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stabilisering av fartyg 
l nträdesanförande i KöS av ledam oten SVEN CAG N E L L. 

Havets yla är sällan jämn och ostörd. \'id slutliet av far
tygs mots tånd och speciellt vid undersökningar av hur delta 
motstånd fördelar sig på friktionsmots ttmd och vågmotstånd, 
d. v. s. de vågor, som fartyget själv åstadkommer, lwr man av 
naturliga skäl gjort sina försök i ostört vatten. 

I verkligheten och särskilt på vidare vatten, där dämp
ningen är mindre än på insjöar och innanhav, är ytan nästan 
alltid i rörelse. Vinden, som börjar blåsa över ytan, drar upp 
små toppiga vågor och så småningom kommer ett vågsystem 
till stånd. Ju kraftigare vind, desto kraftigare vågor. 

Liksom man vid undersökningar av fartygsmotstånd ägnat 
de grundläggande studierna åt förhållandena i lugnt vatten 
har man vid studiet av fartygs rörelse i sjö börjat med atl 
granska och ställa upp hypoteser på grundval av den enkla 
sinusform ade vågen. 

Sådana enkla vågor förekomma aldrig i verkligheten, ehu
ru de svall och dyningar som så småningom up1)stå sedan 
vinelen lagt sig, mer eller mindre närma sig denna form. Dc 
verkliga v[tgsysleinen, de, som i sig innehålla dc för fartyg 
farliga vågorna, äro mycket komplicerade. De äro en bland
ning av vågor med olika våghöjd, våglängd och perioder. 
Även skilda vågriktningar kunna oftast iakttagas på ett av 
vinden upprört vatten . Ylterst sällan ser man samman
hängande vågfronter av någon avsevärd !ängel. 

För att få ett grepp på fartygsrörelser i sjö ~ir det uppen
bart, att man m[tstc skaffa sig kännedom om sjöns rörelser 
genom uppmätningar och analys av dessa mätningar. Hc
st~lt atct blir givetvis icke ett enkelt matematiskt uttryck 
eftersom samma vågbild a ldrig uppträder igen, varken i tid 
eller rum. M.ed statistisk behandling av materialet får man 
fram frekvenser av kombinationer av v~tghöjd, våglängder 
och perioder och kan så sm~mingom isolera och närnwre 
behandla de sv[trare och mer sällan förekommande vög
system , som får antas förorsaka svåra skador och lolalha
verier. Omfattande forskningar på dctla område ha under 
de senaste decennierna bedrivils av amerikanska och euro
Peiska forskare, och facklitteraturen har ägnat mycket ut
rymme åt att redovisa resultaten. 
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Skälen till all denna forskning äro enkla alt inse. F ör Öt

logsflottorna är det ett primärt krav, att fartyget är en [foct 
plattform för sina vapen och icke minst för sin pcrs oi~ u l 
som skall taga ut maximala prestanda av vapnen. ' 

För clt passagerarfartyg äro fartygsrörelser, även om dc 
icke äro kraftiga, synnerligen hcsv~irande för dc i allm iinhct 
icke sjövana resenärerna. Dc kunna under sådana fö rha l
Ianden ofta varken sova, röra sig i fartyget eller intaga si na 
måltider och bli dessutom ofta sjuka av dc ovana rörelserna. 

Slutligen betyder sjögång och särskilt svårare sjögån g för 
alla fartygslyper alt rak kurs och jämn fart icke kan hfdla s. 
Man får ofta rätta bå de kurs och fart efter sjön och sålunda 
ta sig fram längs en längre väg och i genomsnitt långsam
mare än konstruktörerna avsett och redaren räknat m ed. 

