
ningens 480 räddades och Puke 
kunde efter svåra dygn i hårt 
väder föra iland den överlastade 
slupen och föra de Mengos bror 
tillbaka till hans mor.
Åren	därpå,	1781-1783,	tjänst-

gjorde Puke ombord på linje-
skeppen Provence, Zodiaque och Ma-
jesteuex	 och	 deltog	 i	 flera	 strider	 i	Väst	
Indien och Nord Amerika. 

Bland andra, i strider mot 5 engelska 
linjeskepp vid Bermuda, mot 9 engelska 
linjeskepp under Arbuthnoth vid Nor-
folk, i amiral de Grasse ś blockad och in-
tagande av New York, tagandet av en stor 
engelsk konvoj vid Sankt Domingo, be-
lägringen av Gibraltar och slaget vid Cap 
Finisterre	 mot	 Lord	 Howes	 flotta.	 Puke	
verkar ha varit med överallt och torde ha 
varit en av de mest stridserfarna svenska 
sjöofficerarna	i	landet	när	han	återvände	
hem efter fredsslutet 1783.

Efter hemkomsten till Sverige 1783 
mönstrade Puke som sekond på fregatten 
Bellona. Puke hade tjänat in sina sporrar 

efter fyra års tjänst i engelska skepp och 
fem år i franska. Han var synnerligen väl 
rustad för de uppdrag som skulle komma 
att anförtros honom.  

Flottans målsättningar 
inför kampanjen 1788
GIII:s strategiska plan för anfallet mot 
Ryssland, byggde i stor utsträckning på 
att	 örlogsflottan	 snabbt	 skulle	 skapa	 ett	
lokalt herravälde till sjöss i Finska Viken, 
så	 att	 den	 tillsammans	 med	 roddflottan	
skulle	 kunna	 genomföra	 en	 amfibieo-
peration mot Oranienburg på den Inger-
manländska kusten nära St Petersburg, 
vilken skulle motsvaras av en svensk 
markoffensiv	över	Karelska	näset	mot	St	
Petersburg.

Franskt linjeskepp. (Oljemålning av J. Hägg)
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En	 sådan	 offensiv	 och	 riskfylld	 stra-
tegisk plan krävde koordinerade mål-
sättningar på taktisk nivå och tillräcklig 
överlägsenhet för att kunna genomföra 
dem. Att skapa herravälde till sjöss i det 
inre av Finska Viken i närheten av den 
ryska huvudbasen Kronstadt och hänga 
upp hela strategin på detta mål var natur-
ligtvis oerhört riskfyllt. I all synnerhet 
som	 den	 ryska	 örlogsflottan	 och	 rodd-
flottan	 var	 jämnstarka	 med	 de	 svenska	
och hade fördelen av att operera nära sin 
huvudbas Kronstadt, till skillnad från de 
Svenska	flottorna	vars	närmaste	bas	var	
Sveaborg. Dessutom opererade den ryska 
flottan	 i	 hemmafarvatten	 och	 hade	 god	
kännedom om de svåra navigatoriska för-
hållandena och hade tillgång till hyggliga 
sjökort och lokala lotsar. Allt det som den 
svenska	 örlogsflottan	 hade	 behövt	 men	
saknade helt.

När GIII anlänt till Finland med rodd-
flottan	och	ca	12 000	soldater,	fick	hertig	
Carl order om att omedelbart uppsöka 
och	slå	den	ryska	flottan	som	då	befann	
sig	i	Kronstadtbasen.	Att	den	ryska	flot-
tan skulle komma ut och acceptera strid 
kunde man förvänta sig. Alternativet 
ur rysk synvinkel var att bli blockerad i 
Kronstadtbasen och överlämna Herra-
väldet till sjöss till svenskarna, vilket var 
precis det dessa önskade. 

Efter att detta mål uppnåtts skulle am-
fibieoperationen	mot	Oranienburg	 sättas	
igång direkt.

Flaggkapten Nordenskjöld insåg att 
denna plan var överoptimistisk och rent 
av farlig. Att gå i strid med den ryska 
flottan	 för	 att	 tillkämpa	 sig	 herraväldet	
var	 förvisso	en	naturlig	uppgift	 för	flot-
tan, men problemet var valet av plats dvs. 
längst inne i Finska Viken. Kungen hade 
även	gett	order	om	att	om	den	ryska	flot-
tan inte kom ut och accepterade strid så 

skulle	den	svenska	flottan	blockera	Kron-
stadt och ankra intill landgrundningen 
vid den ryska basen och därmed inne-
sluta	 den	 ryska	flottan	 i	 dess	 bas.	Detta	
senare alternativ var en möjlig metod att 
vinna herravälde men i praktiken svårt, 
eftersom	 den	 svenska	 flottan	 var	 långt	
ifrån underhåll och vid västlig hård vind 
riskerade att hamna i lägervall på grun-
den runt Kronstadt-ön.

Nordenskjöld som lätt insåg svårig-
heterna och riskerna, argumenterade för 
att blockaden skulle läggas längre ut i 
Finska Viken för att locka ut den ryska 
flottan,	vars	uppgift	måste	vara	att	säkra	
den	egen	roddflottans	rörelsefrihet	 i	den	
ryska	arméns	södra	flank	och	sina	sjöför-
bindelser	till	fronten.	Samtidigt	fick	man	
själv fördelen av att operera  i friare vat-
ten närmare Sveaborg. 
Båda	flottorna	behövde	således	herra-

välde i Finska vikens inre del för att säkra 
sin operativa mål. Detta kunde bara lö-
sas genom att man stred om herraväldet. 
Det var båda parternas primära behov av 
herravälde, som ledde fram till slaget vid 
Hogland.

Den ytterst vankelmodige och amatör-
mässige hertig Carl tvekade, han förstod 
Nordenskjölds invändningar men valde 
i sin beslutsvånda istället att löpa in un-
der	 Sveaborgs	 kanoner,	 där	 flottan	 blev	
liggande i en dryg vecka. Hertig Carl 
mottog	 flera	 ampra	 brev	 från	 Kungen	
om att omedelbart löpa ut och söka upp 
fienden,	men	 inget	 tycktes	hjälpa	 förrän	
Kungen själv återvände till Helsingfors 
och	uppsökte	sin	bror	på	flaggskeppet	och	
beordrade honom, i den så kallade ”ka-
vajhytten” kan man förmoda, att genast 
följa kungens order. Först då lättade den 
svenska	flottan	och	kryssade	 långsamt	 i	
den ostliga brisen in mot Kronstadt.

Hela denna usla början på sjökriget be-
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rodde på den högsta ledningens okunnig-
het i marin strategi och taktik. Kungen, 
utan att påverkas av kunniga yrkesmän 
med erfarenheter från tidigare sjökrig 
utomlands, satte visserligen ett högt mål; 
att	förstöra	eller	blockera	den	ryska	flot-
tan, men målet var mycket svårt att uppnå 
och, skulle det visa sig, vara ändå svårare 
att hålla fast vid. 
Om	 den	 ryska	 flottan	 kom	 ut	 fordra-

des det en klar överlägsenhet i antal lin-
jeskepp, vilket man inte hade, för att slå 
den i grunden och kom den inte ut, utan 
valde en fleet-in-being strategi, var en 
närblockad i praktiken svår och riskfylld. 
Så	 länge	 den	 ryska	 flottan	 var	 intakt	
kunde	 inte	 en	 svensk	 amfibieoperation	
mot Oranienburg, några mil väst om St 
Petersburg, genomföras.
För	 att	 skapa	 en	 effektiv	 ledning	 av	

flottan	hade	det	krävts	en	erfaren	yrkes-
man som överbefälhavare för att koordi-
nera	armén,	örlogs-	och	roddflottans	ope-
rationer och tillika en erfaren amiral som 
flottans	chef.	
Däremot	var	flaggkaptenen,	divisions-	

och fartygscheferna väl utbildade och 
många	av	dem	hade	tjänstgjort	flera	år	i	
sjökriget mellan Frankrike och England. 
De var goda sjömän och taktiker men 
lämnades utanför beslutsprocessen. Att 
tillse högsta ledningens professionalitet 
hade inte varit särskilt svårt och att se-
dan delegera det operativa och taktiska 
ansvaret inom ramen för de övergripande 
strategiska målen. Att på detta sätt utfor-
ma organisationen efter regeln om krigets 
krav hade varit det enda rätta.

En annan regel som man bröt mot var 
att eftersträva kraftsamling. 

De beordrade rustningarna av den 
svenska	flottan	våren	1788	var	 inte	 full-
ständiga. Kvar i Karlskrona låg sex linje-
skepp som inte rustades. Med dem hade 
man kunna skapa den numerära överläg-
senhet som kanske kunnat fälla ett avgö-
rande och skapa det önskade herraväldet 
till	sjöss.	Ej	heller	var	den	rustade	flottan	
komplett avseende förråd och ammuni-
tion. Man hade på grund av bristande 
förråd av vatten och förnödenheter en-
dast en uthållighet på 2-3 veckor, i stället 

Den strategiska planen mot Ryssland 1788.
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för det reglementerade 2-3 månader, och 
man saknade framförallt 100 %-ig upp-
fyllnad av sin artilleriuppbörd, i detta fall 
särskilt kulor till de grövsta kanonerna. 

I sjökriget innebär kraftsamling på det 
taktiska planet att man sätter in allt man 
har för att uppnå överlägsenhet, att då 
hålla	delar	av	sin	flotta	i	reserv	är	närmast	
en dödssynd.

Kungen, som hade det övergripande 
ansvaret hade nonchalerat ett antal av 
krigföringens grundregler;
•	 Han	 satte	 upp	 ett	 mål	 som	 flottan	

knappast kunde uppnå eftersom: 
•	 man genom ofullständiga rustningar 

inte skapat erforderlig kraftsamling,
•	 uthålligheten var bristfällig och
•	 högsta	 chefen	 över	 flottan	 var	 ama-

törmässig.
Detta sammantaget var tillräckligt för att 
hela den vackra strategiska planen skulle 
misslyckas. Den grandiosa kniptångso-
perationen mot St Petersburg brakade 
ihop i och med slaget vid Hogland som 
jag tar upp nedan.

På den taktiska nivån, gav hertig Carl 
ut taktiska anvisningar inför operatio-
nerna i Finska Viken i form av en dag-
order. Anvisningarna var uppgjorda av 
Nordenskjöld och delades ut till alla di-
visions-	 och	 fartygschefer	 innan	 flottan	
lämnade Sveaborg. Ordern anbefallde 
dem – här i koncentrerad form -  att:
•	 hålla linjen och luckorna, 
•	 iakttaga signaler och handla snabbt, 
•	 rikta	elden	mot	fiendens	rigg,	
•	 understöda kamrater, 
•	 eftersträva korta stridsavstånd, 
•	 ej sacka ur linjen åt lä, 
•	 eftersträva genombrytningar, 
•	 om	fienden	försöker	bryta	 igenom	–	

håll linjen eller dö.
Det är tydligt att slaglinjens kö var käns-
ligt för dubblering eller genombrytning. 
Arriär-gardet befann sig längst ut i slag-
linjens pisksnärt och kunde lätt bli sepa-
rerat då linjen manövrerade och riskerade 
att	bli	attackerat	av	fiendens	Arriär-gar-
de. 

Fregatten Fröja (40).
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Hogland 1788
Vid	 flottans	 rustningar	 våren	 1788	 fick	
Puke befälet på fregatten Fröja (40 ka-
noner) som tilldelades plats nr 8 i Avant-
gardet under konteramiral  Modée, som 
själv varit tre år i fransk tjänst och ansågs 
vara en duglig ledare till sjöss.
Eftersom	den	ryska	linjeflottan	sanno-

likt	innehöll	tre	skepp	fler	än	den	svenska	
(p.g.a. missen i de svenska rustningarna) 
så placerades fem s.k. svåra fregatter i 
den svenska linjen för att därmed åstad-
komma en något längre linje. Styrke-
jämförelsen	visar	att	den	svenska	flottan	
innehöll 15 linjeskepp och fem fregatter 
i	 linjen.	 Den	 ryska	 flottan	 innehöll	 17	
linjeskepp, men alla dess fregatter hölls 
i eldlä om linjen.

Att lägga fregatter i slaglinjen var en 
nödåtgärd för att förlänga den. Om lin-
jen	 var	 kortare	 än	 fiendens	 så	 riskerade	
man	att	arriärgardet	blev	överflyglat	och	
dubblerat. 

Fregatternas eldkraft var klart lägre än 
linjeskeppens, med såväl mindre kaliber 
på kanonerna som färre av dem. Skydds-
nivån var också sämre och färre besätt-
ningsmän skapade lägre uthållighet. Om 
en	fregatt	fick	utstå	en	full	bredsida	från	
ett större linjeskepp på nära håll så var 
antagligen dess öde beseglat.

Johan Pukes roll i slaget vid Hogland 
kan sägas ha varit att till varje pris hålla 
sin plats i linjen och avlossa så många 
välriktade bredsidor som möjligt, sanno-
likt	till	största	delen	riktade	mot	fiendens	
rigg. Om det uppstod en melée-situation 
kunde han kanske utnyttja ett tillfälle 
att ta sig in akter- eller för om ett manö-
verodugligt	fiendeskepp	och	beskjuta	det	
långskepps, vilket skulle ställa till stor 
skada och kanske  medge att han kunde 
ta skeppet som pris. 

Slagets olika sekvenser framgår av 
följande bildserie på nästkommande upp-
slag:

Kungens stabsfartyg Amphion och linjeflottan 1788. (Oljemålning av C. Hägg) När 
linjeflottan var som störst och skeppen seglade med en kabellängds lucka var det ca 
7 000 m från Ledaren till Slutaren. Flaggskeppet låg i mitten av linjen.



222

Under de sex timmar som striden va-
rade avlossade den svenska linjen mellan 
50- och 60 000 kulor och från Pukes Frö-
ja avlossades ca 2 500 kulor vilket mot-
svarar	ca	22	ton	kulvikt.	Om	träffprocen-
ten	var	 ca	10	%	så	fick	Fröjas avdelade 
mål	i	fiendens	linje	ta	emot	2	ton	18-	och	
14 pundiga kulor under slaget.

Den hetaste striden stod mellan Arri-

är-gardena där det ryska skeppet Vladis-
laff blev så skadat och manöverodugligt 
att det gav upp och togs som pris. 

I kön på den svenska linjen omringa-
des skeppet Prins Gustaf Adolf av fyra 
ryska	skepp	och	efter	flera	timmars	strid	
tvingades	det	stryka	flagg.	Ombord	hade	
man då fått 148 man satta ur stridbart 
skick varav 33 döda, mer än häften av ka-
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nonerna var demonterade från sina lavet-
ter, masterna var nära att falla överbord, 
skeppet saknade manöverförmåga, de två 
närmaste svenska skeppen kunde inte 
från lä närma sig för att sekundera i den 
mycket svaga brisen. Prins Gustaf Adolf 
hade fått 32 skott i vattenlinjen och 150 
i bordläggningen och pumparna kunde 
inte hålla skeppet läns. Fienden tog Prins 

Gustaf Adolf och lyckades bogsera det till 
Kronstadt. De överlevande svenskarna 
fördes i fångenskap till det inre av Ryss-
land.

Ur taktisk synvinkel var slaget oav-
gjort även om båda parter i sin propagan-
da tillskrev sig en stor seger. Om svenska 
flottan,	som	var	i	betydligt	bättre	skick	än	
den ryska efter slaget hade kunnat anfalla 
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nästa	dag,	då	halva	den	ryska	flottan	låg	
och drev mer eller mindre manöverodug-
lig, hade det svenska strategiska målet 
kanske kunnat nås, nämligen att skapa 
ett lokalt herravälde i inre delen av Fin-
ska Viken. Men vinden var mycket svag 
och emot, ammunitionen på upphällnin-
gen och de personella förlusterna var 
inte obetydliga; 127 döda och 290 svårt 
sårade.

Slaget vid Hogland var det första stora 
linjeslaget i Östersjön efter internatio-
nellt	 mönster	 och	 liksom	 de	 allra	 flesta	
linjeslag under sent 1700-tal, var det ej en 
avgörande seger för någon part. Kruxet 
låg på det strategiska planet. Hela den 
svenska strategin för krigsförloppet bra-
kade samman och allt hamnade i ett för-
lamande limbo. Det tog två år, till 1790, 
innan	man	från	svensk	sida	fick	till	stånd	
en ny sjöstrategisk idé. Men då hade man 
helt övergett de utopiska planerna på ett 
kniptångsstrategi mot St Petersburg, nu 
gällde	det	att	slå	den	ryska	flottan	för	att	
kunna uppnå en rimlig fred.

Men,	 med	 detta	 sagt,	 så	 visade	 flot-
tan vid Hogland att man hade skepp som 
mycket väl kunde mäta sig med de ryska; 
att man hade patriotiska, skickliga och 
stridslystna besättningar, som leddes 
av	 stridserfarna	 officerare.	 Den	 ryske,	
skotskfödde, amiralen Grieg, sade efter 
slaget	 att	 han	 och	 alla	 ryska	 officerare	
ansåg	 att	 den	 svenska	 flottan	 hade	 stri-
dit mycket intensivt och att dess första 
vändningen från Échiqiuer till rättvänd 
kolonn genomfördes perfekt och beund-
rades av ryssarna, som själva hade svå-
righeter med sin egen uppmarsch där ett 
flertal	 skepp	 vände	 åt	 fel	 håll	 och	 orsa-
kade att deras linje luckrades upp.
Det	 var	 inte	 den	 svenska	 flottan	 och	

dess	flaggkapten,	divisions-	och	skepps-
chefer eller besättningar det var fel på. 
Felen låg högre upp i hierarkin i form 
av otillräckliga rustningar, otillräckliga 
uppbörder, kunglig strategisk planering 
utan deltagande av fackmän och därför 
en överoptimistisk strategisk målsätt-
ning.

Vladislaff stryker flagg. (Lavering av J. Hägg)
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Att hela den övergripande krigsplanen 
föll samman som ett korthus är inte så 
konstigt med dessa förutsättningar. 

Men Johan Puke visade vad han gick 
för både under slaget och efteråt. Han var 
en av de yngsta fartygscheferna i linjen, 
endast 37 år, dock med 27 års sjötjänst 
bakom sig, och visade att han kunde hålla 
sin plats i linjen, avge kontinuerlig eld 
mot	fienden	och	hålla	 sin	besättning	 ef-
fektiv trots att den erhöll en hel del för-
luster, 4 döda och 12 svårt sårade samt ett 
stort antal med lättare skador. För detta 
fordrades ledarskap och sjömanskap.
Örlogsflottan	återvände	efter	slaget	till	

Sveaborg. 
Efter Hogland hade GIII befordrat alla 

chefer en grad och Puke anlände under 
senhösten till Karlskrona som nybe-
fordrad överstelöjtnant dock med bibe-
hållen majorslön. 

Detta förfaringssätt, som kungen 
upprepade efter det andra slaget vid 
Svensksund	 1790,	 fick	 en	 missbelåten	

fartygschef att paradera skeppsgeten, 
vars uppgift var att producera grädde till 
kaffet,	 runt	 däcket	med	manskapet	 upp-
sträckta i divisioner och ceremoniellt be-
fordra geten till ko, dock med bibehållen 
mängd foder.

