
undgå att bliva ))turnerad)). Ett avgörande slag borde icke vågas, 

förrän man genom överlägsen styrka var förvissad om seger. År 

I788 ·bestämde konungen närmare förhållandet mellan Armens 

flottas chefskap och befälet över de ombord kommenderade tant

trupperna. Då en general var kommenderad som befälhavare för 

trupperna, skulle han befalla över såväl dem som flottan, men var 

tanttruppernas befälhavare av lägre grad än general, skulle den 

högste närvarande officeren av Armens flotta övertaga chefsska

pet. Enligt för skärgårdsflottans operationer I789 utfärdade be

stämmelser skulle överamiralen mottaga order av armens överbe

fälhavare. Därest konungen icke själv hade övertagit högsta befä

let över Armens flotta vid Svensksund, skulle detta sålunda hava 

utövats av general Meijerfeldt. 

Den ryska skärgårdsflottans fartygstyper, vilkas utseende lika

ledes framgår av bilderna, äro till byggnadssätt, bestyckning m. m. 

icke alla nöjaktigt kända. Utom galärer ingingo i denna flotta 

chebecker, egentligen avsedda att småningom ersätta galärerna. 

Många av de ryska chebeckerna liknade verkliga örlogsfregatter. 

De flytande batterier, som användes vid Svensksund, känner man 

icke till utseendet. Ett av de erövrade batterierna förde 3 2 kano

ner, sannolikt minst 24-pundiga. Den ryska örlogskaiken motsva

rade närmast den svenska kanonslupen, hade en längd av I 9-2 I m., 

förde i regel en I 8- och en 12-pundig kanon samt 4-Io, några 

till och med 20 nickor. En typ förde upp till IO kanoner. Besätt

ningen kunde uppgå ända till IOO man. 

Stockholm i juni I 940. 

Fö-rsvarsstabens krigshistoriska avdelning. 
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Viborg. Men även denna reducerade plan kom av s1g redan m

ledningen. 

Av de svenska lantstridskrafterna stod i början av juni Savo

Jaksbrigaden med huvuddelen vid S:t Michel. Mindre styrkor be

funno sig nära gränsen väster 

om Nyslott och vid Pumalasun

det, där försvaret understöddes 

av Saimeneskadern. Hastfer ha

de till efterträdare fått översten 

friherre Kurt von Stedingk. I 

södra Finland stodo huvudkraf

terna under generalen greve J. 
A. Meijerfeldt bakom Kymmene 

älv. De beräknades emellertid 

icke vara anfallsberedda förrän 

efter omkring tre veckor. Den 

6 juni ankom Gustaf III till 

Borgå, dit högkvarteret förlades. 

Vid samma tid stod en rysk 

styrka vid Nyslott och en annan 

sydost om Pumalasundet. De 

ryska huvudkrafterna under be-

Mikael Anckarsvå'rd, f 1742, d. 1796. 

Oljemålning utförd I 790 (Armens flottas 
översteuniform) av A. Eklund. Got-

lands fornsal, Visby. 

fäl av general Michelson voro samlade vid Villmanstrand. I motsats 

till de svenska trupperna vid Kymmene älv voro de ryska ome

delbart operationsfärdiga. Härpå baserades den ryska fälttågspla

nen, som till upphovsm an h ade landsförrädaren Sprengtporten, 

tidigare chef för Savolaksbrigaden och nu generalmajor i rysk 

tjänst . Planen gick ut på att koncentrera en förkrossande överläg

senhet mot och slå Stedingks trupper samt erövra Savolaks, innan 

den svenska huvudarmen var färdig att ingripa. 
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Ryssarna öppnade fientligheterna planenligt i början av juni 