Det är uppenbart att de största svårigheterna uppsU1 på 
örlogsfartyg, trots alt man åtminstone i princip kan r iikn a 
med sjövan personal. Dess prestationsförmåga måste vara 
maximal, och detta oberoende av förhållandena, så länge 
den mänskliga hjärnan är en länk i servosystemen. Elt k riin
gande, slingrande och stampande fartyg minskar våldsam l 
denna prestationsförmåga. Dess rörelser ställer också stora 
krav på den tekniska utrustningen och speciellt på dess 
konstruktörer. Detta gäller särskilt beträffande mindre fa r
tyg. Och det gäller alldeles speciellt i vår tid, då kraven ptl 
vapnens precision skärpts oerhört jämfört med tiden före 
andra världskriget. skeppsbyggaren måste idag lämna va
pen- och utrustningssidans konstruktörer mycket klara be
sked om ett fartygs rörelser i form av amplituder, hastigheter 
och accelerationer för att dessa konstruktörer skall kunna 
åstadkomma anläggningar, som äro oberoende av far tyge ls 
rörelser. 

Ett fartyg i sjö har sex frihetsgrader - del kan parallell
förflytta sig längs tre axlar och vrida sig kring samm a tre 
axlar. A v dessa sex rörelser är vridningen kring fartyge t~· 
längdaxel den vanligaste, största och därigenom den mc.s l 
besvärande rörelsen. P å segelfartygen besvärade denn a ro
relse mycket lilct genom seglens stabiliserande verkan. De l 
var med dc maskindrivna fartygen, som svå righetern a hö r
jade, och r edan på 1870-talet kom anordningar fram för all 
dämpa fartygs rullning. Då började man införa slingerkölar 
och sådana torde idag användas på alla större fartyg. Redan 
på 1880-talct införde brittiska flottan slingertankar, där m an 
förflyttar vätskemassor inom fartyget, så att dess tröghe ts-
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moment förändras på ett så dant sätt, att de utifrån verkande 
]{rafterna motverkas. Ett flertal konstruktioner enligt denna 
princip ha senare framkommit och använts bl. a. på atlant
gående passa~erarfartyg och is~rytare. Bl. a. patenterade 
tyskenFrahmar 1910 och 1912 Lva syslem med slingertankar, 
s"om båda kommit till användning på ett flertal fartyg t. ex. 
passagerarfartyget »Bremen». 1

) År 1930 konstruerade tysken 
Bort i samarbete med Sicmensbolaget ett liknande system för 
Hamburg-Amerika-linjens fartyg. Dr I-lort höll 1937 ett före
drag om denna anordning inför Sjöofficerssällskapet, och 
Svenska Teknologföreningen och torde vid samma tid hållit 
på med en utveckling av systemet, som kom till användning 
på »Prinz Eugen» och andra fartyg. Så sent som 1939 paten
terade amerikanen Minorsky ett system med slingertankar, 
där vätskeh astigheten styres av rullningsaccelcrationen, och 
amerikanska flottan utarbetade 1949 ett liknande system, som 
infördes på minsveparen »Peregrine» på c:a 900 ton. 

År 1891 p a tenterade Thornyeraft ett system med rörliga 
vikter, som förflyttas i proportion till rullningsvinkeln. År 
1909 kom fransmannen Cremieux med ett liknande system 
för kanalångare och 19,29 utarbetade det tyska siemensbo
laget ett system 1ncd vikter, där vikternas rörelsehastighet 
står i proportion till rullningsvinkeln. 

Redan år 1906 patenterade tysken Schlicke en stabilise
ringsanordning av gyroskoptyp. Stora roterande massor för
bindas därvid med skrovet för att till fartyget överföra de 
roterande massornas stabiliserande gyroskopverkan. En mera 
fulländad konstruktion framfördes av det amerikanska Sper
rybolaget år 1915, som kom till användning bl. a. på det ita
lienska passagerarfartyget »Conte di Savoia». 

Alla de här uppräknade systemen äro mycket skrymman
de, ofta tunga och i vissa fall - direkt gyrostabilisering -
mycket dyrbara. Antalet fartyg, som haft dessa anläggnin
gar, har också varit mycket begränsat. 