Flottan låg kvar i Sveaborg långt in på 
hösten under det att man debatterade om 
man skulle lägga upp för vintern i Svea-
borg eller segla åter till Karlskrona sedan 
den	 ryska	 flottan	 gått	 i	 vinterkvarter	 i	
Kronstadt. Nordenskjöld var obeveklig 
–	 flottan	 måste	 tillbaka	 till	 Karlskrona	
för reparationer, förrådsuppfyllnader och 
personalersättningar.
Puke	 fick	 nu	 befälet	 på	 det	 skadade	

och illa seglande, 56 år gamla linjeskep-
pet Enigheten. Skulle skeppet kunna nå 
hemmahamn erfordrades Pukes sjöman-
skap och erfarenheter. Trots vidrigt väder 
i slutet av november lyckades Puke hålla 
skeppet	flytande	och	seglade	in	på	Karls-
krona redd tillsammans med den övriga 
flottan.

Prins Gustaf Adolf omringat av ryska linjeskepp. (Oljemålning av J. Hägg)
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Ölands södra udde 1789
Året	1789	blev	ett	förlorat	år	för	flottan.	
Det vid Hogland tagna ryska linjeskep-
pet Vladislaff hade en ohyra ombord som 
troligen var orsaken till en farsot som 
orsakade sjukdom och död i Karlskrona 
under vintern 1788-89. Den kallades för 
återfallsfeber och bestod troligen av tyfus 
överförd av loppor. Mer än halva Karls-
kronas befolkning insjuknade och ca 
10 000 människor dog innan farsoten eb-
bade ut. Detta drabbade naturligtvis även 
flottan.	Stora	 luckor	uppstod	 i	kadrarna,	
som orsakade att man hade otroligt svårt 
att	rusta	och		bemanna	flottan	inför	1789	
års kampanj. 
I	juni	låg	flottan	fortfarande	kvar	i	vän-

tan på komplettering av besättningar och 
i	 avsaknad	av	båtsmän	fick	3 600	solda-
ter ur armén kommenderas ombord – en 
nödåtgärd som medförde att ca 25 % av 
besättningarna var helt obefarna land-
krabbor. 

Inför 1789 års kampanj var hertig Carl 
fortfarande högste chef med Nordenskjöd, 

nu konteramiral med överstes lön, som 
flaggkapten.	 Chef	 för	 Arriär-gardet var 
konteramiral Modée och för Avant-gar-
det den till karaktären i hög grad under-
målige och oerfarne konteramiralen och 
hovmannen Per Lilliehorn. 

Puke hade nu fått chefskapet på det en-
dast 4 år gamla 60-kanersskeppet Dris-
tigheten, det skepp som för alltid skulle 
kopplas samman med Pukes namn. 

Dristigheten placerades sist i Arriär-
gardet	 och	 var	 därmed	 flottans	 Slutare, 
den	 mest	 utsatta	 platsen	 i	 slagflottans	
linje. Ett kvitto på den respekt ledningen 
hade för Pukes yrkesskicklighet och goda 
ledarskap.
I	början	av	juli	lämnade	flottan	Karls-

krona för att kryssa i södra Östersjön. 
Flottan bestod nu av 21 linjeskepp och 8 
svåra fregatter i linjen

Den 24 juli var man tvingad att åter-
sända tre av fregatterna med sjuka och 
dagen efter ytterligare en fregatt och en 
kutter.	 Uppskattningsvis	 förlorade	 flot-

Flottan i storm november 1788. (Tuschteckning av J. Hägg)
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tan drygt 10 % av besättningarna i sjuk-
domen redan under de första två dagarna 
till sjöss.

Nästa dag, den 25 juli, cirka 40M SO 
om Ölands södra udde siktades den ryska 
flottan	som	innehöll	21	skepp	varav	3	tre-
däckare om 100 kanoner under befäl av 
amiral	Tjitjagoff.

Flottorna var materiellt jämnstarka 
men den ryska hade i huvudsak friska 
och fulltaliga besättningar och fulla för-
råd.

Den ryska målsättningen var att und-
vika strid på nära håll samt att manövrera 
sig	 till	 ett	 läge	mellan	den	 svenska	flot-
tan och dess bas Karlskrona samt föra 

Flottan på Karlskrona redd (Tuschteckning av J. Hägg)

Flottornas rörelser fram till slaget vid Ölands södra udde.
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en uppehållande strid i avvaktan på en 
förstärkning av 3 ryska linjeskepp som 
man visste var på väg från det allierade 
Danmark, där de övervintrat.  

Den svenska målsättningen var att slå 
den	 ryska	 huvudflottan	 innan	 dess	 för-
stärkning hann fram och därefter slå för-
stärkningen. 

Efter åtskilligt manövrerande kom 

flottorna	 in	 på	 stridsavständ	 nästa	 dag	
vid middagstid. Den svenska linjen seg-
lade i lovart om den ryska och i omvänd 
ordning	dvs.	Puke	var	nu	flottans	Ledare. 
Vid 12-tiden var striden allmän, dock låg 
Lilliehorns division avsevärt i lovart om 
resten av den svenska linjen och långt 
utom porté när striden inleddes av Puke 
i täten.
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På order av Modée föll Dristigheten 
och resten av 3:e divisionen av för att för-
söka lägga sig i vägen för det ryska Av-
ant-gardet, men det senare föll av för att 
inte släppa svenskarna inpå livet. Tyvärr 
råkade Dristigheten i detta läge ut för en 

kanonsprängning. En av de 24-pundiga 
kanonerna sprängdes redan vid 5:e skot-
tet varvid större delen av kanonservisen 
dödades och många sårades  i närheten. 
Sex andra kanoner blev obrukbara och 
hål slogs upp i däcken och bränder upp-

Avant-gardena börjar striden. (Tuschteckning av J. Hägg)

Dristigheten attackerar. (Oljemålning av C. Hägg)
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stod.	Med	stor	besvikelse	fick	Puke	gira	
ur linjen för att släcka bränderna och röja 
däcken. 

Lilliehorns division höll sig under hela 
slaget	 utanför	 skotthåll	 trots	 att	 flagg-
skeppet	flera	gånger	 signalerade	 till	den	
att omedelbart ansluta linjen. Lilliehorn 
till och med återkallade tre linjeskepp 
där cheferna i enlighet med de taktiska 
anvisningarna bröt sig ut ur divisionens  
linje för att attackera några linjeskepp i 
fiendens	kö,	vilka	separerats	från	linjen.	
Ett beslut som i de taktiska anvisningarna 
delegerats till fartygscheferna om man 
stred	 offensivt	 och	 hade	 ett	 lovartsläge	
och såg en möjlighet.

Med en tredjedel av linjen overksam 
kunde svenskarna knappast fortsätta 
striden på ett aggressivt sätt och då rys-
sarna vägrade inlåta sig i närstrid, var 
det	 oundvikligt	 att	 flottorna	 skildes	 åt	 i	
kvällningen utan något positivt resultat 
för någon part.

Ingendera parten uppnådde sina mål 
och svenskarna återvände till Karlskrona 
och stannade där resten av året. Den nu 
sammanslagna	ryska	flottan	uppehöll	sig	
en tid utanför Karlskrona men avseglade 
så småningom till Finska Viken.

Lilliehorn blev senare ställd inför 
krigsrätt, där Puke var en av ledamöter-
na, och dömd till döden, men benådades 
av kungen och skickades i exil under tre 
år för att därefter sitta i husarrest i sitt 
hem under resten av sitt liv. Lilliehorn 
argumenterade till sitt försvar i krigsrät-
ten att kungen hade instruerat honom att 
sabotera hertig Carls befäl då kungen var 
rädd för att brodern skulle segra och få 
hjältestatus till nackdel för kungen själv. 
Lilliehorn var uppenbarligen inte vid 
sunda vätskor, vilket antagligen var orsa-
ken till kungens benådande.
Avsaknad	 av	 offensivanda	 från	 Lil-

liehorn och olyckan på Dristigheten, 
reducerade besättningar, sjukdom om-
bord och många ovana armésoldater i 
båtsmansbefattningar förklarar den lama 
svenska insatsen. Manövrerandet dagen 
innan slaget var dock skickligt genom-
förd, när striden började nästa dag hade 
man	fienden	 i	 lä	 och	kurs	 nordvart	 bort	
från den ryska förstärkningen i söder och 
öppen väg tillbaka till Karlskrona om den 
ryska förstärkningen skulle anlända. 

Johan Pukes attackvilja var det inget 
fel på men han hade otur med kanon-
sprängningen. 
Segelflottans	frånvaro	från	Finska	Vi-

ken under 1789 medförde stora svårig-
heter	 för	 roddflottan	 att	 agera	 i	 arméns	
flank	 eftersom	den	 ryska	 roddflottan	 nu	
kunde agera mycket friare. Resultatet 
blev	att	den	svenska	roddflottan	som	tagit	
position vid Svensksund blev attackerad 
från	två	håll	av	den	ryska	roddflottan	och	
tillfogades en svår förlust och tvingades 
dra sig tillbaka västerut, vilket öppnade 
svenska	 arméns	 högra	 flank	 för	 ryska	
anfall från sjön. Läget för Sverige var nu 
kritiskt.

1790 års kampanj
Reval 1790
Förberedelserna för 1790 år kampanj till 
sjöss bedrevs med all kraft. Kungen ville 
sätta	in	flottan	i	ett	tidigt	skede	innan	den	
ryska	 flottan	 hunnit	 rusta	 färdigt.	Detta	
var möjligt eftersom isen släppte sitt 
grepp i Karlskrona betydligt tidigare än 
i Finska Viken. Ryssarna hade dessutom 
delat upp vinterkvarteringen på fyra plat-
ser; Reval (Tallin), Kronstadt, Viborg och 
St Petersburg. 

Isen släppte också normalt i den ord-
ningen så det fanns goda möjligheter att 
överraskande slå till mot den ryska di-



232

visionen om 10 linjeskepp i Reval innan 
den var färdigrustad och innan resteran-
de ryska skepp i det inre av Finska Viken 
kunde komma till dess hjälp. 

Nordenskjöld drog upp den taktiska 
planen för anfallet mot Reval;
•	 tidigast möjliga attack,
•	 överraskning genom att närma sig 

Reval i linjeformering och anfalla 
direkt,

•	 striden skulle utkämpas genom ank-
ring på pistolskotts avstånd och om 
möjligt skulle man dubblera den 
ryska linjen,

•	 alla skepp skulle vara beredda att 
ankra akter med spring.

Strategisk plan för 1790 års kampanj.

Flottornas rörelser maj-juni 1790.
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Den 30 april lämnade den svenska 
slagflottan	Karlskrona	och	satte	kurs	mot	
Reval. Styrkan uppgick till 20 linjeskepp 
och 6 svåra fregatter. Man hade således 
dubbel överlägsenhet gentemot den ryska 
eskadern	i	Reval	under	Tjitjagoff.

Två dagar innan slaget stoppade 
svenskarna ett tyskt handelsfartyg som 
nyligen lämnat Reval och kaptenen utfrå-
gades om de ryska positionerna. Kapte-
nen berättade att de ryska linjeskeppen 
på intet vis var segelklara, riggningsar-

Nordenskjölds taktiska plan vid Reval 1790.

Nordenskjölds taktiska plan jämfört med Nelsons anfall på den franska flottan under 
slaget vid Nilen 1798.
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bete pågick, krutet var ej ombordtaget, 
skeppen var ej ankrade i linje, besätt-
ningarna	var	ej	kompletta	och	officerarna	
visade sig sällan ombord då de ägnade sin 
mesta tid att vara iland och supa. 

Detta måste ha varit strålande ny-
heter för den svenska ledningen och 
Nordenskjöld föreslog hertigen att man 
omedelbart skulle gå till anfall nästa dag 
den 12 maj. Men hertigen tvekade för 
hans helt okunniga uppvaktning hade 
många synpunkter.

Flottan manövrerades mycket oförsik-
tigt och redan den 12 maj på morgonen 
siktades den från Revals landborg och 
ryssarna	 under	 Tjitjagoff	 drog	 ut	 alla	
stopp och alla nyktrade till blixtsnabbt 
och förhalade och ankrade linjeskeppen 
på linje längst in i viken och bemannade 
ett landbatteri vid den södra änden av lin-
jen. Fregatterna och de mindre fartygen 
lades innanför linjeskeppens linje. Be-
sättningar och krut togs ombord och näs-
ta dag var linjen klar för strid till ankars 
och med hjälp av spring låg skeppen med 
bredsidorna mot vikens mynning. 

Svenskarna hade nu spelat bort sitt 
bästa kort; att genom överraskning at-
tackera	en	helt	oförberedd	fiende	direkt.

Först på förmiddagen den 13 maj seg-
lade	den	svenska	flottan	in	i	Revalbukten	
för en västlig vind på ca 6 - 8 m/s.

Flottan seglade nu i omvänd ordning 
och Puke med Dristigheten	 var	 flottans	
Ledare.	Hans	uppgift	var	nu	att	leda	flot-
tan in i viken förbi en hel del grund på 
vägen, passera på ca 50 meters avstånd 
längs den ryska linjens sjösida, avge eld 
under tiden och sedan ankra akter med 
spring i höjd med det tredje eller fjärde 
ryska skeppet, vrida upp fartyget så att 
bredsidan	 bar	 mot	 fienden	 och	 fortsätta	
elden	 tills	 fiendeskeppet	 gav	 upp	 eller	
sjönk. Samtidigt skulle 3-4 efterföljande 
skepp ta sig in bakom den ryska linjen 
och ankra för att utsätta den ryska linjen 
för eld från två håll.  De övriga linjeskep-
pen skulle ankra längre ned längs den 
ryska linjen.

När Puke kom närmare målet såg han 
att ryssarna hade lagt sig långt in under 
land och innanför den första linjen låg 4 

Anfallet mot den ryska eskadern i Reval den 13 maj 1790.
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fregatter och ett antal mindre fartyg. Den 
sydvästra änden av den ryska linjen låg 
mycket nära land och under landbatteriet. 
Puke noterade också att vinden vridit upp 
mot NV och ökat i styrka.

Puke insåg nu att den beordrade planen 
med dubblering inte kunde genomföras. 
Att runda den ryska linjens tät var knap-
past navigatoriskt möjligt och passagen, 
om den nu fanns, var helt täckt av land-
batteriet. Dubblering var inte att tänka på 
i detta läge. 

Att ankra längs den ryska linjen på 
mycket nära håll skulle innebära att de 
svenska skeppen under manövern skulle 
vända förskeppen mot den ryska linjen 
och bli utsatta för långskepps eld till dess 
man hunnit, med hjälp av spring, vinda 
upp stäven mot den ökande vinden och få 
bredsidan att bära.

Vindkantringen och den ökande vind-
hastigheten	medförde	också	att	man	fick	
hård bidevind när man skulle ut ur viken 
efter attacken. Om vinden vred ett streck 
till upp mot nord,  kunde man inte kom-

ma ut och förbi grunden på vikens nord-
östra sida.

Beslutet låg hos Puke, han var ledaren 
och valde han, trots de dåliga oddsen att 
genomföra den taktiska planen riskerades 
en	stor	del	av	den	svenska	flottan.	Valde	
han att bara göra ett passageanfall skulle 
inte mycket uppnås – tiden för eldgivning 
skulle bli alldeles för kort för att man 
skulle kunna nå ett avgörande resultat.

”Hela Flottan lades denna dag på mitt 
huvud” sade Puke senare. Han beslöt att 
leda	 flottan	 i	 ett	 passageanfall	 och	 inte	
onödigt riskera den, bättre då att kunna 
strida en annan dag. Detta var ett klokt 
och modigt beslut av Puke.
När	 flaggskeppet	 Gustaf III kommit 

ungefär halvvägs ned längs den ryska 
linjen	under	kraftig	eldgivning,	fick	man	
rodertaljorna avskjutna och skeppet lo-
vade upp och krängde över åt styrbord. 
Man försökte brassa om förtoppen men 
kläderna på en död sjöman som ramlat 
ned från riggen hade kommit i beknip i 
ett fotblock och förhindrade alla försök 

Gustaf III vid Reval. (Oljemålning av J. Hägg)
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att snabbt brassa runt. Sjömännen som  
bemannade kontrabrassarna på backen 
slogs ut av en kula. Fartygschefen Erik 
Klint stod på halvdäck och gav order ge-
nom sin ropare när block och taljor föll 
ner	från	stormasten	och	träffade	honom	i	
ryggen. Han föll handlöst framåt fortfa-
rande med roparen till munnen och slog 
ut	flera	tänder.	Batterichefen	på	styrbords	
undre batteri insåg snabbt faran och be-
ordrade omedelbar stängning av kanon-
portarna där vatten nu börjat strömma 
in. Skeppet dejsade nu ned mot den ryska 
linjen, som fyrade av salva på salva. Pre-
cis innan man var nere vid de ryska skep-
pen	 fick	man	 kontroll	 över	 skeppet	 och	
kunde styra ut ur viken.

Slaget vid Reval blev ett klart misslyck-
ande ur svensk synvinkel, man uppnådde 
nästan ingenting, bara lättare skador på 
de ryska skeppen, som inom 14 dagar 
kunde lämna Reval för att söka kontakt 
med	 ryska	huvudflottan	 i	Finska	Viken.	
Svenskarna förlorade två linjeskepp, ett 
gick på grund vid utlöpandet och spräng-
des sedan besättningen räddats, ett blev 
manöverodugligt	och	taget	av	fienden	och	
ett gick på grund vid inseglingen men 
kom loss efter det att nästan alla kano-
nerna dumpats i sjön.

Om man hållit sig till planen att anfalla 
direkt, i ett mycket mer gynnsamt väder 
och inte avvaktat med beslut så hade 
överraskningen för ryssarna den 12 maj 
varit total och sannolikt hade den svens-
ka övermakten kunnat tillfoga ryssarna 
en förkrossande nederlag och därmed 
hade svenskarna kanske kunnat  besegra 
den ryska huvudstyrkan i Kronstadt, som 
då varit underlägsen, vilket sannolikt lett 
till att Ryssland snabbt sökt fred, vilket 
var Sveriges krigsmål detta år. Men her-
tig Carls obeslutsamhet förhindrade en 
sådan möjlig utveckling.

Svenskarna hade faktiskt en chans 
till att nå sitt uppsatta mål, nämligen att 
oskadliggöra	 den	 ryska	 Reval-flottan.	
Hade man blockerat Finska Vikens myn-
ning under några veckor hade den ryska 
Reval-eskadern kommit ut från Reval 
och man hade kunnat leverera batalj 
där med en överlägsen styrka. Men den 
möjligheten togs inte tillvara eftersom 
kungen istället beordrade hertig Carl att 
gå in i Finska Viken, söka upp Kron-
stadt-eskadern och slå den innan Reval-
eskadern anlände, vilket skulle medge 
roddflottans	planerade	 anfall	 på	Viborg.	
Nordenskjöld var emot detta eftersom det 
inre av Finska Viken var lika olämpligt 
stridsområde nu som 1788, Dessutom ut-
satte man sig för den påtagliga risken att 
få Reval-eskadern i ryggen – vilket man 
också	fick.

Vi kan alltså konstatera följande;
•	 Svenskarna satte upp ett djärvt men 

rimligt operativt mål; att slå ut den 
underlägsna ryska Revaleskadern 
och 

•	 skapade erforderlig kraftsamling 
men

•	 slarvade bort det avgörande över-
raskningsmomentet och

•	 genomförde anfallet trots att vädret 
omöjliggjorde att den taktiska planen 
kunde genomföras samt

•	 höll sedan inte fast vid det uppsatta 
målet, vilket var fullt möjligt, men 
med en högre risk

Dock måste det sägas att den svenska 
flottan	 visade	 mycket	 gott	 sjömanskap;	
den gick in i Viken i god linjeformering, 
genomförde en undanvindsvändning i tur 
under	 fiendens	 eld	 från	 land	 och	 skepp,	
seglade på mycket nära håll längs den 
ryska linjen under eldgivning, lovade upp 
i sista stund och seglade ut ur viken igen. 
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Puke visade berömligt ledarskap och 
omdöme	som	flottans	Ledare, något som 
högsta ledningen inte glömde och senare 
använde sig av under Viborgska utbryt-
ningen. 

