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slupar, befall dem göra en Diversion åt Spilltsund där säges ska vara

ett Batteri. Jag har skickat Ca]). Hård som den commenderar Ordres

härom, Carta och Skärgårds Styrman Lagerström, på sätt att ej något

göra likväl törrän Ordres af General en Chef kommer honom tillhanda.

Detta gör Diversion vid Abborfors.

Sjelf vill jag ät mej göra en Diversion om vinden tillåter att

skicka alla 5 Tumma åt Summa som med det samma hindras torde

hända, Secours från h'redrikshamn åt Kymen.

C. A. Eli;

15 I.

rUl y. A. JMcijcrfc/t.

Svensksund d. 27 Juni 1789.

1 går kl. f på 3 eft. midd. geck jag med hela min Lätta Escadre

att försöka attaqven på Kymnc gård och i den ordningen att det

var föregått med en Recognoschering. 12 st. Canon Slupar utgorde

Teten, och då vi uti åmynningen var så långt at vi sågo Torpet där

Landstigningen skulle ske, befant jag stränderne så höga och ån så

smal at Canon Sluparne med sine Canoner kan intet soutenera stranden

ren från Jägare ej heller från Reguliere Trupper och således entreprisen

omöjelig på det sättet, och i anseende til styrkan fienden i sin favo-

rabla ställning lär ha bör som jag tycker mist 3 000 man Infanterie

behöfves och Landstigningen ske på fiere ställen på en gång med

starka Corpser.

Jag kunde intet ha soutenerat General adjutanten Baron Stackel-

berg med sine Trupper om jag hade satt honom i land vid det smala

af åmynningen, han hade blifvit förgord efter åt och hade jag tagit

upp hela kedjan af Slupar och Embarqverings fartyg ända til Kymne

gård hade Canon Sluparnes folk och hela Transporten varit förlorade,

så snart alla mina Canoner låg lägre än Stranden och hade ej kunnat

gort tjenst.

Jag har således Rapporterat i underdånighet K. M. att denna

Methoden går intet ann, jag tyckte på Cartan i Borgo at det skulle

gå ann, men Situation var mera Skogbevuxen och å bräddarne högre



än jag trodde. Canon Slupens Canon står intet högre än horizonten

än i|- aln och stränderna voro 4 ä 5 al. An stenig och smal efter

hvad man visste af fjol Års recognoschering därjämte.

J^8 §ör hvad hädanefter kan bidraga til ändamålet håller fienden

ständigt allert låssar försöka Landstigningar på andra ställen skjuter

hans folk och haller honom på sitt ställe ihop att han ej detacherar.

jag har tagit Lotsar från Viborgskanten de berätta at de varit

legde för at Lotsa Galererne som nu i dessa dagar komma til Fredriks-

hamn 30 st. utom Chebeckare. Men därjämte skall många och de

mästa afgått til Ladoga Sjön att underhålla Transporter mellan Petters-

burg och Carelen hvarest jiyssarne lära spänna på med största alfvare.

Berättelserne om Galler Escaderns, hela antal är ibland 50, ibland 100

och ibland 300. De blanda Båtar ihop med Gallerer.

C. A. ElIltEN.SVÄRl).

152.

77// Gustav III.

Stormägtigste Allernådigste Konung

Eders konglig Majestet.

Med största fägnad i verlden och den underdånigaste vördnad

inhändigade jag Eders Konglig Majestets nådiga Skrifvelse af Lägret

vid Kovalla d. 26 Juni — Elders Konglig Majestets vapen äro segrande

medan de jag af I/ders Konglig Majestet i nåder fått låna blott äro

dödande.

Jag har af General en Cheff begjärt mer folk åt Infanteriet efter

fienden är dem stark, och flottan nu mera sedan mun feck si ån ej

annat kan än efter vanligheten sätta folk i land med till hjelp af

sin Eld.

Det Infanteriet som nu följer flottan i det yttersta beräknat till

en Landstigning är i lOO man stark, och fienden efter all probabilitet

ett par tusende man.