med ett anfall mot Savolaksbrigaden. Väster om Nyslott över

skreds gränsen av ryska trupper, vilka dock snart hejdades av 

svenskarna. Vid Pumalasundet avvisades en rysk styrka omedel

bart av elden från Saimeneskaderns kanonslupar. De ryska huvud

krafterna framryckte från Villmanstrand mot S:t Michel men 

slogos tillbaka med stora förluster söder om denna ~tad av Savo

taksbrigadens huvuddel. Småningom gjorde sig dock den ryska 

överlägsenheten gällande. Nya anfall ledde till fortsatt rysk fram

ryckning öster ifrån mot Jokkas. Stedingk måste därför utrymma 

sin ställning söder om S:t Michel och gå tillbaka ända till Jorois, 

dit Savolaksbrigaden ankom den 22 juni. Ställningen vid Pumala 

blev då ohållbar. Trupperna inskeppades på Saimeneskadern och 

anlände lyckligt sjövägen till Jorois, där Stedingk i slutet av juni 

hejdade den ryska offensiven. Hela södra delen av Savolaks hade 

emellertid fallit i ryssarnas händer. 

Först efter midsommar var den svenska huvudarmen vid Kym

mene älv beredd till anfall, fördelad på tre grupper: 

generalmajoren friherre L. F. von Kaulbars vid Heinola med 

2 ooo man, under konungens eget befäl 5 500 man vid Anjala 

och slutligen nära kusten Meijerfeldt med ))kustfördelningen)), 

4 500 man. Den svenska huvudhären räknade således endast 12 ooo 

man. 

Konungen övergick Kymmene älv den 26 juni strax öster om 

Kouvola, undandrev de ryska gränsposteringarna och slog följande 

dag en underlägsen rysk styrka vid Uttismalm 1 mil öster om 

Kouvola, varefter ryssarna gingo tillbaka. Trots denna framgång 

inställde sig i svenska lägret åter en viss obeslutsamhet. Konungen 

förföljde icke utan gick tillbaka till Kouvola. Där erhöll han rap

port om händelserna i Savolaks. 



Det strategiska läget inbjöd nu till en kraftig svensk offensiv 

mot de ryska Savolakstruppernas huvudförbindelse Viborg-S:t 

Michel. Men konungen beslöt i stället att enligt den ursprungliga 

fälttågsplanen rikta en stöt mot Fredrikshamn. Den 1 juli upp

bröt han från Kouvola och stod snart 1,5 mil nordväst om fäst

ningen. Vid kusten tog Meijerfeldt Högfors. Ryssarna veko till

baka mot Fredrikshamn, och skärgårdsflottans finska eskader tryg

gade vid Svensksund den svenska armens högra flank. 

Hade anfallet fullföljts, skulle Fredrikshamn sannolikt hava fal

lit. Men händelseför-loppet blev detsamma som året förut. Oroad 

av rykten om Michelsons annalkande, drog konungen sina trup

per tillbaka bakom Kymmene älv. Vid Högfors höll emellertid 

kustfördelningen ännu starka ställningar öster om älven. 

I Savolaks hade den svenska armens offensiv över K ymmene älv 

föranlett Michelson att draga en del av sina trupper tillbaka till 

södra Finland. Härav begagnade sig Stedingk och tvang genom 

skickliga operationer de i Savolaks kvarstående ryska trupperna att 

gå tillbaka över gränsen. Huvuddelen av Michelsons trupper in

sattes till förstärkning av den ryska fronten öster om Kymmene 

älv. Här kommo således de båda motståndarnas huvudkrafter att 

stå emot varandra. Senare, när den svenska skärgårdseskadern vid 

Svensksund på grund av händelser, som nedan skola skildras, måste 

draga sig tillbaka till Lovisa, bortföll flankskyddet, och kustför

delningen retirerade väster om Kymmene älv. Därmed hade den 

svenska offensiven mot Fredrikshamn även år 1789 runnit ut i 

sanden. Resultatet kom ingalunda att förbättras av årets sjötåg. 

Redan när den svenska örlogsflottan på senhösten 1788 inlöpte 

i Karlskrona, hade en svårartad tyfoidfeber börjat härja bland be

sättningarna. Efter hemkomsten tog sjukdomen på grund av jäm

merliga hygieniska förhållanden i Karlskrona en fruktansvärd ut-
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från nordväst, överraskade ryssarna och tog passet Kärnäkoski, 

där han avvaktade vänstra fördelningens anfall mot Villmanstrand. 