Slingerkölsiden i en ny form togs upp av japanen Motora , 
som år 1925 införde handmanövreradc, vridbara fenor på en 
del krigsfartyg. Italienaren Kefcli konstruerade omkring 
~933 ett system med fenor, som automatiskt skjulas ut och 
111, så att arean varierar i proportion till rullningshastig
heten. I mitten på 1930-talet kom en holländsk variation på 
fasta slingerkölar, men nu i form av en serie fasta, ström--1

) Jämför Tidskrift i Sjöväsendet 1946, s. 511. Red. anm. 
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linjeformade fenor ptt dc vanliga slingerkölarnas plats. 
Den stora ll ~indc l sen p:l området inträffade Hl36, då Sir 

\ViJliam 'Wallace log ul patent på en servo- och m askin
anordning för fens!abilbalorer på fartyg. Sir \Villiam anget 
själv, all han hetr~iffande fenorna följt japanen Molo~·as 
linjer oLI1 b e träffa nde kontrollsystemet vidareutvecklat dc 
grundhiggandc ideer, som redan 1898 patenterades av en 
engelsman vid namn \Vilson, vars arbete synes ha stannat 
p i't papperet och av nlll att döma aldrig observerades av 
skeppsbyggarna. 

Del nya jämförl med Moloras anordning var inte fe norna 
ulan alla de egenskaper, som kunnat ;lstadkommas m ed m o
dern gyroteknik och elcklro-hydraulisk manövrering. 

En första an läggning installe rades på Southern Railways 
kanalfartyg »lslc of Sark» t1 r 1936. Den gav så tillfrc<ls
st~illande rcsullat all brittiska amiralitetet beställde en an
higgning, som senare installerades i eskortfartyget »Bi llerm 
p:l c :a 1.20D lon. I trots av det goda resultatet, då det gi.Uld e 
atl minska fartygets rörelser, fram trädde omedelba rt e lt 
par nackdelar. Den plana fenformen, som tagits från då
Lidens horisontalroder på ubåtar, hade för stort motstånd och 
gyroskopets anslutning till manöveranordningen var fö r en
kel. Den gav endast riklningsimpulser, nämligen när far tygel 
krängde ftt ena hi\llet kopplade den ström för vridni ng av 
fenorna för motverkan, och fenorna vredos direkt till maxi
mivinkeln 20°. Man kan så ledes id~e variera fenorn as vrid
ning efter del aktuella bchovcl. »Styrmaskinen» - del var 
j u ingenting ann::tt ä n en vanlig eleklrohydraulisk styrmask in 
b yggd en l igt 1idign rc prövade principer - fungerad e väl 
och vred fenorna fdm dikl till dikt d. v. s. 40° på 0,7 sek. 

Redan på »Bille rn» användes en effektivare profil p ft fe
norna ön den plana plallan. 

Utvecklingen har sedan 1936 Ledrivils kontinuerligt i n~i ra 

samarbe te mellan skeppsiJyggarna, 'William Denny & Bros. 
Lld., Dumba rton, och maskinkonstruklörerna, Brown Bros. 
& Co. Ltd., Edinburgh. Den senare firman tillverkar slabili
salorcrna och står under ledning av Sir \iVilliam \Vallace. 

l korthet kan stabiliseringsanläggningen beskrivas p [t föl
jande s~iit : 

Anhiggningen beslflr i allmänhet av lvå fenor, en på var
dera sidan av fartyge t, placerade i slaget och helst sft nära 
midskepps som möjligt. Fenorna fungera som roder och 
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manövreras, då fartyget rullar, så alt framfarten genom vall
net ger en uppåtriktad kraft ptt den sida av fartyget, som rör 
sig nedåt, och en nedåtriktad kraft på den sida, som rör 
sig uppåt. Tillsamman_s ~e fenorna s{tlunda elt up})rätandc 
mom ent. Fenornas vndnll1g bcshims av fart ygels rörelser, 
som följs upp av elektriskt drivna gyroskop. Dessa gyroskop 
i sin tu r styr fenornas manöveranordningar över ctl svstem 
av elektriska och hydrauiisk n försUirkarc. · 

Fen orna dras in i recesser i bordhiggningen när dc ick e 
anvä ndas. Drt dc äro ulskjutna och c(~nv~{nd~s, nnslula dc 
väl till fartygets naturliga strömlinjer och förorsaka ell 
mycket litet exlra mobU\nd. Dc verka d ft snarnsl som exlr~l 
slingerkölar. 