Piders Konglig Majestet hoppas jag i underdånighet går på

Högfors och gjör Pyttis folket först ifrån sig innan det bär af till

PTedrikshamn En sådan deversion gjorde reusitten.
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(iröna gardet skall vara anländt till I'redrikshamn och 30 Gallerer

dit väntas med det första som går in kanske medan jag ligger här.

men när tiden kommer komer råd sedan man börjat först ta sakerne

i ordning.

Eders Konglig Majestet kan vara fullkommeligen och i nåder för-

säkrad att jag drifs af nit. Eders Konglig Majestet altid stor tror

min drift bestå i tri ordsaker och glömmer den första. Jag är utan

äregirrighet således intet i kriget för min skulld, min fars minne lefver

utan tillhjelp och armeens flotta om hon blir sammanslagen med stora

flottan blir åter förvissad om nytt utbrått, och ny Seger på sin hernm-

fiende. Eders Konglig Majestets ära är mitt föremål, Jag är altid för-

tjust i en stor karl jag önskade dess vapen saina framgong som dess

Genie och som ödet satt mig på ett ställe i Eders Konglig Majestets

tjenst vill jag gjöra alt hvad jag kan att bidra till det ändamålet som

sätter Eders Konglig Majestet i fred och att gjöra sin nya ordning så

alskad som den var nödig.

Uti djupaste underdånighet har jag den nåden till dödstunden

framhärda

Eders Konglig Majestets

underdånigste och tropligtigste

undensåte och tjenare

A. Eurensvärd.

Esqvadern vid Svänsksund

utanför Kymmende d. 29 Juni

1789.

153 -

TiII y. A. jMeijerfelt.

Escadern til Anckars vid Svensksund

d. 3 Juli 1789.

I går afton kom Baron Sjöblad och sedan jag ganska noga och

flere gånger examminerat honom om de muntelige Ordres, han fått af

min General att til mig framföra än ytterligare at ge ifrån mig folket

och min General probablement ej svarat på min sista skrifvelse som
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innehöll begäran at få behålla all den styrka jag hadde i så fatta

omständigheter som nu, fant jag omsider, att orderne att afskicka

bägge Battaillonerne voro alfvare i alla fall och har jag satt orderne

i värket.

Jag afskickar således i dag med god vind 3— st. Gallerer från

min hälft af Skärgårds Flåttan i hopp att jag i dem kan få i stället

til det minsta i vardera 150 man af några andre Trupper det är en

stor mistning om ej jag kan få desse Gallerer tillbaka i tjänstfärdigt

försvarsstånd, jämte de andre 2— tomma Gallererne jag väntar efter.

Således om jag kunde få 450 man eller 400 så vore det tillräckeligt

efter den minst möjelige besättnings lista, fyllnaden har jag på Escadern

af det folket jag tog ur två af de Gallerer som hämtade folket sista

gången til mig och jag tömde för rummets skull.

Gallererne Cedercreutz och Palmstierna hafva Nerke och Verm

länningarne och Galleren Småland har uplänningar Major Hartulin och

Jägar Gevären följa med.

Alla 3 Gallererne debarqvera enligit Generalens befallning sitt

folk vid Lomi varf men huru ska jag få min 75 mans Vargäring till-

baka från Svartholmen — är intet Generalen god och befaller därom

så kan orderne vara Galerern Småland som har Nyländningarne til

mötes därom vid Lovisa och behålla den 75 mans nylänningar och

lägger sig strax efter den öfrige delens embarquering öfver på Svarth.

vars Commendant då torde ha Generalens Ordres att mottaga den ena

och ge tillbaka den andra.

I hopp att få litet folk på Gallererne i stället för hvad de nu

mista har jag befalt dem afvakta herr Generalens vidare ordres.

Baron Stackelberg hoppas jag kommer innan Galleren Småland

och så tids att min General hinner ge ordres åt Lovisa eller Svart-

holmen om de 75 mans Vargäring.

C. A. Lii;

154.

Till S. M. von Kajalin.

Svänsksund d. 5 Juli 1789 —

Jag har gjort mig färdig att afgå längre fram desse dagar, hvar af

på en något har blåst och har jag provianterat öfver alt flottan till