Johan Puke var som vanligt korthug-
gen i sin egen journal. Han skrev: ”Kl 
halv 11, var jag kommen upp under Re-
vals kastell och musköthåll från de ryska 
skeppen, som låg förtöjda (ankrade med 
spring) och bestod av 10 skepp och 6 
fregatter, höll av fördevind längs ryska 
skeppen och började aktionen, då jag ut-
stod elden från kastellet och hela den rys-
ka linjen, sedermera styrde bidevind upp 
nordvart igen farvattnet ut”. Därefter an-
tecknade han att man fått endast tre man 
sårade, 5 ryska kulor fastnat i fribordet, 
en lavett var sönderskjuten samt att rig-
gen	och	seglen	erhållit	flera	 skador.	Det	
var allt som Puke ansåg sig behöva skriva 
om aktionen i sin journal. 

Styrsudden 1790
Efter Reval och efter att ha legat vid
Sveaborg en dryg vecka gav sig hertig 

Carl så småningom mycket motvilligt av 
för att uppsöka och slå den ryska eska-
dern vid Kronstadt. I ett harmset brev till 
sin bror kungen skrev han att efter denna 
uppgift skulle han avgå oavsett man vann 
eller förlorade det väntade slaget.
Den	 3	 juni	 siktade	 flottorna	 varan-

dra nordväst Kronstadt och söder om 
Styrsudden i ryska Karelen. Den ryska 
flottan	 bestod	 av	 17	 skepp	 varav	 5	 tre-
däckare och 8 fregatter under befäl av 
amiral	Kruse.	Den	svenska	flottan	bestod	
av 21 skepp och 8 fregatter. Vinden var 
svag ostlig och ryssarna höll ned mot den 
svenska	 flottan	 som	 erbjöd	 drabbning		
dvs. höll sin Échiquier med kurs mot 
fienden.

Slaget vid Styrsudden blev det sista 
linjeslaget	 mellan	 två	 större	 segelflottor	
i Östersjön och varade under två dagar, 
den 3-4 juni 1790. 
De	 två	 flottornas	 målsättningar	 var	

helt olika. Den svenska hade ett av kung-
en givet mål, nämligen att slå den ryska 
Kronstadtflottan	 innan	 Revaleskadern	
anlände. Därigenom skulle en snabb 

Dristigheten leder utseglingen från Reval. (Oljemålning av J. Hägg)
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fred troligen kunna skapas. Den svenska 
strategiska målsättningen från 1788, att 
genomföra en kniptångsoperation mot 
St Petersburg var det inte längre tal om. 
Allt gick ut på att skapa ett bättre läge för 
fredsförhandlingar. Kungen med rodd-
flottan	 låg	 nu	 i	 Björkösund	 och	 för	 att	
öka trycket på ryssarna planerade han ett 
anfall	med	 roddflottan	mot	Viborg.	Den	
ryska	roddflottan	under	prins	Nassau	låg	
med sin huvuddel i Kronstadt och med en 
division i Viborg. Den svenska seglande 
flottan	 måste	 hindra	 ryska	 roddflottan	
i Kronstadt att komma ut och falla den 
svenska	roddflottan	i	ryggen.	

Den ryska målsättningen var först 
och främst att skydda Kronstadt och den 
ryska	 roddflottan.	För	detta	bedrev	man	
en	 offensiv	 taktik,	 ju	 längre	 in	 i	 Finska	
Viken	 fienden	 kom	 desto	 mer	 offensiv	
blev den. Men, man ville ändå inte gå in 
för ett avgörande mot svenskarna innan 
Tjitjagoff	 anlände	 med	 Revaleskaderns	
10 linjeskepp.

Båda sidorna hade målsättningen att 
förhindra den andra partens tillgång till 
Finska vikens inre del. 

Slaget blev i sin huvuddel ett linjeslag 
på ganska stort skjutavstånd och ska-
dorna på båda sidor blev mycket måttliga, 
däremot sköt svenskarna bort en stor del 
av sin ammunition eftersom kuluppbör-
den var decimerad från början medan den 
ryska	flottan	hade	fulla	förråd	redan	vid	
utlöpandet. Det blev till och med så, att 
en del svenska skepp sköt lösa skott mot 
slutet av slaget för att förleda ryssarna att 
tro att man hade kulor kvar.
När	 det	 kom	 till	 att	 skaffa	 ny	 artil-

leriuppbörd så fanns den närmaste för 
svenskarnas del i Sveaborg, men den var 
redan decimerad, särskilt avseende kulor 
till de tyngre kanonerna. Ryssarna däre-
mot hade tillräckliga förråd i det närbe-

lägna Kronstadt. 
Nordenskjölds allvarliga varningar att 

ta	flottan	in	i	detta	getingbo	i	det	inre	av	
Finska Viken utan tillräckliga förråd, 
fungerande logistik, sjökort och lokala 
lotsar, hade besannats.

Mot slutet av slaget uppstod det oord-
ning i det ryska Arriär-gardet och amiral 
Modée på Adolf Fredrik beordrades att 
försöka dubblera den ryska linjen. Han 
tog med sig Dristigheten, Tapperheten 
och Dygden och inledde en omfattnings 
manöver, men amiral Kruse uppfattade 
faran och beordrade fregattdivisionen till 
köns hjälp och det svenska försöket gick 
om intet. Det var ju mycket svaga vindar 
vid tillfället och manövrerna var svåra att 
utföra och långsamma.

Johan Puke skrev som vanligt mycket 
knapphändigt i sin journal; ”Kontinuerat 
med	 beständig	 skjutning	 på	 fienden	 så-
väl av övra som undra batteriet” och lite 
längre fram ”På Dristigheten; 3 döda och 
25 sårade”.

Straxt efter sista skotten mullrat fär-
digt hade Löjtnant Gustaf Klint äntrat 
stortoppen	 på	 flaggskeppet	 och	 spanat	
i västlig riktning. Han upptäckte då att 
fregatten Jarramas kom med kurs mot 
flaggskeppet	 med	 signaler	 blåsande	 att	
hon var förföljd av den ryska Revaleska-
dern. 

Kungen beslutade i detta skede, ef-
ter konsultationer med hertig Carl, med 
Sidney Smith som rådgivare och mel-
lanhand,	 att	 segelflottan	 skulle	 ta	 sig	 in	
i Viborgska Vikens mynning och ankra 
där	för	att	skydda	roddflottan	under	dess	
planerade attack mot Viborg. Det tog 
två	dagar	för	flottan	att	ta	sig	in	i	Viken	
genom det västra inloppet vid Krysser-
ort	 och	 ankra	 i	 skydd	 av	 grundflak	 och	
skär. Området var grunduppfyllt och man 
tvingades loda upp en säker passage och 
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varpa in skeppen på plats så att de täckte 
det mellersta inloppen vid Rondö. Rodd-
flottan	 hade	 under	 tiden	 tagit	 position	 i	
Björkösund, det ostligaste inloppet till 
viken.
Den	ryska	segelflottan,	som	nu	inklu-

derade Revaleskadern, tog position utan-
för viken och under de följande två veck-
orna varpades den ryska linjen närmare 
den	 svenska	 i	 flera	 etapper.	Till	 slut	 låg	
dess huvuddel  täckande Rondö utloppen 
där	 Tjitjagoff	 bedömde	 att	 den	 svenska	
flottan	 skulle	 försöka	 att	 bryta	 sig	 ut.	
Fem ryska linjeskepp täckte det västra 
utloppet vid Krysserort, där den svenska 
segelflottan	tagit	sig	in.	Tjitjagoff	tog	bort	
alla farledsmarkeringar som svenskarna 
lagt ut på vägen in. 
De	svenska	flottorna	låg	nu	kringrända	

av	 den	 ryska	 flottan	 och	 kungen,	 hertig	
Carl, Smith och Nordenskjöld uppgjorde 
flera	planer	över	hur	man	skulle	kunna	ta	
sig ur denna självförvållade knipa. Det 
fanns bara ett alternativ och det var att 
bryta sig genom den ryska inringning-
en. Om man inte gjorde det skulle båda 
svenska	 flottorna	 snart	 vara	 förlorade	 i	
brist på mat och vatten samt kungen san-
nolikt död eller tillfångatagen. Därefter 
låg Finland och den svenska kusten öp-
pen för härjningar i likhet med vad som 
skedde 1719-20. Kejsarinnan Katarina 
hade redan beordrat, att efter denna för-
väntade seger, skulle ryska styrkor an-
falla och ta Stockholm och ”inte lämna 
kvar sten på sten”. Sveriges öde som fri 
nation och kungens egen position låg i 
vågskålen.

Innesluten i Viborgska viken låg nu 
kungen	med	sina	två	flottor	som	bestod	av	
280 fartyg och 31 000 man, totalt avskur-
na från förbindelse med såväl land- som 
sjösidan, utan tillgång till färskvatten och 
proviant	 för	 påfyllnad.	 Ransonerna	 fick	

skäras ned till 1/3-del. Läget var nu så 
farligt och svårt att det saknar motstycke 
i vår skiftande sjökrigshistoria. Tiden 
gick och en envis syd- till sydvästlig svag 
bris höll i sig, vilket gjorde det omöjligt 
att genomföra en utbrytning. För att kun-
na bryta sig ut erfordrades en frisk bris 
från sydost- till nordost.

Viborgska utbrytningen 1790

Observera att jag använder ordet utbryt-
ningen och inte ordet gatloppet som ger 
ett nedsättande och defensivt intryck. 
Gatlopp	 var	 ju	 en	 bestraffningsmetod	
som	varit	vanlig	i	flottan.	En	utbrytning	
genom	en	inringning	är	en	offensiv	hand-
ling som fordrar mod och skicklighet.

Nordenskjöld gjorde upp planer för en 
utbrytning.	 Segelflottan	måste	 bryta	 sig	
ut i det västra utloppet eller vid Rondö. 
För	roddflottan	fanns	det	även	en	möjlig-
het att gå ut till havs genom Björkösund, 
men då skulle den sedan tvingas gå väs-
terut till havs utan skydd för väder och 
vind	eller	attacker	från	fienden.	Det	stod	
tidigt	klart	 att	 roddflottan	måste	 löpa	ut	
tillsammans	med	segelflottan	och	direkt	
därefter gå in i skärgården sydväst Krys-
serort. Kungen kunde inte bestämma sig 
utan vacklade mellan alternativen.

Den plan som kom att beordras, ut-
löpande vid Krysserort, innebar att 
roddflottan	 skulle	 lämna	 sin	 position	 i	
Björkösund	och	ta	sig	till	flaket	norr	om	
segelflottans	 ankringslinje.	 Där	 skulle	
de 68 transportfartygen också samlas. 
Fem fregatter hade placerats som ett 
lås straxt norr om inloppet vid Krysser-
ort, Den mellersta  fregatten skulle, när 
verkställighetssignal givits, förhala sig ur 
farleden	för	att	släppa	fram	flottorna	och	
därefter skulle alla fregatterna bilda ett 
Arriär-garde vid utlöpandet. Märssegel 
och stagsegel skulle vara beslagna med 
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stotgarn så att de hastigt kunde ryckas 
loss och skotas.

De stora skeppen skulle ha sina båtar 
i sjön för att hjälpa till med lodning och 
utmärkning av grund. Ett antal galärer 
skulle vara beredda att ta skadade skepp 
under bogsering. Huvuddragen i planen 

hade, i form av en bereddorder, medde-
lats divisionscheferna redan den 20 juni. 
Denna kompletterades något senare med 
en bereddorder för Rondöalternativet. Nu 
behövdes bara en ledande vind och ett 
kungligt beslut.

Den 2 juli, fyra veckor efter det att se-

Viborgska viken – flottornas utgångslägen.
Ryska styrkan: 
Innanför Vidskären och NO om Lilla Fiskaren fanns två posteringar om vardera tre 
fregatter och några kuttrar. Söder om utloppet vid Krysserort låg fem linjeskepp. Hu-
vudstyrkan bestod av 18 skepp, varav sju  tredäckare och linjen sträckte sig från söder 
om grunden Kulta Matala och österut mot Rondö. Öster om Rondö låg fyra skepp. I 
nordost (utanför kartbilden) låg en skärgårdsdivision som spärr vid Trångsund. I SO, 
under kvällen den 2 juli tog den ryska roddflottan om ca 150 fartyg upp strid med  den 
Svenska roddflottan i inloppet till Björkösund. Totalt omfattade den ryska styrkan ca 
230 fartyg och ca 30 000 man.
Svenska styrkan:
Redan den 1 juli hade Cronstedts skärgårdseskader om ca 50 fartyg tagit sig från 
Svensksund till Pitkepas i avsikt att förstärka den svenska skärgårdseskadern i Björkö-
sund, men blivit stoppad av den ryska fregattposteringen där och återvänt till Svensk-
sund. Norr om utloppet vid Krysserort låg fem fregatter. Den svenska huvudstyrkan, 
från  norr om Kulta Matala till Biskopsö, innehöll 18 skepp och åtta svåra fregatter. På 
flaket norr om huvudstyrkan låg 68 transportfartyg. Örlogsflottan bestod  av 47 fartyg 
med 17 000 man. Roddflottan av 174 fartyg med 12 000 man samt transportflottan om 
68 fartyg med 2 000 man . Totalt ca 31 000 man varav en tredjedel kom från armén.
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gelflottan	löpt	in	i	viken	ankom	den	ryska	
roddflottan	under	prins	Nassau	till	Björ-
kösunds södra del och tog upp strid med 
den	södra	delen	av	den	svenska	roddflot-
tan under Hjelmstierna, som dock höll 
sina positioner med hjälp av ilandsatta 
batterier.

Natten till den 3 juli skedde ett vin-
domslag och en ostlig bris tog sig och 
ökade till bramsegelkultje (ca 6-8 m/s). 
Kungen,	som	befann	sig	på	flaggskeppet	
GIII, måste nu ta ett beslut om alternativ 
men ville ha en genomgång av dem yt-
terligare en gång. Nordenskjöld räckte då 
endast fram Krysserort-alternativet som 
han själv förordade och sa:

” Denna dag blir lika äventyrlig för Ers 
Majestät som för den lägste båtsman” och 
anhöll att kungen genast skulle påteckna 
alternativet. Kungen tecknade omedel-
bart ”Fastställes” på planen och signera-
de. Hans oro, obeslutsamhet och trötthet 
verkade nu vara bortblåsta. 

Nu gällde det att handla snabbt och på 

Nordenskjölds inrådan valdes Puke att 
leda utbrytningen trots att han taktiska 
nummer var 4 i Avant-gardet och låg ank-
rad på denna position. 
Vid	denna	tidpunkt	fick	Törnings	divi-

sion med kanonslupar i Björkösund order 
att gå söder om Biskopsö och insätta ett 
skenanfall	 mot	 den	 ryska	 högra	 flygeln	
vid	Rondö,	främst	för	att	få	Tjitjagoff	att	
tro att den svenska utbrytningen skulle 
ske där. 
Puke	 kallades	 till	 flaggskeppet	 om-

kring 03.30. Han hade ingen anledning 
att	 tro	 att	 han	 skulle	 sammanträffa	med	
kungen vid denna tidiga timme och hade 
tagit på sig en gammal ”sjödrucken rock”.
I	flaggskeppets	kajuta	väntade	kungen,	

hertig Carl, Nordenskjöld och hertigens 
sekreterare  Sundevall, som nedtecknade 
samtalet. Kungen reste sig vid Pukes an-
komst och sade:” Min käre Puke, er far 
gav sitt liv för min far. Jag är övertygad 
om att ni idag också vågar ert liv för mig. 
Jag glömmer det ej!”

Törnings division med kanonslupar anfaller den högra ryska flygeln. (Lavering av J. 
Hägg)
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Puke svarade: ”Ja, ers Majestät, nog 
fan kommer jag ut, men hur det går för de 
andra, det får vi se.”

Efter en kort genomgång av planen, tog 
Puke sin hatt och sprang upp på däck, han 

hade långt att ro tillbaka till Dristigheten. 
När han lämnat kajutan vände sig kungen 
till sin bror och sa:” Det var en riktig sjö-
man!” Kungen återvände till chefsgalä-
ren Seraphimsorden. Klockan var nu fem 

Den svenska linjen sätter och skotar märsseglen och vindar lätt.(Lavering av J. Hägg). 
Lättningsmanövern gick bra för alla skeppen utom för Finland som föll av fel väg och 
dejsade på grund.

Utbrytningen under förmiddagen den 3 juli 1790.
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på morgonen.
Klockan 05.20 signalerades ”Flottan 

går till segels och styr vanliga Viborgska 
farvattnet ut” dvs. vid Krysseort, men 
från Dristigheten svarades att chefen 
ännu inte kommit ombord och signalen 
återtogs och hissades återigen kl 06.00 nu 
med tillägget att Dristigheten skulle leda 
flottan	under	utbrytningen.

Utbrytningen fortsatte under ca 2 tim-
mar i god ordning. Redan efter det att de 
första svenska fartygen passerat den rys-
ka linjen hade de ryska linjeskeppen på 
var sida om utloppet tagit så stor skada av 
de svenska bredsidorna att deras eldkraft 
avsevärt nedgått. Men alldeles i slutfasen 
av	utbrytningen	inträffade	en	katastrof.	

Enligt planen för utbrytningen förlades 
två svenska brännare i lovart om utloppet 
vid Krysserort Uppgiften för dessa var 
att	 efter	 det	 att	 flottans	 kö	 passerat	 den	
ryska blockadlinjen tända på och släppas 
ned mot de ryska skeppen i linjen. En av 
dem, Postiljon, bogserades av skeppet 
Enigheten under befäl av Majoren Feif. 
Exakt	vad	som	inträffade	är	ej	helt	klart,	

men resultatet blev att Postiljon tändes på 
alldeles för tidigt och genom en felma-
növer lade ombord med Enigheten, som 
omedelbart blev övertänd. Båda fartygen 
drev brinnande ned på grundet Salvör. I 
röken och villervallan drev fregatten Ze-
mir ned mot de brinnande fartygen. På 
Enighetens hytta stod Feif med roparen 
för munnen och ropade ” Undan! Undan, 
jag springer i luften!” Men Zemir fattade 
också eld och alla tre fartygen sprang i 
luften efter det att elden nått Enighetens 
krutdurk.

Röken från de brinnande fartygen och 
den enorma explosionen medförde att 
sikten försämrades avsevärt och tre lin-
jeskepp, två fregatter, tre galärer och ett 
flertal	kanonslupar	strandade.	