Sistnämnda styrka, som räknade 4 ooo man, gick under Gustaf III:s 

eget befäl den 28 april över ryska gränsen och tog Valkiala. Men 

ej heller denna gång kom man längre än till inledande operationer 

utan strategisk räckvidd. Armfelts trupper blevo anfallna av över

lägsna ryska styrkor och kunde endast med svårighet hålla sina 

ställningar. Även Savolaksbrigaden blev angripen vid Pumala sund 

av ryska trupper, som dock slogos tillbaka. En betydande rysk 

styrka övergick oförmodat Kymmene älv vid Anjala och trängde 

tillbaka högra fördelningen. Den vänstra fördelningens läge vid 

V alkiala ansågs därefter alltför vanskligt, varför den drogs tillbaka 

väster om Kymmene älv. Även vid Keltis gingo ryssarna till an

fall men blevo slagna tillbaka i en blodig nattstrid. Det enda som 

uppnåddes efter ytterligare smärre strider var, att ryssarna gingo 

tillbaka öster om älven. I början av juni gjorde Armfelt vid Savi

taipal en djärv och med utomordentlig tapperhet utförd men miss

lyckad framstöt. Någon tid därefter framryckte Meijerfeldt längs 

kusten och satte sig åter fast i ställningen vid Högfors. Därmed 

voro operationerna fastlåsta vid gränsen på samma sätt som un

der de föregående åren. Någon ändring var icke att vänta. 

All uppmärksamhet både från svensk och rysk sida riktades mot 

krigshändelserna till sjöss, där operationerna kommo att präglas av 

en viss storstilad kraft, som alldeles saknades i företagen till lands. 

Redan i slutet av mars sändes en liten svensk eskader under be

fäl av kaptenen friherre O. R. Cederström till Baltischport (väster 

om Reval) i Estland. Cederströms uppgift var att förstöra i ham

nen liggande fartyg och förråd, vilken uppgift löstes på ett för

tjänstfullt sätt. Företaget fick dock en icke önskvärd påföljd. Rys

sarnas uppmärksamhet hade nu väckts. De drogo av Cederströms 
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dukades och bestod av den vanliga skeppsprovianten, som jaktens 

chef, en till officer konstituerad kofferdikapten/ hade att tillgå, 

nämligen gryngröt utan mjölk samt svensk sill. Man tycker sig 

kunna se konungen i denna föga slottsliknande miljö sittande vid 

sin gröttallrik och spickesill, av vilken enkla husmanskost majestä

tet för övrigt ))spisade icke litet)), om man får tro Hamilton. Se

dan hungern sålunda stillats, gick konungen till sängs, medan de 

andra fortsatte att vaka. 

På natten syntes flera eldar bortåt Svensksund, men man var 

osäker, om de härledde sig från svenskar eller ryssar. Hamilton 

sände därför jaktens underofficer, ))en bra karl)), till Broby med 

uppdrag att söka utforska, om svenskarna funnos i Svensksund 

eller vid Högfors samt på samma gång köpa fisk jämte andra mat

varor. 

När den utsände spejaren återkom, kunde han till allmän till

fredsställelse meddela, att general Meijerfeldt innehade Högfors 

och hela Pyttislandet samt att överstelöjtnant Karl Olof Cronstedt 

låg i Svensksund med de delar av skärgårdsflottan, som från 

Stralsund och andra ställen samlats ihop och kommit till förstärk

ning. Konungen befallde då, att Meijerfeldt och Cronstedt skulle 

underrättas om hans vistelseort samt översända den anlända posten 

och invänta hans ankomst till Svensksund att där göra sin upp

vaktning. Då posten, väldig till sin omfattning, samlad på hög 

som den var sedan nära en månad tillbaka - ))en halv tunna eller 

säck full)), säger en samtida - kom till Amadis, erhöll Hamilton 

efter avlagd tysthetsed uppdraget att öppna och föreläsa breven, 

ty konungen var ännu uttröttad efter nära ett och ett halvt dygn 

av rastlös verksamhet och stark spänning. 