De t är g ivet, all ett maximn1t upprät ande moment er
hålles om fenornas anfallsvinkel mol vattenströmningen 
snabbt kastas om efter varje fullbordad rullning. Denna om
kastning tar l till 2 sek., heroende p~'l furtygets rullnings
period , och på denna tid rör sig fen orna fr[m »dikt till dikl» 
d. v. s. 40°. En nu använd jagarstyrmaskin kL·~ivcr c :a 20 sek. 
för motsvarande rörelse från dikl till dikt d. v. s. c:a 70°. 

Beträffande fenornas fonn gick man redan på »Biltern» 
ifrån den plana, balanserade fenan till strömlinjeform ad 
fena, vars förliga del (för om vridningsaxeln) var fast m c
dan den aktra delen var vridbar. Härigenom hade med i 
det närmaste oförändrat upprätande 1;10menl, motstånds
koefficienten minskats till mindre än hälften, medan »lyfl
kr_aftskoefficientcn» ökat n f1got samtidigt som fenans area 
mmskats med c:a 10 'X. Genom omfattande tankförsök med 
olika fenprofiler och -former kom man så småninoom fram 
till en hydradynamiskt ide a l i sk formgivni l) o med nfrki ttrade 
koefficient~r. och mi~1skad area m~n fan~1 att Lillg~ingliga 
utrymmen 1 fartygen Icke m edgav den fcnlängd, som crford-· 
rades vid en viss erforderlig fcnarea. 