Hertig Karls jakt Aurora, som fördes 
av Sidney Smith, sänktes av kanoneld 
och Smith hamnade i vattnet och käm-
pade för sitt liv. Efter en stund blev han 
upplockad av en båt från skonerten Disa 
och han kunde senare sättas ombord på 
flaggskeppet	i	Sveaborg. 
Förlusterna	för	den	svenska	flottan	var	

Dristigheten banar väg genom den ryska linjen. (Oljemålning av C. Hägg)
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betydande; 7 linjeskepp, 3 fregatter, 20 
roddfartyg och 20 transportfartyg. I ett 
slag	 hade	 den	 svenska	 linjeflottan	 redu-
cerats med en tredjedel, så ur taktisk syn-
vinkel var utbrytningen en stor förlust, 
men å andra sidan räddades 2/3 delar av 
den från total förstörelse, vilket hade bli-
vit fallet om utbrytningen ej hade skett. 
Ur strategisk synvinkel var det också en 
svår förlust och läget var mycket dåligt 
inför eventuella fredsförhandlingar. Rys-
sarna hade nu nått en stor framgång, om 
än	inte	total,	och	var	på	offensiven.
Segelflottan	 seglade	 vidare	 till	 Svea-

borg och deltog inte mer i sjökriget. 
Den	 svenska	 roddflottan	gick	vidare	 till	
Svensksund där kungen beslutade, emot 
nästan alla underbefälhavares råd, att 
hålla	stånd	mot	den	ryska	roddflottan	som	
man visste skulle komma efter förr eller 
senare. Den ende som höll på kungens 
motståndslinje var Carl Olof Cronstedt, 
han som i nästa krig mot Ryssland 1808 
skulle ge upp Sveaborg utan strid, vilket 

beseglade Finlands öde som en del av 
Sverige.
Svenska	 roddflottans	 totala	 seger	 vid	

Svensksund en vecka efter Viborgska ut-
brytningen ledde till fredsförhandlingar 
och fred i augusti 1790 utan landavträ-
delser åt något håll.

För sjömannen är det tydligt att de 
svenska	flottornas	utbrytning		vid	Viborg	
var en bragd, präglad av kallblodighet 
och skicklighet. Att i tät krutrök leta sig 
ut genom det trånga utloppet vid Krysser-
ort, att hålla korta luckor mellan skeppen 
och tränga igenom en rysk spärr där man 
mötte korseld från hundratals kanoner – 
det	var	 i	all	övrig	bedrövelse	en	av	flot-
tans största stunder som för all framtid är 
knutet till namnet Johan Puke. Denne, i 
alla livets skiften oförfärade man som i 
täten	för	den	svenska	flottan	banade	väg	
mellan de ryska blockadskeppen.

En pastorsadjunkt skildrade i Göte-
borgs Handelstidning 1848 ett möte med 
veteranen, artilleribåtsman Forsberg som 

Dristigheten har passerat den ryska linjen, resten av flottan följer efter. (Oljemålning 
av C. Hägg) 



245

Skärgårdsfregatternas anfall på den ryska vänstra flygelfregatten vid Krysserort. (La-
vering av J. Hägg)

GIII ombord på  Amadis jagas av den f.d. svenska fregatten Venus under befäl av eng-
elsmannen Captain Crown. (Okänd konstnär)

deltagit på Dristigheten under utbryt-
ningen. Forsberg berättade; ”Vi låg in-
körda i Viborgsviken, och ryssarna låg 
tjockt	som	flugor	tvärs	för	utloppet.	Och	
där hade vi legat stilla för det var ingen 

vind men så en natt började det dra från 
östan och då kom en order att vi skulle 
slå	oss	ut.	Fram	på	morgonen	fick	Dris-
tigheten, som jag var på, befallning att 
gå ut som första fartyg och sopa väg för 
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de andra skeppen. Och då blev det hett 
och när vi bröt igenom, må pastorn tro, 
att det inte fanns någon ombord som hade 
en torr skjorta på kroppen. Det var bara 
Puken – Gud välsigna hans själ – som 
var kall. Han stod som en stötta och bara 
kommendera och friska upp oss. ̀ Var inte 
rädda gossar”, ropade han, ”bara skjut! 
Lappa på de djävlarna” – Gud förlåte mig 
men svor gjorde han, ”lappa på dem så 
de vet att de har svenska pojkar mot sig! 
Dubbelt skarpt! Kom ihåg att Kungen 
kommer efter”. Och så skrattade han. Ja 
det var en rar karl! Och så sköt vi så att 
kanonerna brände som eld. Och när vi sen 
kommit ut och skulle vända för att hjälpa 
de andra skeppen så kom en kula och tog 
en bjälke ur skansklädningen och den 
klente knäet på mig så att jag stöp och 
släppte kogret som jag skulle ha fram till 
kanonen”.

Efter framkomsten till Sveaborg till-
delade kungen Puke svärdsordens stora 
kors, en rättvis belöning till Puke som 
under kampanjen tappert och pålitligt va-

rit	fartygschef	på	flottans	Ledare.
Under de 19 åren mellan 1790 och 

sommaren 1809 steg Puke i graderna 
från överstelöjtnant till amiral och blev 
även adlad 1797 och trots att han inte 
ville smycka sitt namn med något adligt 
attribut, så klämde kungen in ett ”af” före 
namnet.

Pukes lojalitet, ledarskap, kunnighet 
och arbetsförmåga förde honom till allt 
högre och viktigare poster, som ordföran-
de	 för	 kommittén	 för	 flottans	 rustning,	
ordförande under kungens nominella 
ledning för storamiralsämbetet, högste 
befälhavare	 för	 örlogsflottan	 samt	 över-
kommendant och befälhavande amiral i 
Karlskrona.

Åren 1808-1809
Sveriges omvärld var på intet vis fredlig 
under dessa år och revolutions och na-
poleonkrigen fordrade att svensk sjöfart 
skyddades  och i samband med engelska 
flottans	 anfall	 på	 den	 danska	 flottan	 i	
Köpenhamn 1801 och den därpå i Södra 

HMS Victory anlöper Karlskrona 1808. (Oljemålning av Christer Hägg)
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Östersjön	 kryssande	 engelska	 flottan	
tvingade fram ökade rustningar och den 
svenska eskadern utökades till 7 linje-
skepp och 3 fregatter.

Hela tiden hade Puke att kämpa mot 
vad som skulle kunna kallas ”den eviga 
svenska sjukan”, nämligen alltför vidlyf-
tiga uppgifter och alltför litet pengar. 

Dagens resonemang om ”svarta hål” 
hade Puke helt klart förstått innebörden 
av och nickat igenkännande.

Det skulle föra för långt från ämnet att 
beskriva	huvuddragen	i	det	finska	kriget	
1808-09. Det bör dock sägas att efter det 
att	 Ryssland	 ockuperat	 det	 finska	 fast-
landet	 också	 besatte	Åland	 i	mars	 1809	
och två månader  senare trängde en rysk 
armékår under general Kamenskij  över 
Torneå ned i Västerbotten till trakten av 
Umeå.

Samverkan med Engelska 
flottan 1808 - 1812
Under åren 1808-12 befann sig en stor 
Engelsk	 flotta	 i	 Svenska	 farvatten	 med	

Johan Puke (okänd konstnär).

Lord James de Saumarez (Oljemålning 
av Benjamin Faulkner).

uppgiften att skydda svensk-engelsk han-
del	och	att	förhindra	att	Sveriges	fiender,	
Ryssland, Frankrike och Danmark/Norge 
kunde invadera Sverige över havet. Eng-
elska baser upprättades i Göteborg, på 
Anholt, i Höganäs och på Hanö.

Som befälhavande amiral i Karls-
krona hade Puke mycket att göra med 
den engelske viceamiralen, Sir James 
de Saumarez och roddes ut till honom 
när HMS Victory första gången anlöpte 
Karlskrona redd 1808. När han kom om-
bord, kom amiral Saumarez nedglidande 
från stortoppen längs en bardun med sin 
en och en halv meter långa tubkikare un-
der armen. Han hade passat på att studera 
Karlskronas försvarsanläggningar under 
inseglingen – det kunde ju vara bra att 
veta hur det såg ut om det politiska läget 
skulle förändras. Puke skrev senare: ”Så 
skall en amiral vara  - han skall se och 
veta allting!”
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Ratan 1809
Kartan visar stridskrafternas fördelning 
i juni 1809. Västerhavet, Öresund, Stora 
Bält och Östersjön patrullerades av eng-
elska	flottan	under	Saumarez.	Ryska	flot-
tan blockerad av svenska och engelska 
enheter i Paldiski. Svensk eskader under 
viceamiral	Nauckhoff	patrullerar	Ålands	
hav. Rysk armékår under general Kemen-
skij står i trakten av Umeå och försörjs 
sjöledes från Wasa. Hela Finland och 
Åland	 ockuperat	 av	 ryska	 styrkor.	 Den	
svenska Nordarmén (en armékår) under 
general Wrede står söder om Umeå. Den 
svenska Västarmén står inriktad mot 
Norska gränsen.
I	 mitten	 av	 mars	 1809	 fick	 Puke	 or-

der att rusta 6 linjeskepp för att vara 
blockskepp i Karlskronainloppet samt yt-
terligare två linjeskepp för en sjöexpedi-
tion nordvart.

I slutet av juni kallades Puke till Stock-
holm och vid en krigskonselj den 19 juni 
erhöll han befälet över den krigsmakt till 

lands och sjöss som var i fält mot Ryss-
land. Instruktionen slog fast att Puke 
skulle	utföra	kriget	efter	eget	gottfinnan-
de. ”Djärvhet, hastiga beslut och snabba 
trupprörelser var oundvikliga, men 
Kungl.	Majt.	ansåg	det	överflödigt	att	fö-
reskriva dem för en befälhavare vars hela 
verkningstid varit utmärkt av dessa egen-
skaper”. Samtidigt utnämndes Puke till 
Överamiral och upphöjdes till Friherre. 
Han	 befriade	 sig	 då	 från	 prefixet	 ”af”	 i	
sitt namn.

Planen var att sätta in en svensk ar-
mékår under general Wachtmeister, norr 
om och i ryggen på ryssarna, som stod i 
Umeåtrakten, samtidigt som den svenska 
Nordarmén, som stod söder om Umeå 
skulle gå norrut. Ryssarna skulle då ham-
na mellan två eldar. 

Resultatet blev att Puke skulle föra 
en armékår under general Wachtmeister 
över Bottenhavet och in i Bottenviken 
och	 landsätta	 styrkan	 i	Ratan.	 En	 amfi-
bieoperation med samverkande enheter 

Victory lämnar Karlskrona eskorterad av Dristigheten. (Oljemålning av Christer 
Hägg)
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från	 Örlogsflottan,	 roddflottan	 och	 ar-
mén. 

Puke var dock inte tillfreds med att 
ha befälet även över armén och skrev till 
kung Carl XIII, ”Eders majestät, allt som 
rör sjöväsendet, allt som tillhör befälet 
medan armén är ombord, debarkering 
och annat, åtager jag mig med vår Her-

res bistånd, men till lands nödgas jag 
underdånigast avbedja mig att leda ope-
rationerna, utan ber Eders Majestät hava 
nåden att utnämna generaler därtill”.

Denna rimliga begäran, grundad på 
självinsikt, ändrade dock inte befälsför-
hållandena formellt och Puke förblev 
nominell ÖB under hela operationen men 

Expeditionen till Ratan.

Förflyttningen genom Norra Kvarken. (Lavering av J. Hägg)
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tog ingen aktiv roll i markoperationerna 
utan delegerade detta till sina underställ-
da generaler.

Armékåren som bestod av tre infan-
teribrigader, med anslutet kavalleri och 
artilleri, om tillsammans 6 800 man, 
samlades snabbt vid Gräddö på Råd-

mansölandet	 där	 delar	 av	 Örlogsflottan	
och	roddflottan	ankrats	upp.	

Två linjeskepp, en fregatt, 36 kanonslu-
par, galärer, mörsarfartyg och ca 40 ros-
lagsskutor  avdelades för transporten som 
avseglade den 8 augusti till Härnösand, 
där krigsråd hölls, och seglade sedan vi-

Karta över Ratan och ryska anfallet.

Striden vid Ratan – kanonsluparna ger eld.
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Ratan idag, flygfoto.
dare upp genom Norra Kvarken utanför 
Holmöarna och vidare mot lastageplatsen 
Ratan. Skeppen bogserade 12 kanonslu-
par vardera och man hade tagit iland 
halva artilleriuppbörden för att skapa 
plats för infanteriet ombord. Medelfarten 
blev ca 4 knop. Utanför Wasa kontakta-
des två svenska fregatter som hade till 
uppgift att blockera all rysk tillförsel från 
Finland över havet till General Kemen-
skijs armékår vid Umeå.

Pukes plan genomfördes snabbt och 
utan en enda incident trots tidvis hårt 
väder, tjocka och mycket bristfälliga sjö-
kort. Detta var första och sista gången 
som svenska linjeskepp tog sig igenom 
Norra Kvarken och in i Bottenviken. Den 
15 augusti, sju dagar efter avseglingen 
från Gräddö påbörjades urlastningen i 
Ratan.

Striderna till lands ligger utanför den-
na berättelse, men de kan sammanfattas 
av en ofattbar senfärdighet från Wredes 
sida och en förlamande försiktighet från 
Wachtmeisters sida som efter en fram-
ryckning i snigeltempo, retirerade tillba-

ka till Ratan där hans trupp attackerades 
av Ryssarna som avsåg försöka ta sig ur 
fällan och marschera norrut mot svensk/
finska	 gränsen.	 De	 svenska	 trupperna	
fick	 eldunderstöd	 från	 kanonslupar	 och	
mörsare.

Ryssarna avbröt anfallet och gick runt 
Ratan och sedan norrut. Två veckor se-
nare då Kemenskii insåg att det skulle bli 
svårt	att	ta	sig	fram	längs	kusten	mot	fin-
ska gränsen ingicks ett vapenstillestånd.

Krigsrörelserna avbröts och Puke sam-
lade ihop sina styrkor och avseglade mot 
Gräddö där trupperna detacherades.

Freden som undertecknades i 
Fredrikshamn den 17 september, blev 
hård	 och	 Sverige	 fick	 avträda	 hela	 Fin-
land och allt land öster om Torneå och 
Muonio	 älvar	 samt	 Åland,	 riksgränser	
som fortfarande gäller, men nu förstås 
mot ett självständigt Finland. Det faktum 
att en rysk armékår stod på svensk mark 
vid fredsuppgörelsen förhindrade kanske 
att	gränsen	i	norr	vid	Torneå	förflyttades	
ännu längre söderut än där den ligger 
idag.
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Expeditionen till Ratan var absolut rätt 
tänkt strategiskt och operativt och ge-
nomfördes utan några problem av Puke 
till och med landstigningen, men man 
misslyckades ändå att uppnå sitt mål 
att besegra den ryska armékåren och 
med hjälp av detta kanske kunna åstad-
komma en något bättre fredsuppgörelse 
i Fredrikshamn. Ingen skugga faller på 
Puke som genomförde sin egen utarbe-
tade plan snabbt och säkert, utan istället 
helt på generalerna Wrede och Wacht-
meister	 vars	 oförmåga	 att	 handla	 offen-
sivt, trots överlägsenhet och inringning 
av ryssarna, lät tillfället glida sig ur hän-
derna. 

Norge 1814
	Åren	1812	–	13	hade	Puke	ansvaret	 för	
rusta	flottan	 för	 transporter	 av	 arméför-

band till Pommern inför bildandet av den 
stora koalitionen mot Frankrike.
Efter	 freden	 i	Kiel	 i	 januari	1814	fick	

Sverige fria händer att, mot vederlag av 
svenska Pommern, tilltvinga sig Norge. 
Kronprinsen Carl-Johan kunde konsta-
tera att Norge inte frivilligt skulle gå med 
på detta. I Norge hade man förklarat sig 
självständigt den 17 maj och valt en egen 
kung, den danske prinsen Christian Fred-
rik.
En	 månad	 senare	 fick	 Puke,	 nu	 be-

fordrad till Generalamiral och statsråd, 
befälet över den mot Norge rustande sjö-
makten. Koncentrationer skedde till Gö-
teborg, samtidigt som 6 000 man svensk 
trupp transporterades från Warnemunde 
till svenska hamnar av 6 linjeskepp och 
ett antal transportfartyg. Armén koncen-
trerades till den norska gränsen och em-

Sjöstridskrafternas förflyttning från Strömstad till Kragerö där artilleri landsattes 
och beskjutning av Fredriksstads fästning inleddes. De större fartygen blockerade den 
norska roddflottan vid Fredrikshald.
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barkerade också på linjeskepp och rodd-
fartyg. Den 16 juli var uppmarschen klar 
och	 flottan	 förflyttades	 till	 Strömstad	
under Pukes befäl. Den svenska sjöstyr-
kan bestod av fyra linjeskepp, bl.a. Pukes 
gamla fartyg Dristigheten, fem fregatter 
och 77 kanonslupar och ett antal mörsa-
refartyg.

Efter den norska kapitulationen vid 
Fredriksstad i början av augusti lades 
fästningens	 nycklar	 och	 flagga	 ned	 på	
flaggskeppets	däck	framför	Carl	XIII	av	
sin gamle vän Puke. Kungen var mycket 
förtjust. Några dagar senare blev Puke 
utnämnd till en av rikets herrar och Ex-
ellence och kort därefter upphöjd till det 
grevliga ståndet och Seraphimerriddare.

Christian Fredrik nedlade sin krona i 
samband med konventionen i Moss den 
14 augusti. Norge ingick i och med detta 
i union med Sverige, vilken som alla vet 
upplöstes först 1905.

Operationen mot Norge genomfördes 
snabbt	och	effektivt	och	sjöstyrkan	fällde	

avgörandet och tvingade fram den norska 
kapitulationen efter bara en månads för-
flyttningar	 och	 strider.	 Förvisso	 var	 de	
norska sjöstridskrafterna mycket under-
lägsna men dess armé omfattade 30 000 
man	 och	 flera	 fästningar	 längs	 den	
svenska gränsen och bakåt. Just denna 
norska svaghet utnyttjades till fullo och 
Fredrikshalds fästning och den norska 
roddflottan	där	blockerades	från	sjösidan	
samtidigt som Fredriksstads fästning an-
greps från sjösidan där dess försvar var 
svagt. 

Efter fredsslutet återvände Puke till 
sina befattningar i Stockholm där han 
bodde i Långa Raden på Skeppsholmen, 
efter ett slaganfall återvände han till 
Karlskrona där han slutade sina dagar 
den 21 april 1816. 

Puke hade vid sin död genomgått ett 
livsöde som torde vara exceptionellt oav-
sett måttstock och tidsålder. Från oäkta 
gossebarn i Ronneby och Karlskrona 
hade han avancerat enbart på egna me-

Svensk eskader i Öresund. De svenska linjeskeppen från Gustaf III:s tid som då var 
gulmålade är nu målade med vita batteriband på svart botten ”á la Nelson”. (Oljemål-
ning av J. Hägg)
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riter	från	10-årig	skeppsgosse	via	sjöoffi-
cersexamen, nio år i utländsk krigstjänst, 
till fartygschef på fregatter och linje-
skepp och sjöhjälte under det ryska kriget 
1788-90, till generalamiral, en av rikets 
herrar och greve. 

Johan Puke som person 
och chef
I detta sammanhang är det förstås av vikt 
att nämna att han också valdes till heders-
ledamot i KÖMS 1809. När han hälsats av 
ledamöterna yttrade han några ord, som 
ingen av de närvarande någonsin glömde. 
Han sade inget om sin farofyllda tjänst i 
de	 engelska	 och	 franska	 flottorna,	 inget	
om sitt ärofulla chefskap på Dristigheten, 
inte heller något om all den upphöjelse 
som kommit honom till del. Han endast 
beklagade att han i sin ungdom seglat 
på sjön hela den tid då i allmänhet den 
unge	 sjöofficeren	 förvärvade	 sina	 teore-

tiska kunskaper och att han till följd av 
detta endast ägde en bristfällig sådan 
utbildning.
Idag	vet	vi	att	våra	unga	sjöofficerare	

har en gedigen teoretisk bakgrund, en så-
dan som Puke önskade sig ha fått, men de 
måste också i unga år få erfarenheter från 
tjänst till sjöss inkluderande utbildning 
och	sjötjänst	 i	utländska	flottor,	det	som	
lade grunden till Pukes karaktär, ledar-
skap och professionalitet.