1 Här torde Hamilton begå ett misstag. Enligt skeppsmönsterrullan för 1790 var 
D. Mesterton chef. Han blev fänrik på stat 1782. 



ryska anfallsriktningen. Det var alltså blott att invänta utpost

galärernas rapporter och ur dem söka utläsa ryssarnas avsikter. 

Den 6 juli avlade konungen ett besök hos general Meijerfeldt 

vid Högfors och meddelade denne sitt beslut att antaga batalj. 

Återkommen mottog han några rapporter, bland dem en från 

Stedingk - som låg i Kungshamn med de två skärgårdsfregatter

na Styrbjörn och Norden- vari det uppgavs, att en rysk styrka, 

som låg vid Hogland, skulle utgöras av 12 skepp förutom fregat

ter och småfartyg och av allt att döma destinerade till Kungshamn 

eller till Orregrunds redd för att ))kupera E. Maj :ts skärgårds

flotta och taga den i ryggen)). Denna rapport var emellertid så 

tillvida missvisande, som fartygen i själva verket voro N assaus och 

nu på väg till den avtalade mötesplatsen i Aspö. Bland dessa far

tyg funnos icke några ))skepp)). En andra rapport åter från avdel

ningen vid Korkiasaari talade om ett stort antal ryska fartyg, som 

kommit söder ifrån och gått in till Fredrikshamn. Det var Slizov 

med sin eskader. 

A v underrättelserna syntes framgå, att den ryska skärgårdsflot

tans huvudkrafter samlades i Fredrikshamn. I den svenska flottan 

trodde man sig alltså liksom i första Svensksundslaget kunna vänta 

anfallet norr ifrån. 

Den ryska flottan samlas och indelas - Kejsarinnan upp
manar Nassau att förstöra den svenska flottan - Nassau 
håller krigsråd och beslutar anfalla 

När N assau och Kozljaninov äntligen efter utbrytningen sent 

på dagen den 3 juli upptogo förföljandet av den svenska skärgårds

flottan, var tillfället försuttet. Vår flotta hade fått för stort för

språng. Då dessutom vädret undergick en hastig försämring, av-
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Ruotsinsalmi [ Svensksund J, men det är av ingen betydelse för 

mig. Om de invänta mig, skall jag anfalla och krossa dem.)) För

synen och svenska skärgårdsflottan fogade det dock helt annorlunda. 

Svenska flottan ordnas för strid 
Alltsedan skärgårdsflottan den 5 juli hade samlats till Svensk

sund - turunmaa N orden kom dock först på morgonen själva 

stridsdagen - och fått sin indelning, kunde konungen för sin del 

blott avvakta motståndarens åtgärder för att därur avläsa hans 

avsikter och med dessa som grund uppgöra stridsformeringen. 

Den 6. besökte Gustaf general Meijerfeldt. Följande dag inkom 

rapport, att ryska seglare siktades vid Aspö båk. På den svenska 

sidan utlades mellan de båda holmarna Kråkskär och Sandskär för 

de sex större segelfartygen bojar, vid vilka de fem närvarande 

skärgårdsfregatterna förlades. Detta hade kunnat låta sig göra, 

eftersom den svenska centern under alla förhållanden skulle ligga 

mellan nämnda skär, på vilka batterier uppkastades. Konungen för 

sin del satt eljest mest vid sitt skrivbord på Am p bion, upptagen 

med sin vidlyftiga korrespondens. 

Den 8 juli avbröts emellertid plötsligt detta tillfälliga lugn ge

nom viktiga rapporter om ryska förflyttningar till Kyrkogårdsön. 

Den svenska bevakningen i nordost meddelade, att de ryska eskad

rarna i och utanför Fredrikshamn voro på väg sydvart. Nästan 

samtidigt siktades från en utpostgalär på Svensksundredden ännu 

en fientlig sjöstyrka komma från Aspö och ankra vid sydändan 

av Kyrkogårdsön. stridsformeringen kunde alltså nu uppgöras och 

erhöll följande utseende: 

Svenska brigaden, centern, som redan låg på sin plats, skulle 

försvara inloppet mellan Kråkskärs och Sandskärs batterier. Denna 



invände konungen, att ))man kan inte veta hur denna dagen slu

tas)) och bad honom att i stället samla ihop alla fältkansliets hand

lingar och i Kymmenegård avlämna dem till general Meijerfeldt. 

