
HMS Puke var en jagare i svenska flottan. Puke köptes in från 
Italien år 1940, efter andra världskrigets utbrott men innan 
Italien förklarade krig mot de allierade. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_flottan


Johan af Puke
Johan af Puke, före adlandet 1797 Puke, född 16 

februari 1751 i Ronneby, död 21 april 1816 i 
Karlskrona, var en svensk greve, sjömilitär och en av 

rikets herrar.



Vad hände på Ronneby Brunn den 16 maj 1750?



Föräldrarna

 Maria Regina Branting var född på 1720-talet i 
Bremen. Hon var trolovad med kapten Johan Puke 
som halshöggs i Stockholm för högförräderi 23 juli 
1756, innan äktenskapet hade fullbordats.

Johan Puke föddes 16 februari 1751 i Ronneby 
köping 1751. Hans föräldrar var kaptenen i holländsk 
tjänst Johan Puke och Maria Regina Branting, som 
var dotter till major Johan Branting och Regina 
Elisabeth Klöfverfelt.



”Redan som tioåring mönstrade 
han på som skeppsgosse”



”Anlände till Karlskrona och upptagen i en fattig 
underofficers hus… knappt tio¨år gammal inskrifs han 
som skeppsgosse och gjorde sin första sjöresa 1761 och 
året därpå seglade han på örlogsfregatten Jägaren”

Puke var inskriven på Sjömanshuset Karlskrona och
 gjorde resor till Medelhavet, England och Norge.

1776 amiralitetsofficersexamen.

Ett fyrverkeri vid kungens besök i Karlskrona 1777 
ändrade Pukes liv.



Hans minne efter sin död
"Han var en av de utmärktaste bland Sveriges sjöhjältar. 
Gjorde i yngre åren vidlyftiga utrikes sjöresor och var 
därunder ett par gånger i verklig livsfara. Deltog under 
franska tjänsten i kriget emot engelsmännen. Avgick 1784 
till Västindien för att taga ön S:t Barthélemy i besittning för 
svenska kronan. Bevistade såsom befälhavare på 
linjefregatten Fröja det bekanta sjöslaget vid Hogland den 
17 juli 1788 och såsom chef på linjeskeppet Dristigheten 
slaget vid Öland den 26 juli 1789 samt utmärkte sig som 
chef på samma fartyg 1790, då han gick i täten för 
örlogsflottan vid dess utbrytning ur Viborgska viken"



Viborgska gatloppet
Den svenska flottan – inklusive kung 
Gustav III – blev inspärrad i den 
Viborgska viken av en överlägsen rysk 
flotta. Enligt Nordisk familjebok ägde 
följande scen rum: Kungen kallade på 
Puke och ombad honom att leda 
utbrytningsförsöket mot den överlägsna 
ryska flottan. Kungen ska ha sagt:

"Kära Puke ni är min flottas ledare, er 
fader vägrade ej att räcka huvudet för 
min far, spara ej ert liv och blod för mig 
jag glömmer det ej!". På detta ska Johan 
ha svarat: "Ja, Ers majestät, nog fan går 
jag ut, men hur det går med de andra 
det får vi se."



Utmärkelser
    Riddare av Svärdsorden - 30 mars 1780
    Riddare av franska Militärförtjänstorden - 1781
    Riddare med stora korset av Svärdsorden - 21 augusti 
1790
    Kommendör av Svärdsorden - 24 november 1794
    Kommendör med stora korset av Svärdsorden - 16 
november 1799
    Friherre - 17 juli 1809
    Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts orden - 23 
november 1812
    En av rikets herrar - 11 augusti 1814
    Greve - 21 april 1815







Brudklänning buren av 
Christina Charlotta Giertta

Brudklänning buren av Christina Charlotta 
Giertta då hon som 18-årig vigdes med 
generalamiralen och greven, Johan Puke. 
Bröllopet ägde rum den 16 mars 1793.

Klänningen från år 1793 är av ljusgrått 
blommönstrat franskt siden. Modell: Robe 
á la Francaise. Klänningen består av två 
delar, klänning samt en kjol. Klänningslivet 
är fodrat med grovt linne. Snörningen i 
fodrets rygg samt mitt fram. Kjolens 
nederkant har en bred fåll av tätväxt finare 
linne. Höfterna på klänningens kjoldel är 
mycket bredd skurna och har öppningar 
som fickor. I ryggen finns flera lagda veck 
från halsringningen. Ärmarna fodrade med 
tätt fint linne. Ärmarna har insydda tyngder 
vid armbågarna. Kjolen har varit veckad 
mot midjan och ihopsydd baktill. Detta är 
uppsprättat. Nu finns ett knytband.



Christina Charlotta Gjerta 
Af Puke (född Gierta)

   Född 5 aug 1775 - Bona, Död 1859 - Göholm



Hur den grevliga ätten Puke och 
den adliga ätten af Puke försvann!
Johan Carl, greve vid faderns död 1816. Född 30 maj 
1795 i Karlskrona, död ogift 21 december 1847 i 
Stockholm.
Erik Adam, greve vid äldste broderns död 1847. 
Född 3 oktober 1796, död ogift 7 mars 1854 i 
Karlskrona.
Folke Magnus, greve vid äldre broderns död 1854. 
Född 20 november 1797-11-20, död barnlös 11 
september 1857 i Stockholm i kolera och slöt såväl 
grevliga ätten Puke som adliga ätten af Puke.



Johanna Charlotta, född 5 augusti 1801 på Göholm, död ogift 5 
juni 1878 på nämnda egendom
 Flora Sofia Carolina, 24 juni född 1808, död ogift 20 januari 
1894 i Karlskrona.
 Christina Lovisa, född 22 juli 1811, död ogift 7 januari 1896 i 
Karlskrona.
 Edla Götilda, född 17 mars 1814 i Karlskrona, död 21 mars 
1885 på Göholm. Gift 18 oktober 1847 med godsägaren, med. 
filosofie kandidat Johan Ludvig Kruse, 29 november född 1802 
i Stockholm, död 1 maj 1886 på sin egendom Göholm.



Ägarlängd på Göholm

Period              Namn                                       Levnadstid
1790-1816       Johan af Puke                          1751-1816
1816-1859       Christina Charlotta Giertta      1775-1859
1859-               Johanna Charlotta                    1801-1878
1886                Johan Ludvig Kruse                 1802-1886
1886-1915       Ludvig Kruse                           1857-1935
1915-1917       Olof Henriksson
1917-1944       August Werner                          -1944
                         Sonja Werner
2003                 Stina Werner                             -2003
                         Stiftelsen Stina Werners fond







August Werner och dottern Stina



Idag...



Idag...



Idag...



Idag...



Idag...
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