Till sist bör återges vad några av hans 
samtida kollegor sade om honom.
En	 sjöofficer	 skrev	 att	 ”Puke	 var	 den	

eldigaste och kraftigaste man, den kun-
nigaste och lugnaste fartygsmanövrist, 
en utmärkt befälhavare och den främste 
bland den tidens sjömän. Puke var en svu-
ren	fiende	till	lättjan.	God	ordning	och	ett	
punktligt och samvetsgrant fullgörande 
av alla åligganden var för honom en na-
turlig plikt.  Puke var en naturlig ledare 

Pukes grevliga vapensköld. Han levde 
verkligen efter sitt valspråk ”Ihärdig och 
pålitlig”.

Puke som generalamiral. (Oljemålning 
av von Breda)
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som samtidigt som han upprätthöll en 
sann och levande krigsmannaanda som, 
i det längsta, var förenad med godlynthet 
och välvilja. Pukes förmåga att sporra 
underlydande var ovanlig och ensam i sitt 
slag i Flottan. Hans besättning visste, att 
där faran var som störst, där högsta be-

Johan Pukes sarkofag med krans från 
KÖMS den 22 april 2016. Sköldens text 
lyder: ”Johan Puke, Svenska Flottans Le-
dare under genombrytningen vid Wiborg 
den 3 juli 1790. Spillror af linjieskeppet 
Dristigheten hvilket han der förde om-
sluta här hans stoft”.

slutsamhet	och	uppoffring	fordrades,	där	
stod Puke som en klippa. Inför honom, 
som hade förmåga att bedöma den goda 
viljan och modet hos andra, ville ingen 
synas vara den sämste”. 

Puke har beskrivits som en man av 
reslig och stark kroppsbyggnad med en 
vördnadsbjudande hållning, ett öppet 
och tilldragande utseende samt en manlig 
och allvarsam röst. Han ägde en sällsynt 
förmåga att dra människor till sig. Alla 
som kom i beröring med honom blev hans 
hängivna beundrare. Man såg i honom 
en man av stora mått, en befälhavare att 
lita på i alla väder och en vän som aldrig 
kunde svika.

Puke var 7 år äldre än Lord Nelson 
och när man läser om dessa två mäns le-
daregenskaper	finner	man	stora	likheter;	
modet, ihärdigheten, omdömet,  fantasin, 
förmågan att sporra sina underlydande 
och behandla dem med gott lynne och 
välvilja och få total lojalitet tillbaka. Dä-
remot saknade Puke helt Nelsons öppna 
och för många stötande fåfänga och äre-
girighet.

Både Nelson och Puke var föregångare 
med ett inspirerande och humant ledar-
skap, som bröt med den tidens gängse 
mycket hårda krav på disciplin. Nelson 
var en nydanande ledargestalt och det var 
även Johan Puke. Detta är nog nyckeln 
till Pukes klassresa och glänsande karriär 
och att han än idag tjänar som ett före-
döme för oss alla.
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Johan Puke – hans karriär sedd i sitt strate-
giska och operativa sammanhang
Johan Puke verkade under en tid då Sverige definitivt förvandlades från en regional 
stormakt med ett betydande marint inflytande i Östersjöområdet till en småstat med 
dess militära och politiska begränsningar. Johan Pukes första sjötjänst kom som 
tioårig skeppsgosse år 1761, då han bland annat tjänstgjorde på ett kronolastfartyg 
som seglade på Pommern. 
Under kriget mot Preussen 1756-62 var 
det svenska Pommern krigsskådeplats 
och det var en livsnödvändighet att hålla 
sjövägarna öppna mellan moderlandet 
och dess nordtyska provins. För örlogs-
varvet i Karlskrona var tillgången till 
skogar med lämpligt skeppstimmer själv-
fallet av helt avgörande betydelse för så-
väl nybyggnation som underhållsarbeten. 
Skogarna i Blekinge och södra Småland 
var ändliga och under 1700-talets lopp 
blev inköp av ek och annat timmer från 
Pommern och områden djupare in i Tysk-
land, inte minst i Schlesien, av allt större 
vikt för Karlskronavarvet. Här kan man 
verkligen tala om strategiska råvaror 
(inklusive hampa, tjära, beck med mera) 
som var helt oundgängliga för att hålla 
flottan	flytande.

Problemet var självfallet att i krigstid 
kunde	den	danska	flottan	skära	av	denna	

svenska livslinje, och om danska linje-
skepp och fregatter inte störde transpor-
terna var de svårseglade farvattnen kring 
det danska Bornholm ökända för sina rev 
som hade dragit ned många svenska far-
tyg och deras besättningar i djupet.

Trots förlusten av Livland, Estland 
med Ösel och Dagö samt sydöstra Fin-
land i Nystadsfreden 1721, så var Sverige 
ännu ett sjörike, där rikets olika land-
områden bands samman av vatten. Det 
gjorde kontrollen över sjövägarna till en 
central	uppgift,	där	framgång	för	flottan	
var en förutsättning för att armén skulle 
kunna försvara rikets gränser utan risk 
för att bli avskuren från rikets kärnom-
råden, Mälardalen med Stockholm och 
södra	Finland	med	Åbo	och	Helsingfors.	

Men detta innebar också att Sverige, 
nu utan en stormakts resurser, ännu hade 
strategiska utmaningar av stormaktsdi-
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mensioner. I öster hade S:t Petersburg 
(grundat så sent som 1703) med dess 
flottbas	Kronstadt	 fått	 sällskap	 av	 rysk-
kontrollerade hamnar bland annat i Re-
val (Tallinn), Baltischport (Paldiski) och 
Riga. Nu räckte det inte att som under 
början av det stora nordiska kriget, att 
stänga in den ryska Östersjömarinen i 
Finska viken, vilket varit nog så svårt, 
utan nu var den marina östfronten mång-
dubblad i sin utsträckning.

Det dramatiskt ökande hotet i öster 
innebar ingalunda att andra uppgifter för 
den	svenska	flottan	försvann.	Den	danska	
flottan	 fortfor	 under	 hela	 1700-talet	 att	
vara en aktningsvärd motståndare, även 
om	 den	 ryska	 Östersjöflottan	 expande-
rade till att bli regionens starkaste. Den 
danske motståndaren var, mätt i kvalitet 
på besättningar och fartyg, en väl så far-
lig och kompetent motståndare som den 
ryska	flottan.

Ett krig mot Danmark innebar också 
med naturnödvändighet att inte bara 
Sydsverige och förbindelserna till det 
svenska Pommern hotades, utan också att 
västkusten var öppen för danska attacker, 
såväl från havet som från den danske 
kungens norska rike.

Sammantaget innebar denna hotbild 
självfallet strategiska utmaningar som 
vida översteg den svenska krigsmakten, 
och	inte	minst	flottans	resurser.	Det	gäll-
de att prioritera insatserna och därmed, 
som en självklar konsekvens, nedpriori-
tera andra operationsområden. I prakti-
ken innebar detta att rikets kärnområden 
skulle skyddas mot ryska anfall. De ryska 
galärernas härjningar längs den svenska 
östkusten, från Norrköping i söder till 
Gävle i norr, sommaren 1719 var ännu i 
färskt minne. Om man dessutom skulle 
försöka rida spärr mot eventuella danska 
landstigningsförsök i Skåne, så innebar 

det en mer än tillräckligt stor uppgift för 
de svenska sjöstridskrafterna. Konse-
kvensen blev obönhörligt att förbindel-
serna	till	Pommern	i	värsta	fall	fick	läm-
nas utan marint skydd, och att västkusten 
lämnades öppen för angrepp från havet. 
Enstaka fartyg i Stralsund, Wismar och 
Göteborg ändrade inte på detta grundläg-
gande faktum. 

För att undvika denna närmast dome-
dagsliknande militärstrategiska och ope-
rativa situation så valde man tre åtgärder 
som förhoppningsvis skulle leda ut ur di-
lemmat. För det första gällde det att und-
vika ett tvåfrontskrig mot Ryssland och 
Danmark-Norge, men det valet var ytterst 
inte Sveriges utan det fattades i S:t Peters-
burg och Köpenhamn. Stockholm kunde 
bara med diplomatiska metoder försöka 
förhindra	att	det	värsta	inträffade.	

Redan ett krig mot Ryssland var farligt 
nog, vilket hattarnas krig 1741-43 över-
tydligt hade visat då det kulminerade i 
en rysk ockupation av Finland, och i fre-
den slutligen ytterligare landavträdelser 
i sydöstra Finland. Därför var den andra 
förebyggande åtgärden att på olika sätt 
fördröja en eventuell rysk attack.

I maj 1748 inleddes arbetet på det stora 
fästningskomplexet Sveaborg i inloppet 
till Helsingfors. Under de följande decen-
nierna blev de skären Sveriges största 
arbetsplats med tusentals kommenderade 
från hela Sverige, både den västra och 
den östra riksdelen. Under sex decen-
nier byggde man på ”Nordens Gibraltar”, 
samtidigt som mindre fästningar byggdes 
närmare gränsen vid Lovisa och Svart-
holm.

Från 1758 förlades dessutom en eska-
der	med	skärgårdsflottans	–	Arméns	flot-
ta – skärgårdsfartyg till Sveaborg.

Just skapandet av särskilda förband för 
strid i skärgårdsmiljö var ytterst en kon-
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sekvens av de bittra erfarenheterna från 
det stora nordiska krigets sista år, men det 
var först fram emot mitten av 1700-talet 
som skärgårdsförbanden uppnådde en 
ansenlig styrka.
Besättningarna	 i	 arméns	 flotta,	 som	

skärgårdsstyrkorna kom att kallas från 
1700-talets mitt, utgjordes främst av båts-
män	från	Norrlandslänen	och	den	finska	
riksdelen, medan befälet till en början 
kom från armén men med tiden alltmer 
rekryterades	 ur	 skärgårdsflottans	 egna	
led. I krigstid förstärktes besättningarna 
med armésoldater som både fungerade 
som roddare och skyttesoldater när man 
bokstavligt talat gick i clinch med ryska 
galärer eller genomförde landstigningar. 
Inte minst kavallerister från förband 
som Livregementets dragoner, Skånska 
dragonerna och Smålands kavallerirege-
mente bemannade många av skärgårds-
fartygen under ryska kriget 1788-90. När 
arméns	 flotta	 var	 som	 störst	 omfattade	
den drygt 200 enheter, varav tre fjärdede-
lar utgjordes av kanonslupar, kanonjollar 
och andra lättare farkoster.

Denna nya vapengren, självständig 
från	 både	 armén	 och	 örlogsflottan,	 till-
lät svenskarna att föra strid i viktiga 
skärgårdsfarvatten,	 men	 arméns	 flotta	
saknade egen tyngd. För att dess insat-
ser skulle komma till sin rätt krävdes en 
intensiv och god samverkan med armén, 
vilket varken den tidens sambandsmedel 
eller för den delen rivaliteten mellan va-
pengrenarna alltid tillät. Vidare krävdes 
ett	integrerat	flankskydd	från	den	seglan-
de	örlogsflottan,	så	att	 inte	 tyngre	ryska	
enheter lyckades manövrera sig in mellan 
kobbar och skär och ställde till problem 
för de relativt svagt bestyckade skär-
gårdsfarkosterna.

Greven och amiralen Augustin Ehren-
svärd var den som med början år 1747 

ledde skapandet av Sveaborgs fästning 
i inloppet till Helsingfors, som en spärr 
mot ett ryskt framträngande djupare in i 
Finland. Sveaborg blev också huvudbas 
för	 skärgårdsflottan.	 Under	 Ehrensvärd	
utvecklades skärgårdsförbanden 1756 till 
den självständiga vapengrenen Arméns 
flotta	 som	 snart	 blev	 den	 intellektuellt	
mest aktiva delen av krigsmakten, med en 
intensiv taktik- och teoriutveckling. Vis-
serligen ansåg Augustin Ehrensvärd själv 
att det var svårt ett ge råd om hur strid i 
skärgård	skulle	föras.	År	1761	skrev	han	
att ”några bestämda föreskrifter kunde 
… icke givas för dylika strider”. Men han 
var ganska ensam med denna uppgivna 
inställning.

Skeppsbyggaren Fredrik Henrik af 
Chapman tycks tillsammans med just 
Augustin Ehrensvärd under 1760-talet 
ha genomfört krigsspel på plats i den 
finländska	 skärgården.	 För	 af	 Chapman	
gällde förutsättningen att den förväntade 
motståndaren,	 den	 ryska	 galärflottan,	
var materiellt och numerärt överlägsen 
de svenska förbanden. Detta kunde bara 
mötas med en överlägsen taktik. I en pro-
memoria den 28 november 1775 ställd till 
chefen	för	arméns	flottas	finska	eskader,	
Henrik af Trolle, argumenterade af Chap-
man för en taktik som, rätt nyttjad, kunde 
leda	till	en	total	seger	över	fienden.

Vid den här tiden dominerade den så 
kallade stationstaktiken skärgårdsför-
bandens uppträdande. Denna taktik inne-
bar att man grupperade fartygen på linje 
mellan olika öar och landbaserat artil-
leri och infanteri till lands förstärkte för-
svarslinjen. På det sättet skulle man helt 
enkelt spärra vägen för en framryckande 
motståndare och till sist kunna fånga upp 
och	avvärja	fiendens	anfallsrörelse.	

Men nu kom af Chapman att introdu-
cera	en	betydligt	mera	flexibel	taktik	för	
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arméns	flotta.
Utgångspunkten för af Chapman var 

att med stationstaktiken kunde man bara 
hoppas	på	att	 som	bäst	 avvärja	fiendens	
anfall, aldrig att slå honom.
Nu	 föreslog	 af	 Chapman	 en	 ny	 flotta	

av mindre och mera lättförliga fartyg. 
Med denna skulle dynamiken i striden 
återvinnas. Här kan man på taktisk nivå 
tala om ett manöverkrigstänkande långt 
innan begreppet var uppfunnet.
Tanken	 var	 att	 locka	 in	 fienden	 i	 en	

fälla	 och	 sedan	 överflygla	 hans	 kanter.	
De större skärgårdsfartygen skulle i ett 
inledningsskede av striden tillämpa ett 
stationsliknande uppträdande och möta 
fiendens	anlopp	för	att	om	möjligt	hejda	
honom. Därefter skulle de mindre far-
tygen	gå	runt	fiendens	flanker	och	på	så	
sätt inleda en inringning eller i alla fall 
riva upp hans linjer. Det viktiga med af 
Chapmans taktiska tänkande är att han 
återinförde	 det	 dynamiska	 och	 flexibla	
momentet i skärgårdsstriden.

Viktiga instrument i den mera rörliga 
striden var kanonslupar och kanonjollar. 
Slupen hade vanligen två 24-pundiga 
kanoner och fyra 3-pundiga nickhakar, 
medan jollen var försedd en 18-pun-
dig eller 24-pundig kanon. Kanonjollen 
fungerade	som	en	flytande	lavett	där	hela	
båten tog upp rekylen. Gemensamt för 
båda var att de var grundgående (en del 
jollar endast dryga meterns djupgående). 
Grundtanken med den nya, rörliga takti-
ken var att de tyngre skärgårdsfartygen 
skulle	 fånga	 upp	 fiendens	 angrepp,	 var-
efter slupar och jollar skulle angrips hans 
flanker	och	rygg.	En	grundtanke	var	ock-
så att man i möjligaste mån skulle kunna 
utnyttja ställningar i land.
Granden	av	flexibilitet	i	striden	under-

ströks av att kanonsluparnas och kanon-
jollarna kanoner vid behov kunde föra 

iland	och	beskjuta	fienden	från	fasta	land.	
Af	Chapman	 själv	 beskrev	 bra	flexibili-
teten i striden när han skildrade hur han 
själv i juni 1776 ledde en uppvisning med 
en kanonslup inför Gustav III i Stock-
holm:

”… och for med den uppåt Värtan, där 
Konungen själv kom ombord på slupen. 
Jag rodde och sköt, for till lands, lade 
ut landgången, gjorde landstigning med 
kanonen, avancerade och sköt under hela 
tiden. Därpå retirerade jag och sköt, tills 
kanonen stod på sitt ställe i slupen.”

Den 9-10 juli år 1790 kom skärgårds-
flottans	största	stund	i	och	med	slaget	vid	
Svensksund där ryssarna led ett svårt ne-
derlag. En viktig orsak till segern var att 
svenska kanonslupar gjorde en kringgå-
ende	rörelse	runt	ryssarnas	högra	flygel.	
Resultatet blev att betydande delar av den 
ryska	 skärgårdsflottan	 utraderades	 till-
sammans med mellan 7 400 och 10 000 
sjömän och soldater. På svensk sida stan-
nade förlusterna vid 300 döda och sårade. 
Efter den segern kunde Sverige gå till 
fredsförhandlingar utan landavträdelser.
Vid	Svensksund	 firade	 den	 nya	 takti-

ken en stor triumf. Men segern var sam-
tidigt ett exempel på hur krigsvetenskap-
ligt tänkande kunde tillämpas med stor 
effekt	trots	att	det	egentligen	inte	var	satt	
på pränt. De taktiska idéerna fortplantade 
muntligt	till	arméns	flottas	taktiska	che-
fer. Först år 1795 utfärdades ett taktiskt 
reglemente	 för	 arméns	 flotta	 i	 enlighet	
med af Chapmans idéer. Det kom att gäl-
la till 1823. Reglementet föreskrev inte 
mindre än 112 evolutioner (rörelser) för 
de 12 fartygen i en kanonslupsbataljon, 
som hade valts som pedagogisk utgångs-
punkt och exempel i reglementet.

  Det yttersta syftet med striden formu-
lerades av af Chapman på följande sätt:

”Jag tycker att var ändamålet bör vara, 
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att göra ände på både hans fartyg och 
folk, men som han kommer mycket man-
starkare än vi, så borde kriget föras på det 
sättet att han kunde överraskas med oför-
väntade attacker som han icke hade be-
rett sig på, och på det sättet, att han icke 
kunde	retirera	sig	från	affären.”

Vad som beskrivs är inget annat än ett 
förintelseslag riktat med de ryska skär-
gårdsstridkrafterna. Självfallet hade af 
Chapman inga illusioner om svårighe-
terna att uppnå detta mål, men han insåg 
också ett utnötningskrig mot överlägsna 
ryska skärgårdsförband bara kunde sluta 
på ett sätt. Hoppet stod till en avgörande 
seger. Af Chapman insåg själv att adres-
saten Henrik af Trolle, som var den som 
i krig skulle utföra bewdriften, kanske 
skulle tycka att det hela var alltför fantas-
tiskt och verklighetsfrämmande. Därför 
bad af Chapman en bit in i promemorian 
sin läsare: ”Men skratta intet för snart åt 
mina idéer.”

Dessa tankar realiserades vid Svensk-

sund på ett sätt som få samtida, och kan-
ske även af Chapman, innerst inne hade 
kunnat drömma om.

Mindre framgångsrika var skärgårds-
flottans	 insatser	 under	 kriget	 1808-09,	
då	 man	 deltog	 i	 ett	 antal	 viktiga	 amfi-
bieoperationer. Sommaren 1808 under-
stödde fartygen landstigningsoperationer 
på	Kimitoön	utanför	Åbo	och	 året	 efter	
deltog skärgårdsförbanden de svenska 
arméförband som gick iland vid Ratan 
i Västerbotten. Rent taktiskt fungerade 
landstigningar ganska väl, men de land-
satta förbanden hade genomgående svårt 
att etablera och hålla brohuvuden utan 
fick	oftast	backa	tillbaka	till	fartygen.
I	 början	 av	 1800-talet	 intensifierades	

diskussionen om hur skärgårdsförban-
den skulle vara organiserade, i en sepa-
rat organisation eller gemensamt med 
örlogsflottan.	Den	 senare	 linjen	 segrade	
och	år	1824	slogs	arméns	flotta	samman	
med	den	seglande	 linjeflottan	 till	 en	ge-
mensam	örlogsflotta.	Därmed	hade	skär-

Efter segern vid Svensksund 1790 hölls parad i Stockholm där de erövrade ryska fält-
tecknen fördes in i Storkyrkan. Målning av Pehr Hilleström.
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gårdsstyrkorna upphört att existera som 
en självständig vapengren. Men frågan 
om man skulle satsa på mindre, kustnära 
enheter för bruk i skärgårdsmiljö, eller 
stora sjögående fartyg fortfor att vara 
central i den svenska försvarsdebatten.