När Ehrenström efter fullgjort uppdrag återvände, fann han 

konungen sysselsatt med att försegla flera små brev, som han 

stoppade i sin västficka, varefter han steg upp, tog på sig hatt och 

handskar och började att gå oroligt av och an. Värjan hade han 

redan på sig i axelgehänget. Rätt som han gick försänkt i sina 

tankar, erinrade han sig plötsligt överste Lewenhaupt, stannade 

tvärt och frågade undrande: ))Vad säger Adam?>> - ))jo)), sva

rade Ehrenström, ))han hoppas på en god utgång.>> ))Å, bed 

honom komma in till mig!)) uppmanade konungen honom. Sakcn 

var den, att Lewenhaupt, som sysslade mycket med förborgade 

ting och trodde sig hava säkra aningar om tillkommande händel

ser, allmänt ansågs vara andeskådare. När översten kom ut, efter 

att hava varit hos konungen, befanns han rörd ända till tårar. På 

Ehrenströms nyfikna fråga: ))Vad har då hänt?)) berättade Lewen

haupt, att konungen kommit honom till mötes med frågan: ))Nå, 

vad tror Adam om vad som skall ske i dag?)) - ))Eders Majestät! 

Jag tror, att det skall med Guds hjälp slutas väb) - ))Men det 

gäller i dag min krona och rikets frälsning!>> - ))Så mycket säk

rare tror jag)), hade översten då svarat, ))att den Guden, som va

kar över konungars och rikens öden, icke tager sin allsmäktiga 

hand ifrån Eders Majestät och Sverige.)) Detta svar hade synts be

reda konungen en viss lättnad. Impulsivt drog han handsken av 

sig och räckte handen att kyssa åt Lewenhaupt, vars hand konung

en i detsamma tryckte. 

Utanför konungens kabinett stod generaladjutanten friherre Otto 

Wrede och samtalade med den nye flaggkaptenen, överstelöjtnant 

Cronstedt. Ehrenström slöt sig till dem och frågade Cronstedt, vad 
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inre förhållanden, något som den ryska kejsarinnan omedelbart hade 

insett.1 Faran för Sverige att dela Polens öde som legat snubblande 

nära, var avlägsnad- en direkt och praktiskt taget omedelbar följd 

av slaget vid Svensksund. 

Konungen tager avsked av skärgårdsflottan och reser hem 
Flottorna återvända och avrustas 

Tre dagar2 efter fredens undertecknande for konungen från 

Värälä till Svensksund för att taga avsked av den flotta, som han 

fört till seger. På eftermiddagen den 17 augusti samlades alla 

sjö- och armeofficerare på Amphion, där konungen i högstämda 

ordalag tackade dem för deras tappra hållning och därefter över

lämnade befälet över flottan till de Frese. När konungen sedan 

steg ned i sin slup för att begiva sig till Kymmenegård, nedhala

des hans flagga under salut från flottans alla grova kanoner. Un

der färden roddes slupen av officerare, alla bärande Svärdsorden. 

Vid rodret sutto de båda flaggkaptenerna, och vid flaggan stod 

överste Hans Anckarheim. Framför slupen rodde överste Hjelm

stierna och efter densamma överstelöjtnant Malmborg samt på 

vardera sidan majorerna Aschling och Leijonancker. Tåget avslu

tades med övriga befälhavare i sina slupar, ordnade på flera kolon

ner. Vid framkomsten mottogs konungen i land av general Meijer

feldt - några dagar senare befordrad till fältmarskalk - med 

sina officerare. Först den 23. sent på kvällen for konungen över 

Tavastehus till Åbo och vidare till Stockholm samt inträffade nat

ten till den 28 augusti på Ulriksdal, mottagen och hälsad av drott

ningen och kronprinsen. 

skärgårdsflottan under befäl av de Frese, som hissat sitt befäls-

1 Jfr Chrapovitskijs dagbok för den 25 september 1790. 
2 Ehrenström säger två dagar. 
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