De avgörande besluten om samman-
slagningen	 av	 de	 båda	 flottorna	 fatta-
des efter Johan Pukes bortgång år 1816, 
men han hade redan som ledamot av en 
kommitté	 angående	 arméns	 och	flottans	
penningbehov 1809 och sedan som, efter 
kronprinsen Karl (XIV) Johan, högste 
befälhavare	över	Kunglig	Majestäts	flot-
tor 1812 fått ägna mycket tid till frågorna 
om avvägningen mellan den seglande 
flottan	och	skärgårdsförbanden.	

Men viktigast för de marina operatio-
nerna i öst, och i än högre grad i syd och 

väst	var	den	seglande	örlogsflottan.	
På initiativ av Gustav III inleddes un-

der 1780-talet den mest intensiva nybygg-
nadsverksamhet	som	den	svenska	flottan	
någonsin upplevt. På tre år byggdes till 
62-kanoners linjeskepp och tio 40-ka-
noners fregatter i Karlskrona. Trots den 
starka	 tillväxten	var	den	svenska	flottan	
år 1785 med sina 66 000 deplacementston 
fortfarande mindre än den danska med 
87 000 och den ryska med hela 111 000 
ton, sedan kejsarinnan Katarina II hade 
låtit genomföra en ännu kraftigare marin 
upprustning. 

Men allt defensivt tänkande och byg-
gande av Sveaborg och andra fästningar 
till trots, så utarbetades inför krigsutbrot-
tet	1788	en	mera	offensiv	operationsplan.	
På våren 1788 togs de avgörande besluten i 

Svenskt sjökort som visar den nya ryska örlogsbasen Kronstadt, anlagd på den fram till 
freden 1721 anlagda svenska ön Retusaari. Den samtida avbildningen visar en grupp 
fartyg, sannolikt det misslyckade svenska landstigningsförsöket 1705. Krigsarkivet, 
samlingen ”Sverige krig”. 
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krigskonseljer under Gustav III:s ledning 
på Haga slott utanför Stockholm. Resul-
tatet blev ett svenskt anfall mot Ryssland, 
medan detta land var upptaget av krig 
mot Turkiet. Syftet var att återvinna be-
tydande delar av de landområden som 
förlorats i frederna 1721 och 1743. Planen 
var att svenska arméförband skulle land-
sättas i Oranienbaum i Ingermanland, 
mellan Estland och S:t Petersburg, och 
mittemot Kronstadtbasen, medan andra 
svenska arméförband skulle rycka över 
den ryska gränsen vid Abborrfors och 
gå mot Fredrikshamn och Viborg, för att 
på det sättet förvirra ryssarna och tvinga 
dem att splittra sina styrkor.

I slutet av juni 1788 bröt striderna ut ef-
ter medvetna svenska provokationer och 
svenska arméförband ryckte över land-
gränsen i östra Finland. Men samtidigt 
hade ett viktigt avgörande skett till sjöss 
och det i form av en oavgjord strid.

På eftermiddagen den 17 juli 1788 
drabbade	två	jämnstarka	flottor	samman	
vid Hogland i en klassisk strid mellan 
linjeflottor.	Ryssarna	mönstrade	17	linje-
skepp med 12 000 man mot svenskarnas 
15 skepp och fem fregatter med 10 400 
man. Bakom stridslinjen förfogade båda 
över ytterligare, mindre, enheter. Slaget 
inleddes med att de båda sidorna möttes 
linje mot linje, men efterhand utveckla-
des en duellstrid mellan enskilda fartyg 
eller mindre grupper av fartyg. Generellt 
drabbades de ryska fartygen av svårare 
skador och 74-kanonersskeppet Vladis-
lav erövrades av svenskarna. Totalt be-
räknas 1 800 ryssar och mellan 1 000 och 
1 200 svenskar ha stupat, sårats eller ta-
gits tillfånga.

Slaget vid Hogland 1788 var en taktiskt 
oavgjord batalj, trots senare svenska ma-
rinmålningar som förskönade utgången, 
men operativt var den en rysk framgång. 

Det svenska överraskningsanfallet hade 
havererat. Inga möjligheter fanns att föra 
över expeditionskåren till Estland och 
därmed omöjliggjordes den planerade 
kniptångsmanövern mot S:t Petersburg. 
Kvar fanns bara landfronten i Finland. 
Dessutom var möjligheterna att repa-
rera de skadade svenska linjeskeppen i 
Sveaborg begränsade, medan ryssarna i 
Kronstadt snabbt återställde huvuddelen 
av	 sina	 fartyg.	 Samtidigt	 anlände	 flera	
ryska linjeskepp bland annat från Ar-
changelsk	och	den	 ryska	flottan	 stängde	
in sin svenska motståndare i Helsingfors, 
medan sjöförbindelserna till den västra 
riksdelen nästan skars av.

Det sista krigsåret höll på att sluta i ka-
tastrof	för	den	svenska	flottan.	Efter	inle-
dande	framgångar	blev	den	svenska	flot-
tan, med kungen själv ombord, instängd 
i Viborgska viken. Innei fällan befann 
sig	Gustav	III	med	47	fartyg	ur	linjeflot-
tan, 174 skärgårdsfartyg och ytterligare 
54 träng- och transportfartyg, med sam-
manlagt 30 000 man ombord. Men den 
ryske befälhavaren, amiralen Tjitjagov, 
misslyckades med att knyta ihop säcken. 
Den svenska styrkan lyckades genom det 
så kallade Viborgska gatloppet under den 
ljusa sommarnatten mellan den 2 och 3 
juli 1790 bryta igenom den ryska spärr-
linjen. Hela utbrytningen leddes av Johan 
Puke som fartygschef på linjeskeppet 
Dristigheten. Därmed var Pukes rykte 
som sjöhjälte grundlagt, samtidigt som 
såväl	de	båda	flottorna	som	ytterst	krigs-
utgången räddades. 
Skärgårdsflottans	 stora	 seger	 mot	

sin ryske motståndare den 9-10 juli vid 
Svensksund bara bekräftade att kriget 
inte	 hade	 någon	 definitiv	 segrare,	 och	
ledde några veckor senare till freden i 
Värälä, utan några landavträdelser från 
endera sidan.
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otvivelaktigt ett misslyckande, men sam-
tidigt var dessa, objektivt sett, helt orea-
listiska, och istället kan kriget ses som att 
man lyckade skjuta upp en annalkande 
katastrof ett par decennier.
Åren	 1805-1809	 innebar	 för	 Sveriges	

del en accelererande strategisk katastrof. 
Först invaderade fransmännen Pommern 
och	 sedan	 inträffade	 katastrofen	 med	
det ryska infallet i Finland i början av år 
1808, vilket följdes av en dansk krigsför-
klaring.	Den	svenska	flottan	hade	nu	två	
prioriteringar:

För det första grupperades en del far-
tyg, understödda av fartyg ur den brit-
tiska Royal Navy (London ville inte se 
Ryssland som den helt dominerande 
makten i det strategiskt viktiga Östersjö-
området) i strategiska farvatten. Den brit-
tiska marina närvaron i Östersjöområdet 
är en viktig förklaring, om än inte den 
enda, till att kriget 1808-09 inte blev rik-
tigt lika dramatiskt till sjöss för Sverige 
som åren 1788-90. 

De svenska förhoppningarna från an-
fallet 1788 hade svikits, men samtidigt 
hade man kommit undan med blotta för-
skräckelsen. Det kan diskuteras om den 
utmattade armén hade kunnat stå emot 
ryssarna under ett fjärde krigsår, trots att 
dessa ännu var upptagna med Turkiet i 
söder. Gustav III:s ryska krig hade länge 
setts med oblida ögon av forskningen. 
Illa förberett och författningsvidrigt in-
lett, uppvisade det sedan hela provkartan 
på såväl operativa som taktiska miss-
tag. Bara framgångarna till sjöss och då 
främst i det andra slaget vid Svensksund 
i juli 1790 räddade Sverige från ett to-
talt	fiasko.	De	mänskliga	förlusterna	kan	
uppskattas till runt 10 000 man i armén 
och	de	båda	flottorna,	varav	många	döda	
i tyfus och andra sjukdomar, ofta innan 
soldaterna och sjömännen hade hunnit nå 
fram till krigsskådeplatsen i Finland eller 
i Finska viken.

Sett i relation till de svenska krigsmå-
len från 1788 var Gustav III:s ryska krig 

Flottans utbrytning från Viborgska viken 1790, med Johan Puke och linjeskeppet Dris-
tigheten i täten. Målning av Christer Hägg.
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Den brittiska marina hjälpen gruppe-
rades dels i Öresundsområdet, för att av-
skräcka eventuella dansk-franska anfall 
mot Sverige. För den svenska ledningen 
var det ju vid denna tid ett skräckscenario 
att Ryssland och Danmark tillsammans 
med Napoleons Frankrike genomförde 
ett samordnat anfall och helt enkelt de-
lade upp Sverige emellan sig. Men med 
brittiskt stöd i Öresund kände man ändå 
ett visst lugn, och kunde koncentrera öv-
riga marina resurser på kampen i öster.

Den andra sjömilitära prioriteringen 
för Sverige handlade om att stänga in 
den	 ryska	 flottan	 i	 Finska	 viken.	 Om	
ryska fartyg tog sig ut i norra Östersjön 
och vidare upp i Bottenhavet och Bot-
tenviken	så	kunde	de	hota	Ålandsöarna,	
Stockholmstrakten och, i värsta fall, hota 
armén	i	Finland	i	ryggen.	Det	fick	natur-
ligtvis inte ske och därför grupperades 
örlogsflottans	 seglande	 fartyg	 och	 skär-
gårdsflottans	mindre	farkoster	för	att	om	
möjligt etablera ett svenskt sjöherravälde 
i Finska vikens västra delar. 

Mot bakgrund av behovet av att hålla 
fartygsförband runt Skånekusten (trots 
det brittiska stöder i Öresund) och kring 
Karlskronabasen var den svenska marina 
offensiva	 förmågan	 i	 Finska	 viken	 be-
gränsad. Även försörjningsproblemen bi-
drog till att de svenska sjöstridskrafterna 
agerade defensivt och inte försökte sig på 
anfall mot de ryska baserna i Kronstadt 
och Reval (Tallinn).

Flottan hade också uppenbara svårig-
heter att försörja arméförbanden i södra 
Österbotten med proviant och andra för-
råd. Uppgiften var ändå inte omöjlig. Gi-
vet att man hade kontroll över sjövägarna, 
vilket	den	svenska	flottan	hade,	så	räckte	
det med ett lastfartyg med en last på 30 
läster (ungefär motsvarade 73 ton) för att 
förse	den	finska	delen	av	armén	med	pro-

viant för ungefär 10 dagar. Oförmågan 
att utnyttja det egna sjöherraväldet i Bot-
tenhavet gjorde att man från svensk sida 
tvingades till tunga landtransporter och i 
slutändan blev trupperna i Finland utan 
betydande delar av det underhåll som 
man så väl behövde.

Lite hårddraget kan man säga att den 
svenska	 flottans	 oförmåga	 att	 försörja	
armén i Österbotten indirekt ledde till 
den accelererade katastrof som innebar 
att	 den	 finska	 armén	 vid	 Luciatid	 1808	
tvingades	evakuera	hela	den	finska	riks-
delen och i mars 1809 till större delen 
kapitulera till de förföljande ryssarna vid 
Kalix kyrkby.

Omvänt hade ryssarna inte förmått 
bryta det svenska sjöherraväldet, och de 
ryska linjeskeppen hade dragit sin in till 
hamnen i Baltischport (Paldiski i Est-
land) för att komma undan de svenska 
och brittiska styrkor som kryssade utan-
för	den	finska	kusten.
Men	den	 ryska	 skärgårdsflottan	hade,	

precis som under krigsåren 1713-14, av-
ancerat längs skärgården i norra Finska 
viken och även rundat Hangö udd, där 
även fästningen Hangö hade fallit i ryska 
händer. Eftersom svenskarna hade förlo-
rat	 betydande	 delar	 av	 skärgårdsflottan	
så hade man inget verksamt vapnen mot 
de ryska skärgårdsförbanden, men den 
svenska	seglande	flottan	gjorde	dock	sitt	
bästa	att	spärra	vägen	vidare	in	mot	Åbo.	
Man siktade på att hejda ryssarnas fort-
satte	avancemang	mot	Åbo	vid	Jungfru-
sund och Kimitoleden. Under sommaren 
1808 kom hårda strider att utspelas i den 
strategiskt viktiga Kimitoleden.
De	 svenska	 flottorna	 hade	 år	 1808	

börjat kriget med fartyg fördelade på 
hela nio stationer: Karlskrona, Svea-
borg,	Stockjolm,	Åbo,	Göteborg,	Malmö,	
Landskrona samt i Varkaus och Kristina 



268

i Saimens sjösystem i östra Finland. Den 
utspridda baseringen illustrerar väl de 
sjömilitära operativa problemen amira-
len Johan Puke, och från sommaren 1809 
överamiralen, och hans kollegor i de båda 
flottorna	under	det	ryska	kriget.

Kriget 1808-1809 slutade i katastrof, 
med	förlusten	av	hela	Finland,	Åland	och	
den östra delen (öster om Torne älv) av 
Västerbottens län, men resten av Sve-
rige överlevde ändå som självständig stat. 
Den enda trösten var frånvaron av ett 
akut dansk marint hor, som ett resultat av 
den katastrof som år 1807 hade drabbat 
den	danska	flottan	då	den	brittiska	Royal	
Navy utan strid tilltvingade sig samtliga 
danska örlogsfartyg, så att de inte skulle 
falla i franska händer.

I krigen på kontinenten hösten 1813 
deltog svenska trupper under kronprinsen 
Karl Johan, som det skulle visa sig, på den 

segrande sidan mot Napoleons Frankrike. 
Vid årsskiftet vände kronprinsen svenska 
förband för att med våld tvinga Dan-
mark att avstå från Norge till Sverige. 
När normännen vägrade att acceptera 
Kielfredens stadganden från januari 1814 
och istället valde en egen kung och i maj 
samma år antog sin egen författning så 
blev resultatet en svensk mobilisering 
och slutligen ett militärt angrepp på 
Norge i månadsskiftet juli-augusti 1814. 
Efter två veckors krig, som bland annat 
hade visat på en god samverkan mellan 
svenska sjö- och markstridskrafter, hade 
Norge tvingats till en kompromissfred. 
Uppgörelsen innebar inte, som många 
ledande svenska militärer hade hoppats 
på, att Norge helt skulle integreras i det 
svenska riket, utan att Sverige ingick i en 
personalunion med gemensam monark. I 
övrigt skulle Norge ha rätt till en egen re-

Armén transporteras hem från Tyskland inför fälttåget mot Norge sommaren 1814. I 
täten för transportflottan seglar linjeskeppet Wasa.
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gering, ett eget parlament, en egen armé 
och	 en	 egen	 flotta.	Besvikelsen	 var	 stor	
på många håll i svenska politiska kretsar 
men kung Karl Johan insåg att det inte 
var värt att regera Norge på bajonetter, 
tvärtom behövde Sverige militärstra-
tegiskt ett vänligt sinnat Norge som en 
möjlighet att backa västerut i händelse av 
en överväldigande rysk invasion. Att han 
i det långa tidsperspektivet resonerade 
klokt visar blotta det faktum att huvud-
gatan upp mot kungliga slottet i Oslo än 
idag bär ”erövrarens” namn, Karl Johan.

Under kriget mot Norge 1814 var Johan 

Puke, närmast under kronprinsen Karl 
Johan, högste befälhavare för de samlade 
sjöstridskrafterna. Även om kriget for-
mellt tog slut den 14 augusti 1814 anade 
dock knappar han eller någon annat att 
Sveriges långa fredsperiod i samma 
stund tog sin början. När Johan Puke av-
led i april 1816 så var han rimligen inte 
medveten om detta, men ändå omspann 
hans liv en tid då Sverige fortfarande 
kämpade för bevarandet av resterna av 
sina stormaktspositioner till vårt senaste 
krig, det korta, men inte oväsentliga mot 
Norge.  

Svenska sjöstridskrafter beskjuter den norska garnisonen i Fredrikstad den 4 augusti 
1814.

Texten (och föredraget) bygger på följande arbeten och de källhänvisningar som görs i dem:
Lars	Ericson	Wolke,	Den	svenska	flottan	1807-1814,	i	Öivind	Berntzen	Armann,	red., Flådemakt og 
internasjonale operasjoner 1800-2013. Forsvarsmuseet, Oslo
2016 s 88-120 
Lars Ericson Wolke/Marin Hårdstedt, Svenska sjöslag (Sthlm 2009)
Jan Glete, Kriget till sjöss 1788-1790, i Gunnar Artéus, red., Gustav III:s ryska krig, Sthlm 1992  
Jan Glete, Navies and Nations. Warships, Navies and State Building in Europe and America, 1500-
1860. Volume Two, Sthlm 1993
Lennart Rosell, Johan Puke, i Svenskt Biografiskt Lexikon. Band 29, Sthlm 1995-97 s 530 f.



270

Ceremoni med kransnedläggning 
Såsom KÖMS ordförande Michael Zell anger i sin ledare ägnas hela detta nummer 
åt att hedra och minnas generalamiralen och statsrådet Johan Pukes gärning. I 
samband med 200-årsdagen av hans bortgång genomfördes den 21 april ett semi-
narium där Christer Hägg och Lars Ericson Wolke gav var sina perspektiv på Pu-
kes gärning. Två av artiklarna i detta nummer är de skriftliga versionerna av dessa 
bägge föredrag. Dagen efter, den 22 april genomfördes en busstur ut till Pukes gård 
Göholm och där avhölls en ceremoni med kransnedläggning vid hans gravkapell. 
Från den ceremonin bifogas ett antal fotografier som samtliga är tagna av ledamo-
ten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Rolf Edwardson. Rolf Edwardson är kommen-
dörkapten och har tidigare bl.a. varit Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekarie. 
Han är även certifierad världsarvsguide i Karlskrona. 

Puke hedras efter kransnedläggning. KÖMS ordförande, som lade ner kransen, står 
längst till höger i bild på trappan till gravkapellet.
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Göholms gods utanför Ronneby. Godset inköptes av Johan Puke 1790.

Pukes gravkapell strax utanför mangårdsbyggnaden. Uppfört 1817.
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Fil. Mag.
ERIK WALLSTRÖM

Erik Wallström, f. 1967, Fil. mag. och lärare i historia är för 
närvarande verksam vid Södra Ängby skola i Bromma. Han 
är reservofficer vid Norrbottens regemente. Har tidigare pub-
licerat arbeten om Västerbottenexpeditionen 1809 i ”Krig 
kring Kvarken” (1999), om kriget 1788-90 i ”Skärgårdsflottan” 
(2000), om Johan Pukes utrikestjänst i ”Marinmuseum årsbok 
2003” samt tillsammans med Hans Norman biografin ”Johan 
Puke. Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd” 
(2008). Wallström bidrog även till Blekingeboken 2014 med en 
artikel kring Johan Pukes karriär. 

Johan Pukes tjänsteförteckning – en egen-
händig karriärbeskrivning enligt tidens sed
(Denna artikel publicerades första gången i Tidskrift i Sjöväsendet nr 5/2013 och åter-
publiceras i detta nummer då det vidgar bilden av Puke och hans gärning ytterligare)

Johan Puke (1751-1816) gjorde en enastående karriär i den gustavianska tidens 
svenska rike. Oäktingen till skeppsgosse slutade sin bana som generalamiral, stats-
råd och greve. Puke har åter hamnat i fokus i Blekingebygden när Stiftelsen Stina 
Werners Fond har gläntat på dörrarna till Göholms corps de logi, den herrgård som 
Puke lät uppresa och gjorde till en långvarig bostad för sina efterkommande. Även 
om senare ägare har moderniserat inredningen så finns spåren av husets byggherre 
kvar i form av vapen ovanför entrédörrarna och på en kakelugn.

Trots att spåren efter Puke är tydliga på 
Göholm hade han själv mycket lite tid att 
ägna sig åt lantegendomen. Ständigt kall-
lades han in för ansvarsfulla värv i ma-
rinens och statens ledning. När han tog 
avsked från sina ämbeten 1815 hade han 
bara lite mer än ett år kvar att leva. Det är 
därför logiskt att i första hand skriva om 
Puke som sjömilitär, även om han med 
stort intresse, i tidens anda, försökte sig 
på lantmannagärningen när han hade tid 
över. Men det som ger honom en plats i 
den svenska historien är ändå hans välre-
nommerade	insatser	som	sjöofficer.

Desto mer tid hade Pukes hustru, gre-

vinnan Christiana, f. Giertta (1775-1859) 
att ägna sig åt lantegendomen Göholm. 
Det var hon och Pukes fyra döttrar som 
under 1800-talet satte sin prägel på går-
den och såg till att driva den som det 
mönsterjordbruk den blev under seklets 
andra hälft. Det är också genom grevin-
nan Christiana vi har vår största känne-
dom om Pukes liv, om hans person och 
hans tankar, genom den sjuttiosidiga 
handskrivna berättelsen om makens lev-
nad som hon nedtecknade under sina år 
som änka på Göholm. De tre sönerna 
hade liksom sin far mycket lite tid över 
för Göholm, varför gården under många 
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år främst beboddes av kvinnor, en trend 
som sedan upprepade sig på 1900-talet 
med Sonja och Stina Werner.

Puke skrev mest om sådant som rörde 
hans framgångsrika tjänstgöring till sjöss. 
Han förde loggböcker och skrev instruk-
tioner, både för militära ändamål och för 
boende på ägorna som hörde till Göholms 
gård, de egendomar han hade köpt under 
ryska kriget 1788-90. Han upprättade 
också en ganska utförlig tjänsteförteck-
ning, som kompletterades med tjänstgö-
ringsintyg från de olika befälhavare han 
reste med under ungdomsåren. Sedan han 
själv	blivit	officer,	fartygschef	och	slutli-
gen generalamiral och statsråd fortsatte 
han att fylla i sin tjänsteförteckning intill 
året före sin död.

Tjänsteförteckningen och intygen 
fungerade som våra tiders CV, de styrkte 
de egna meriterna inför kommande upp-
drag och befordringar. Som källa betrak-
tad,	kan	det	då	finnas	en	risk	att	de	egna	
meriterna förbättras i tjänsteförteck-
ningen, så att historikern får en förskö-
nad bild av vad vederbörande egentligen 
presterade? Möjligen kunde det vara så, 
varför tjänsteförteckningen behöver ve-
rifieras	på	annat	 sätt	också.	 I	Pukes	 fall	
styrks hans noteringar av de positiva 
referenserna i de bifogade intygen från 
hans tidiga fartygschefer, av Gustav III:s 
och Karl XIII:s utlåtanden och beford-
ringar, samt rent allmänt av den karriär 
Puke faktiskt gjorde i en tid när börd och 
förmögenhet spelade stor roll för hur en 
persons liv skulle komma att gestalta sig. 
Puke ägde vid sin födelse vare sig börd 
eller förmögenhet.

Tillsammans med Hans Norman skrev 
artikelförfattaren	 Johan	 Pukes	 biografi,	
som	 efter	 flera	 års	 arbete	 färdigställdes	
och slutligen publicerades under 2008. 
Den långa tillkomsttiden berodde dels på 

det utspridda och svåröverskådliga käll-
materialet, dels på att författarna hade 
andra uppdrag och anställningar under 
samma tid. Pukes egenhändiga tjäns-
teförteckning, grevinnan Christianas 
anteckningar, samt de brev inom famil-
jen	 som	 finns	 bevarade,	 liksom	 parets	
äldsta dotters, Jeanette af Puke, anteck-
ningar i de delar som gick att spåra var 
de viktigaste källorna. För en fullständig 
redogörelse över källmaterialet kring Jo-
han Pukes levnad och för en utförlig be-
skrivning av hans släktbakgrund, liksom 
hans äktenskap och familjeförhållanden, 
hänvisas	 till	 biografin.	 Nedan	 beskrivs	
Pukes militära karriär och hans uppdrag i 
statsförvaltningen utifrån hans egenhän-
diga tjänsteförteckning, jämfört med hur 
förutsättningarna för en militär karriär 
kan se ut idag.

Den militära karriären 
idag och på 1700-talet
Att göra militär karriär i 1700-talets 
svenska rike var till övervägande del 
förbehållet de gamla adelsätternas sö-
ner.	Mellan	officerare	och	underofficerare	
fanns	en	skarp	gräns,	officersbefattning-
arna var främst förbehållna adelns söner, 
fast de var uppnåeliga även för dugliga 
ofrälse ynglingar i tider av krig. Särskilt 
sjövapnen hade en större andel ofrälse 
officerare,	eftersom	adeln	helst	sökte	sig	
till	det	mera	statusfyllda	kavalleriet.	Offi-
cersgraderna inom exempelvis Livgardet 
till häst hade också högre rang än de ma-
rina	 officersgraderna,	 vilket	 säkerligen	
påverkade valet av vapenslag för sönerna 
inom samhällets övre skikt.
Underofficersbefattningarna	 i	 flottan	

var egentligen öppna för alla därtill lämp-
liga sjömän, men ofta uppbars lönerna av 
adelssöner med högre grad, den gamla ti-
dens system med befordran över sin stat, 
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dvs	en	tolvårig	löjtnant	av	fin	släkt	kunde	
sitta på fanjunkarens stat för sitt förband, 
medan den 30-årige friherrlige majoren 
hade	löjtnants	stat,	osv.	Det	fanns	fler	be-
fäl med en viss grad än det fanns tjänster 
att uppbära lön för. Ett exempel på detta 
är Pukes äldste son, Carl Puke, som un-
der sina år som sekundchef för Livgardet 
till häst uppbar en lägre lön, eftersom 
sekundchefslönen hela tiden uppbars av 
Magnus Brahe.

Med de förändringar av den svenska 
försvarsmakten som har skett de senaste 
åren kan det vara intressant att jämföra 
en militär karriär på 1700-talet med en 
motsvarande karriär idag. Dagens tvåbe-
fälssystem är mera likt 1700-talets två-
befälssystem än det enbefälssystem som 
fanns under värnpliktsförsvarets sista 
decennier. En annan likhet är kravet på 
utlandstjänstgöring. På 1700-talet var det 
vanligt	att	skaffa	sig	erfarenhet	och	möj-

Johan Puke 1751-1816 vars karriär spände över flera krigstider både inom det svenska 
riket och utomlands. Med en gedigen erfarenhet från först den brittiska flottan som 
underofficer och senare som konstituerad officer vid franska flottan under nordame-
rikanska frihetskriget, var han väl meriterad för befälet på fregatten Sprengtporten 
när den svenska kolonin St. Barthelemy skulle ianspråktagas 1785. Uppdragen som 
flottans ledare under ryska kriget 1788-90 framhävde ytterligare hans duglighet, var-
på han under resten av sin karriär tjänstgjorde i den högsta marinledningen, först i 
Karlskrona och senare även i Stockholm. Hans sista befäl till sjöss var som chef över 
sjöstridskrafterna under fälttåget mot Norge 1814.
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lighet till befordran genom att delta i krig 
som pågick utomlands, liksom det idag är 
nödvändigt för den som vill göra en mili-
tär karriär att delta i utlandstjänst. 
Skillnaden	 är	 att	 dåtidens	 officerare	

reste utomlands för att delta i anfallskrig 
medan	dagens	officerare	reser	utomlands	
i fredsbevarande insatser. De erfaren-
heter som därmed inhämtas från krigs-
zoner och tillförs respektive tids krigs-
makt torde dock kunna användas på ett 
likartat sätt, eftersom kriget som sådant 
har samma grundelement då som nu, den 
tekniska utvecklingen borträknad. 

Skulle Sverige idag hamna i krig med 
ett	 annat	 land	 skulle	 de	 officerare	 som	
har tjänstgjort i krigszoner utomlands ha 
värdefulla kunskaper att tillföra landets 
försvar. På samma sätt förhöll det sig när 
Gustav III startade kriget 1788-1790, då 
många	 svenska	 officerare	 hade	 erfaren-
heter från det nordamerikanska frihets-
kriget.

Ännu en  skillnad är att det på 1700-ta-
let vurmades för titlar och utmärkelser på 
ett annat sätt än idag. Det kan förklaras 
med att det var den tidens sätt att visa 
samma saker som man idag visar med 
exempelvis en akademisk examen. På ett 
annat sätt förhåller det sig med de ärftliga 
titlarna, för även på 1700-talet krävdes ju 
rätt kompetens för att klara av ett arbete. 
Därför kunde ordnar och titlar som någon 
förvärvat för sina insatser ha ett högre 
meritvärde än en ärvd titel, vilket inte all-
tid beaktades vid tillsättningar.

För att en militär hierarki ska fungera 
behövs ett system med tjänstegrader. Låt 
oss därför i tabellform jämföra dagens 
tjänstegrader med 1700-talets. För de 
lägre tjänstegraderna blir jämförelsen 
ungefärlig, eftersom olika benämningar 
ibland användes för samma tjänstegrad, 
exempelvis styckjunkare och konstapel. 

Ibland växlade också sjömän mellan sta-
terna, som i Pukes fall, då han började 
sin karriär inom styrmansstaten och se-
dan bytte till artilleristaten före han blev 
officer.

För att beteckna en tjänstegrads nivå 
användes förr begreppet rang, vilket i 
någon mån kan sägas motsvara dagens 
begrepp tjänsteställning. Exempelvis har 
en förvaltare i dagens system en tjänste-
ställning mellan löjtnant och kapten. På 
1700-talet varierade istället tjänstegra-
dernas rang mellan olika förband och 
vapenslag, exempelvis kunde en major i 
kavalleriet ha högre rang än en major i 
örlogsflottan,	se	även	bild	på	vidstående	
sida. 

Pukes karriär 
Tio år gammal gick Puke till sjöss och 
seglade som skeppsgosse på olika han-
delsfartyg.	 När	 han	 första	 gången	 fick	
permission för att ta tjänst utomlands 
begav sig Puke till Amsterdam 1771. 
Den allra första utseglingen slutade med 
skeppsbrott vid ön Texel, och Puke tog 
sig med stor fara för sitt liv tillsammans 
med några kamrater över till Gravesend 
utanför London. Så kom det sig att det 
blev sju resor med engelska skepp istället 
för holländska.

Under den franska tjänstgöringen över-
levde Puke ännu ett svårt skeppsbrott och 
eftersom han var den äldste överlevande 
officeren	var	han	tvungen	att	avlämna	en	
sjöförklaring till det franska amiralitetet. 
Som	ende	svenske	officer	blev	han	befor-
drad till lieutenant en pied, vilket var en 
högre rang än de övrigas lieutenant de 
vasseaux, närmast motsvarande förste 
löjtnant. Dessa händelser har beskrivits 
utförligare	 i	 vår	 biografi	 samt	 i	 förfat-
tarens artikel i Marinmuseums årsbok 
2003. 
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* Tjänstegraderna Överamiral och Generalamiral saknar motsvarighet idag. De bör 
dock ha varit ranglikar med den likaledes avskaffade tjänstegraden Fältmarskalk i 
armén.  
** Tjänstegraden Flottiljförvaltare saknade motsvarighet på 1700-talet, eftersom da-
gens Flottiljförvaltare har rang mellan örlogskapten och kommendörkapten. Kungl. 
Flaggkonstapel, Kungl. Flaggskeppare samt Kungl. Flaggstyrman hade kunglig full-
makt och rang motsvarande fänrik/löjtnant, 
*** På 1700-talet fanns ingen skarp gräns som den idag mellan gruppbefäl/sjömän och 
specialistofficerare.

Tjänstegrader för sjöbefäl på 1700-talet och idag
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Åren	 i	 engelsk	 och	 fransk	 krigstjänst	
förde inte bara med sig att Puke blev en 
mycket	erfaren	 sjöofficer,	utan	också	att	
han	lärde	sig	tala	franska	flytande,	vilket	
var en stor fördel om han senare skulle 
kunna	föra	sig	i	de	fina	salongerna.	Fran-
ska var ju det språk som användes bland 
adelsmän och kungligheter runt om i Eu-
ropa under 1700-talet. 

Trots att han var en av de yngre till-
gängliga	 kaptenerna	 fick	 han	 1784	 upp-
draget att vara befälhavare på fregat-
ten Sprengtporten inför avresan till St. 
Barthelemy. Enligt grevinnan Christiana 
kom det som en total överraskning för 
Puke, men som alltid ställde han genast 
upp och började sätta ihop sin besättning. 
Först i december var alla förberedelser 
gjorda och utseglingen var en av de svå-
raste Puke hade upplevt både vad gällde 
väderförhållanden, manskapets hälsa och 
de	 skador	 fartyget	 fick	 under	 seglatsen	
över Nordsjön.

Den utnämnde guvernören, Salomon 
Mauritz von Rajalin (1757-1825), kunde 
landsättas för att ianspråkta den lilla ön 
för svensk räkning. Gustav III kunde där-
med till det svenska riket räkna en koloni 
i västindien, om än en ö tämligen fattig 
på naturtillgångar, olämplig för jordbruk 
och nästan helt utan färskvatten. Puke 
besökte	 därför	 flera	 andra	 västindiska	
öar	 för	 att	 skaffa	 proviant	 och	 färskvat-
ten innan seglatsen hem påbörjades den 
4 juli 1785 och genomfördes på ovanligt 
kort tid, vilket framhålls i tjänsteförteck-
ningen.

Det ryska kriget 1788-1790 blev ännu 
en språngbräda i Pukes karriär, likaså 
den period i hans liv som det har skrivits 
mest om. Värt att notera är att han inte 
nämner själva utbrytningen från Viborg-
ska viken, antagligen för att han ansåg 
det vara en självklar del av hans samlade 

plikter under kriget, där han helt enkelt 
utförde ett av många uppdrag som åla-
des honom. Däremot framhålls att han 
blev utnämnd till riddare av Svärdsorden, 
ett kvitto på den viktiga insats han hade 
gjort utanför Viborg.

Det var vid denna tid Puke köpte Gö-
holm för de prispengar han hade kvar 
från sin franska tjänstgöring. Det fram-
går också att Puke vid denna tid satte upp 
ett ”eget” kompani. Detta var ekonomiskt 
fördelaktigt,	eftersom	han	fick	betalt	för	
att utrusta kompaniet men själv bestämde 
hur det statliga anslaget skulle fördelas. 
Allmänt sett innebar det, med statens 
goda minne, att volontärförbanden inte 
alltid utrustades för hela den summa de-
ras chefer erhöll från staten. Puke var tro-
ligen inget undantag i detta fall. 

Efter sitt giftermål 1793 befordrades 
Puke till överste och blev redan året där-
på konteramiral och vice ordförande i det 
nyinrättade storamiralsämbetet, där her-
tig Karl var ordförande. I princip innebar 
detta att Puke under några år fungerade 
som	 högste	 befälhavare	 över	 örlogsflot-
tan. Puke gynnades av hertig Karl under 
1790-talet, fram till kungens myndig-
hetsförklaring. Mot de gamla adelsätter, 
som	Puke	hamnade	i	konflikt	med	vid	ett	
par tillfällen, fanns små möjligheter att 
kunna hävda sig i konkurrensen när sto-
ramiralsämbetet	avskaffades	1797.

1798 genomförde Puke med sin hustru 
en resa till Danmark, om vilken han inget 
nämner i tjänsteförteckningen. Den be-
skrivs desto livligare av grevinnan Chris-
tiana, liksom det sjukdomsförlopp som 
Puke drabbades av och som föranledde 
resan. Till och från hade Puke haft kän-
ningar av svåra krämpor, som han med 
dansk läkarhjälp lyckades bli fri ifrån. 
Troligen rörde det sig om gikt eller njur-
problem, som i lindrigare form återkom 
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under resten av hans levnad.
1801	satt	Puke	åter	på	posten	som	flot-

tans högste befälhavare i Karlskrona. 
Vägen tillbaka hade gått genom omorga-
nisationer och intriger som han ofrivilligt 
drogs in i, till en nyinrättad befattning 
som Gustav IV Adolf ville ha och sedan 
behöll Puke på under resten av sin reger-
ingstid. Därmed inleddes en period då 
Puke med familjen långa perioder var bo-
satt i Kungshuset på Landbrogatan, men 
han – som grevinnan Christiana berättar 

– så fort tillfälle gavs ville åka ut till sitt 
kära Göholm. Även under Karl XIII:s re-
gering fortsatte Puke som befälhavande 
amiral i Karlskrona, men då även upp-
höjd till statsråd.

Jämfört med en nutida meritförteck-
ning	 finns	 ringa	 spår	 av	 blygsamhet,	
istället framhävs befordringar, utnäm-
ningar och framför allt titlar och ordnar, 
de bitar som vi idag gärna utelämnar till 
förmån för utbildning och examina. Och 
skillnaden är väl naturlig, eftersom ut-
bildningsväsendet vare sig civilt eller mi-
litärt var lika standardiserat som idag, det 
som kunde berätta något om en persons 
kompetens var dennes titlar och utmär-
kelser, på samma sätt som en lista över 
högskolepoäng och examina ger nödvän-
dig information idag.

I Pukes fall måste vi också komma 
ihåg att alla titlar och ordnar hade givits 
honom för sådant som han hade uträttat. 
Den enda lilla fördel han hade var att 
hans far hade deltagit i den misslyckade 
statskuppen 1756, i övrigt hade han inga 
bördsförmåner att luta sig emot. Att han 
var duglig, pålitlig, ihärdig och trogen 
kungamakten	medförde	att	han	fick	vik-
tiga uppdrag av både Gustav III, Gustav 
IV Adolf och Karl XII. Det var uppdrag 
han	fick	mot	bakgrund	av	sina	meriter.

De adliga titlarna och 
prefixet ”af”
De adliga titlarna som Puke förvärvade 
1797, 1809 och 1814 kan vara lätt förvir-
rande eftersom hans efternamn också 
ändrades vid två av tillfällena. Vid upp-
höjandet till adligt stånd 1797 skrev 
kungen	prefixet	”af”	framför	Puke-nam-
net. Vid upphöjandet till friherre tolv år 
senare	 togs	prefixet	bort,	han	blev	alltså	
friherre Puke och fem år efter det greve 

Grevinnan Christiana Puke 1775-1859 
möjliggjorde med sina anteckningar om 
makens levnad tecknandet av densam-
mes biografi. Under de många åren som 
änka på Göholm skrev hon noggrant ned 
både vad hon själv upplevde tillsammans 
med Puke, men också vad han hade be-
rättat om åren före äktenskapet. Anteck-
ningarna slutar mystiskt mitt i en mening 
under skildringen av år 1809, varför kun-
skaperna om Pukes sista år får baseras 
på andra källor.
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Puke. Lustigt nog fortsatte hans barn att 
använda	prefixet,	åtminstone	de	som	inte	
innehade grevetiteln. De ogifta döttrarna 
skrev sig således fortsatt ”af Puke”. 

Med alla olika titlar Puke förvärvade 
under sin levnad är det knappast förvå-
nande att det i olika sammanhang före-
kommer olika sätt att presentera hans 
namn. Begreppsförvirringen ökar av att 
inskriptionen ovanför Göholms dörrar 
lyder: ”UTAF CONTRE AMIRALEN 
MM IOHAN PUKE UPPFÖRDES DEN-
NA BYGNAD 1799” Han får därmed 
i	 olika	 sammanhang	finna	 sig	 i	 att	 vara	
just	 konteramiral,	 ibland	 med	 prefixet	
”af” därtill. Det korrekta borde vara att 
presentera hans högsta värdigheter, dvs 
generalamiralen, greve Johan Puke, möj-
ligen med tillägg av hedersbetygelsen ”en 
av rikets herrar”.

Statsrådsämbetet
I slutet av den militära karriären kallades 
Puke till kungens rådsbord som föredra-
gande i sjöärenden samt högste befälha-
vare	 för	 rikets	 flottor.	Under	 ett	 par	 års	
tid bodde han därför periodvis med sin 
familj i Långa raden på Skeppsholmen 
i Stockholm. Av källmaterialet framgår 
det, att Puke var en långt kunnigare mili-
tär än civil befattningshavare, om än han 
hela tiden hade kungens stora förtroende 
bakom sig. 

Det kan konstateras att Puke var en 
framstående sjömilitär och om han hade 
kunnat fortsätta längre som statsråd hade 
han säkerligen kunnat utvecklas även i 
den rollen. Men till sin fulla rätt kom han 
som befälhavare över ett antal krigsfar-
tyg till sjöss. 

Tjänsteförteckningen
För att ge en bild av hur Puke beskrev 

sin karriär återges nedan delar av hans 
egenhändiga tjänsteförteckning. De de-
lar Puke utvecklade i detaljbeskrivningar 
har för att ge en bättre översikt och läs-
barhet förkortats, vilket anges i texten 
när så är fallet.

Tjänsteförteckningen är mestadels 
koncis och tydlig, men den kräver att lä-
saren är insatt i den aktuella tidens hän-
delser och förhållanden. Man behöver 
känna till de olika dåtida tjänstegraderna 
och	de	 tre	 staterna	 för	underofficerarna,	
som ovan har beskrivits och att artilleri-
uppbörden innebar att vara chef över ka-
nonservisen ombord. För att förstå varför 
svenska krigsfartyg seglade till Marocko, 
måste man veta att de s. k. barbaresksta-
ternas sjöröveri var ett omfattande pro-
blem för handelsfartyg i Medelhavet. Det 
handlade således om att skydda svenska 
handelsflottan.

Vidare krävs kännedom om de krig 
som utspelade sig, främst nordameri-
kanska frihetskriget med Frankrike och 
Storbritannien som huvudmotståndare, 
där	Gustav	III	ville	att	svenska	officerare	
skulle strida för fransmännen på kolo-
nisternas sida. För svensk del kom sedan 
krigen mot Ryssland 1788-1790 och 1808-
1809, samt pommerska kriget 1805-1807 
och mot Napoleon och Norge 1813 och 
1814.

Slutligen behöver man förstå att de 
svenska sjöstridskrafterna efter att de 
hade upprustats på 1780-talet, på ett 
organisatoriskt	 plan	 förändrades	 flera	
gånger under Pukes senare karriär. Därav 
de olika benämningarna på liknande be-
fattningar med till stor del samma funk-
tion: Ordförande i storamiralsämbetet, 
ordförande	 i	 kommittén	 för	 örlogsflot-
tans ärenden, befälhavande amiral. 

Låt oss  nu se hur Puke med egna ord 
beskrev sin karriär:
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1761 Första sjöresan med en kronolastdragare på Östersjön. 

1762 Gjorde två resor med örlogsfregatten Jägaren.

1763  Antogs under sjömanshuset i Karlskrona för två år.

1764  Med ett bestyckat kronofartyg åt franska bukten, Medelhavet och England,   
 vid återkomsten till fäderneslandet…

1765		 …blev	jag	kofferdikarl,	åtskilliga	östersjöresor,	under	vintermånaderna		 	
 lärde navigation.

1766		 Befordrad	till	extra	lärstyrman	i	början	av	året,	kommenderad	vid	en	stigfin-	 	
 nings och pejlingsförrättning i skärgården hela det segelbara året.

1767 Lärstyrman. Två resor med kronolastdragare på Östersjön. I december   
 arklimästare på ordinarie stat.

1768		 Permission	för	kofferdisjöfart	på	Östersjön.

1769 Konstapel, anförtroddes artilleriuppbörden under två resor med större krono-  
 lastdragare. Hösten kommenderad till försvarsanläggningen på sjökastellet   
 Drottningskär.

1770  Examen i sjöartillerivetenskapen. Kommenderad som konstapel på örlogs-  
 fregatten Falk utrustad att till Sverige överföra prins Henrik av Preussen.   
 Hösten: Permission för utrikes sjöfart i tre år. Gick som passagerare från   
 Helsingör till Amsterdam, framme i november, tog hyra på skeppet Van   
 Vachting till Texel.

1771  11/1 utseglade 12/1 skeppsbrott med stor livsfara bärgad i skeppsbåten. Kom   
 andra dagen till Gravesend, 16/1 vandrade till fots till London, gjorde däri-  
 från fyra resor på Västindien, två på Portugal och en på Petersburg, allt med   
 engelska skepp.

1774  Oktober med dansk ostindiefarare från London till Köpenhamn och Karls-  
 krona. (1773 befordrad till konstapel på ordinarie stat.)

1775 Kommenderad på örlogsskeppet Prins Carl åt Medelhavet, Marocco.

1776			I	juni	undergått	amiralitetsofficersexamen.	Anbefalld	som	uppbördskonstapel			
 göra expedition och provsegling med örlogsskeppet Prins Fredrik Adolf.

1777  Maj uppbörden på skeppet Hessen Cassel under expedition på redden med   
 volontärregementena. Augusti kommenderad å krutproberingsförrättning för   
	 örlogsflottans	räkning.	23/9	i	nåder	utnämnd	till	löjtnant	vid	örlogsflottan.

1778  Kunglig tillåtelse att bevista sjökriget Frankrike-England, for över Köpen  
 hamn, Lübeck, Hamburg, Paris till Brest, där inställd i tjänst som ensigne   
 de vasseaux. Kommenderad på örlogsfregatten La Gentille anmenad att gå till  
 Ostindien.
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	 (Åren	i	fransk	krigstjänst	ägnar	Puke	en	detaljerad	beskrivning	som	finns		 	
	 återgiven	i	vår	biografi	och	i	Marinmuseums	årsbok	2003.	Puke	tjänstgjorde		 	
	 på	flera	franska	örlogsfartyg	och	deltog	i	sjökriget	både	utanför	franska	och		 	
 brittiska kusterna och utanför nordamerikanska östkusten.)

1783		 Hemfärd	från	Frankrike.	Vid	hemkomsten	fick	jag	HM	nådiga	fullmakt	att		 	
	 vara	kapten	vid	örlogsflottan.	På	hösten	seglade	jag	med	fregatten	Bellona	till			
	 Göteborg.	Major	Klint	fick	befälet	och	jag	blev	som	kapten	och	hans	närmaste		
 man honom följaktig.

Ett exempel på de tjänstgöringsintyg som styrker uppgifterna i Pukes tjänsteförteck-
ning, här från örlogsskeppet Prins Fredrik Adolf, där det framgår att Puke utförde sina 
uppgifter på ett förtjänstfullt sätt och rekommenderades för befordran.
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1784  Kommenderad att gå till Göteborg med full besättning jämte över och under  
 befäl som till örlogs att där emottaga såsom chef fregatten Sprengtporten,   
 med vilken jag avseglade till Västindien och ön St. Barthelemy, vilken ort jag  
 tillika med guvernören över ön tog i besittning för svenska kronans räkning.   
	 Besökte	enligt	vidare	destination	av	min	expedition	med	fregatten	flera	av		 	
 västindiska öarna och sedermera…

1785  …på 36 dygn verkställde hemseglingen till Sverige och Stockholm. Lämnade   
	 där	Sprengtporten	och	fick	befälet	över	örlogsfregatten	Grip	vilken	hemfördes	
 till Karlskrona. Över denna min västindiska expedition täcktes konungen   
	 genom	nådigt	brev	av	den	5/9	anbefalla	överamiralen	förklara	mig	och	offi-	 	
 cerarna försäkran om K M:s välvilja i de utmärktaste ordalag. I november   
	 detta	år	erhöll	jag	K	M:s	nådiga	fullmakt	att	vara	major	vid	örlogsflottan.

1786  Genomförde provsegling av nybyggda örlogsfregatten Diana.

1787 Tjänstgöring vid station.

1788 Chef örlogsfregatten Fröja under storamiral hertig Karls levererade batalj den   
 17/7 vid Hogland. Befordrad till överstelöjtnant och chef 70-kanonskeppet   
 Enigheten, hemförde till Karlskrona.

1789 I början av året chef för volontärkompani uppsatt av mig själv. Vid krigets   
 slut inkorporerades det i Volontärregementet. Vid kampanjens återöppnande   
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	 mottog	jag	befälet	på	örlogsskeppet	Dristigheten	och	som	flottans	ledare		 	
 bevistade aktion under Öland den 26/7. Efter att jag tvingat ryska ledaren   
 att lämna sin post sprang en 18-pundig kanon ombord, sönderslog båda   
 däcken, satte elden lös i skeppet, dödade och blesserade 30 man och gjorde 6   
 svåra kanoner obrukbara. Tvingades därför falla ur linjen med Dristigheten.

1790		 Chef	Dristigheten	och	ledare	för	flottan	vid	alla	bataljer	detta	år.	Då	konungen		
	 vid	utgångens	arrangering	från	Viborgs	redd	genom	ryska	flottans	formerade			
 blockad, var ombord på svenska chefsskeppet, om natten, och jag blivit   
 ditkallad, täcktes H M yttra sig i följande nådiga ordalag; kära Puke ni är min  
	 flottas	ledare,	er	fader	vägrade	ej	att	räcka	huvudet	för	min	far,	spara	ej	ert	liv		
 och mod för mig jag glömmer det ej: Några dagar därefter blev jag ensam   
 nådigt utnämnd till riddare av stora korset av K Svärdsorden, då jag tog till   
 valspråk – Ihärdig och Pålitlig.

1791 Tjänstgöring vid station.

1792  Gift med Christiana Charlotta Giertta, dotter till Johan Christian Giertta till   
 Bona som dog den 8/7 1775 och dess ännu levande änkefru Dorothea Agneta   
 Bäck. Vigda den 6/1 1793.

1793		 Tjänstgöring	vid	station.	Februari	befordrad	till	överste	i	örlogsflottan.	

1794  I april utnämnd till konteramiral och ordförande i K kommittén över amirali-  
	 tetsärendena	och	örlogsflottans	utrustande.	Resolution	att	få	2.	Amiralitetsvo-		
 lontärregementet när det blev ledigt. Storamiralsämbetet inrättades; högsta   
	 befälhavare	över	örlogsflottan.	Ordförande	och	överkommendant	under	herti-		
 gen – storamiralens frånvaro.

1795		 Utrustade	flottan	till	sjöss.	Kommendör	av	Svärdsorden.	Bataljonschef	vid	2.			
 vol.regt. 75-mansbat.

1796		 Fortfor	som	ordförande	och	överkommendant,	utrustade	flottan	även	detta	år.

1797  Storamiralsämbetet upphör. Förordnad som chef och kommendant för Sjöartil- 
 leridepartementet. 1/11 adligt stånd med bibehållet namn + af.

1798  Tog avsked från Sjöartilleridepartementet.

1799  Kommendör av stora korset Svärdsorden.

1800  Permission, vistades på landet.

1801		 Högste	befälhavare	för	örlogsflottan.	Även	ordförande	i	kommittén	i	örlogsflot-	
 tans ärenden och amiralitetets krigsmannakassa. I oktober utnämnd till chef   
 för Sjöartilleriregementet.

1802  Befordrad till viceamiral med lika befattningar.

1803		 Kommittén	upplöst.	Befälhavande	amiral	vid	örlogsflottan	även	överkommen-	
 dant.
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1808  Befordrad till amiral 27/9, lika befattningar.

1809  Befordrad till överamiral 29/6, friherre 17/7. Uppdragen och beredd av expe-  
 ditionen till Norrbotten, överbefälhavare för K M:s krigsmakt till lands och   
 vatten under denna expedition. Bevistade 1809-10 års riksdag.

1812 I september befälhavande amiral i Karlskrona. Kallad till Stockholm, förbe-  
	 redde	embarkering	i	alla	svenska	hamnar,	ej	genomfört.	28/11	serafimerrid-	 	
	 dare.	14/12	generalamiral,	statsråd	och	högste	befälhavare	för	rikets	flottor.

1813  Tjänstgöring i Stockholm till april, åter ledde embarkeringen av svenska trup-  
	 per.	Leda	flottan	vid	rikets	västra	kust.	Affärer	vid	skånska	halländska	kus-	 	
 terna med danska kanonslupar. Stockholm, sedan Karlskrona igen.

1814  I mars åter till Stockholm igen i egenskap av statsråd. Mötte kungen i Karls-  
	 krona.	Chef	flottorna	i	kriget	mot	Norge.	11/8	en	av	rikets	herrar.	31/8	greve.		 	
 Reste med kungen från Göteborg. Till Karlskrona med familjen till Stockholm  
	 där	som	generalamiral,	statsråd,	och	chef	flottorna	tjänstgjorde.

1815 I maj lämnade Stockholm av hälsoskäl för Karlskrona och endast verka som   
	 regementschef	och	flaggman.

På	 flera	 ställen	 framgår	 det	 tydligt	 att	
Puke mot slutet av sitt liv, när detta 
skrevs, var stolt över vad han hade uträt-
tat och de utnämningar och titlar han med 
tiden förlänades.

Om tjänsteförteckningen läses paral-
lellt med grevinnan Christianas anteck-
ningar ger den en utförlig bild av Pukes 
levnad.

Lärdomar
Vad kan vi lära oss av Johan Pukes karri-
är som går att tillämpa i dagens samhälle?

Ur militär synvinkel lär vi oss av ovan-
stående	att	officerares	utrikestjänstgöring	
inte är särskilt kontroversiellt historiskt 
sett. Plikten att delta i internationella in-
satser för dagens försvarsanställda kan 
således ses ur andra aspekter än de som 
har framförts av kritiker. Det handlar 
närmast om en svensk återgång till de 
förutsättningar som under århundraden 
har	varit	en	naturlig	del	av	officersyrket.
Gällande	Pukes	karriär	mer	 specifikt,	

finns	 främst	 två	 lärdomar,	den	 ena	gan-
ska accepterad och utbredd idag men den 
andra en mindre vanlig inställning på da-
gens arbetsmarknad. Den första är läng-
tan efter det ekonomiska välståndet och 
en trygghet för barn och efterkommande. 
En vanlig strävan i dagens samhälle och 
nu som då når sällan barn och efterkom-
mande samma höjder av framgång som 
den som ursprungligen byggde upp fa-
miljeförmögenheten.

Pålitligheten, ett av orden i Pukes val-
språk, kännetecknade hela hans levnad 
och gärning. Alltid redo att ställa upp för 
den sittande kungen. Han var heller inte 
rädd för att stöta sig med personer i kung-
ens närhet som han rimligen aldrig skulle 
kunna konkurrera med: Att Puke skulle 
gå före adelsätter som funnits i landets 
ledning under århundraden var ju inte 
rimligt, men det är inte säkert att Puke 
själv insåg sitt underläge i detta spel, och 
inte heller grevinnan Christiana verkar 
ha haft den insikten fullt ut.
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I	föregående	stycke	finner	vi	den	andra	
lärdomen, nämligen att det ordnades en 
snygg sorti åt Puke som sedan efter en tid 
kunde få mer maktpåliggande uppdrag 
igen. Det hela underlättades av de stän-
diga omorganisationerna inom marinens 
ledning. Men det var på den här tiden 
ändå aldrig fråga om våra dagars förned-
rande ”avsked” med omedelbar verkan 
bland högreståndspersonerna. Man vär-
nade om varandra och att upprätthålla 
goda relationer för framtida bruk, men 
underläget för en ”uppkomling” som 
Puke blev ibland uppenbart. 

Slutligen kan det konstateras att Pu-
kes ständiga trohet mot kungamakten, 
oavsett vem som regerade, gynnade hans 
karriär. Han hade också en förmåga att 
bli uppmärksammad vid tillfällen då han 
särskilt visade sin kapacitet. Att alltid 
ställa upp, även om han vid ett par tillfäl-
len säkerligen kände sig åsidosatt, var en 
viktig egenskap. Puke hade ingen gam-
mal ätts traditioner och stolthet att värna 
om, utan trädde beredvilligt åter i tjänst 
närhelst kungen kallade honom.

Karta visande svenska flottans anfall 13 
maj 1790 mot den på redden i Reval lig-
gande ryska flottenheten. Krigsoperatio-
nen var avsedd att i ett tidigt skede av 
detta års sjökrig tillfoga den ryska ma-
rinen stora materiella förluster. Märk de 
grunda vattnen på båda sidor om inlop-
pet till Reval. Efter Gunnar Unger, “Il-
lustrerad svensk sjökrigshistoria. Tiden 
1680-1814” (1923).
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Neptunibruden
I över 100 år har Neptuni Orden årligen delat ut en brudgåva till ”en obemedlad, frisk, 
välbildad,	dygdig	och	intelligent	flicka	i	en	ålder	af	minst	aderton	och	högst	trettio	år,	
född	af	aktningsvärda	föräldrar,	af	hvilka	fadern	tjänat	vid	svenska	örlogsflottan.”
På	hundra	år	har	såväl	örlogsflottan	som	samhället	i	övrigt	genomgått	stora	föränd-

ringar.
För att kunna fortsätta med traditionen att utse årets Neptunibrud har ledningen för 

Neptuni Orden beslutat att följande text skall anslås på Neptuni Ordens hemsida:
”Berättigad att bli Neptunibrud är en i studier, yrkesutövning eller i övrigt fram-

gångsrik kvinna i åldern 18-35 år, med ett medmänskligt engagemang, som står i be-
grepp att gifta sig och vars förälder tjänat i svenska marinen.
Som	vägledning	för	att	vara	kvalificerande	förälder	gäller	nedanstående	kriterier.

•	 Alla	officerare	i	marinen	som	har	eller	har	haft	rätt	att	tjänstgöra	ombord.
•	 Alla	som	gjort	sin	värnplikt	eller	frivillig	grundutbildning	(GU)	i	flottan.
•	 Alla kontraktsanställda sjömän och soldater i marinen med minst fyra års tjänstgö-

ring och med rätt att tjänstgöra ombord.”
Ytterligare information kan lämnas av Neptuni Ordens kansli.

Stockholm i juni 2016

Thomas Hasselberg
Ordförande i Neptuni Ordens hjälpkommitté
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