De t tredj e utvecklingssteget blev då dubbl a, mekaniskl 
h_opkopplade och ovanför varandra placerade fenor pft var 
Sida av fartyget. Fortsalta undersökningar oeh studier av 
flygpl anspra xis ledde fram lill den nu använda fenfor
tnen - »the flap fin» - d. v. s. huvudfenan vrides forl
farand e 20° uppåt eller ncdål, men dess Yridbara bak
del - »the flap» - vrides samtidigt medelst länkanordni111s 
Y.~terligarc 30°. Med denna fena <'l~Ladkonimcs summa upp~ 
~~~and e moment som tidiga re med en fe n area, som är c :a 

% av typ nr l och 2 och ungefär hälften av typ 3. 
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Anordningarna för att vrida fenorna och för att sk j n tu 
d en1 ut och in i recesserna äro hydraulisk a och m ekanis
merna om styrbord och bahord äro exakt lika; den ena 
är en spegelbild av den andra. Kraften (arbetet) för a lt vri
d a fenorn a lever eras av två elek trodrivn a pumpar av typen 
»speed-gear » d. v. s. dc kunna lämna varierande vätskemän;L 

der per tidsenhet genom omställning av pumpkolvarnas slu~
lä ngder. En tredje pump av samma typ - servopumpen _ 

lämnar kraft dels till anordningen för att skj ut a fenorna 
ut och in, dels till det hydrauliska »reläc l» mell an gyrosko
p en och de ovannämnda huvudpumparnas r eglering av slag
lä ngden. 

Gyroskopen, som styra det hela, äro två styck~n. D et ena 

mäter rullningens vinkelhastighet, och det andra m äter vin
keländringen. De båda mälta storheterna ingå som variable r 

i en algeb raisk summering, där de ras inbördes inflytande få r 
bestämmas så alt det aktuella f artyget gives bästa m öjliga 
s labilisering. 

De mycket små krafter, som. gyroskopen utveckla, skola 
förstärkas till krafter, som förställa fenorna. Gyroskopens 

vridning överföres genom syngongivare-motlagare (»mag
slips») till det ovannämnda h ydrauliska »reläet», som i si n 
tur över en kam- och hävarmsanordning manövrerar h uvud
pumparnas gemensamma kontrollslid. Bå da stegen h a åter
föringsanordningar så beskaffade, att varje rörelse hos gy
roskopen följes av en motsvarande rörelse av fenorn a. 

Redovisade resultat ge vid handen, att rullningsamplitu
den alltid reduceras till 10% eller mindre och att fartminsk
ningen uppgår till högst en halv knop vid c:a 20 knop för 

fartyg på c:a 2.000 ton. Denna ringa fartminskning får se~ 
mot bakgrund av den farlminskning, som skulle uppsta 

p. g. a. ökat farty gsmotstånd vid fri rullning. 
En koncentration av påkänningar upps tår givetvis vid fe

nornas infästning i skrovet. Detta har icke i något fall .l?Lt 
till svårigheter. Inbyggnadstelmiken är ju i princip känd fra n 

inbyggnad av vanliga roder. . 
Anläggningen fordrar give tvis en viss extra elektrisk ~f: 

feld, som för ett fartyg på 2.000 ton rör sig omkring 20- 2;:> 

kW. Totalvikten på ett sådant fartyg rör sig omkring 15 ton. 
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Denny-Brown-stabilisering har installerats på mer än 200 

fartyg,. ~~r~v öv<;;r ~00 brittiska örlogsfa rtyg. Bland kända 
fartyg 1 ovngt ma n~mnas J.amgajaklen »Briltania», »Q ueen 
N(ary» och »Queen Elisabeth» samt Svenska A~uerika Linjens 
»Stockholnl», »Kungsholnl» och »Gripsholm». 

En liknande anläggning har införts på amerik anska flot
tans ~·ob.?tförsöksfarty~ »Compass Island», nyligen ombyggd 

för forsok ~~1ed långdistansrobot~r, ?ch är där av väsentlig 
betydelse for. fartygets ny~ I1av1germgssystem, som bygger 
på a~trononnsk~~ .ohs.ervalwncr. stabiliseringen av »ohser
vator.Iet» har .blivit la ttare att klara med fartygets mindre 
rullnmgsamphtuder och längre rullningsperiod. 

För sn;å fa~9'g, !· ex. toorpedhåtar, h ~r Vosper Ltd., Ports
mouth , ar 19::>::>, efter nagra urs s lmher och försök fört i 
mark~1aden en stabiliseringsanläggning, som går mH.l er be

t~cknmgen »Ro~l damping f~ns», och .uppnår m ed denna upp 
till 8~% r ed:1kh?n .av rullnmgsampllluderna. Anläggningens 
funl.~tJOn ar 1 pr~n c1p densamma som Denny-Browns. Fenor
na aro emellertid rena »hydrofoils», närmast motsvarande 
Denny-Browns etapp 3 i formutvecklingen, dock att man 

ic~ce lås~ . s}g för d et hyd~:o~lynami~kt. effektivaste längd
bl eodd.- fmh cdlandet. 1\;fan _valJer en fcnform, som på dessa 
sma fartyg med relahvt liten blockkoefficient, medger, att 

f~nsp~tsen håller sig innanför fartygsbredden och ~vanför 
k?lhn.J en. Fenorna kunna icke heller dras in i skrovet, vilket 
~or att utrymmesbehovet är minimalt. Gyroskopstyrningen 
ar uppby~gd på samma sätt, som Denny-Browns (samme 
konstruk~or), dock att det visat sig tillräckligt att på små 
~ch speCiellt snabba f artyg använda endast ett gyro näm-
ligen det som mäter rullningshastigheten. ' 

b.J?å hritti~l~a amiralitetet under kriget specificerade sta
i Ihsatore~· for flertal e t fregatter och därtill engagerade sig 
. utvecklmg av styrsystemels Jwmponenter, var huvudmo

hvet »lo assist th e gunnery». Alla funktioner ombord h a 
emellertid vunnit stora fördelar. 
D~t. är värt a tt notera att ett fartyg, som proj ekter as för 

kt~hlhs~torer, kan givas. en fonn och ett tröghelsmoment 

li~Ing langda.xel.n, ~som~ mmd~·e än hittills på verkas a.v st~bi
etssynpunkter. Ett sadant fartyg hor bl. a. ha relativt liten 
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melacenterhöjd, ty då krävs oykså relativt .små krafter fö t 
stabilisering och d ~i rmed en latta r e och mmdre en ergikrä
vande anläggning. 

D e l ä r u ppenb art a tt m yck e t sWr att vi nna genom aLL in
föra rullningsd b1 mp ande stabilisa to re r på vfu·a f a rtyg, h[Hic 
konstruktiv t och ur stridsljtinst och sjö tj ä J-_-;tsy npun k t. 

Marinfö rvallningen pla ne rar fö r närvara nde all ulföra 
l) ro v p tl en s lo r torp edbål m ed en \'osper-anHigg ni ng oc h 
sa m a rbete 111 ed Vospc r p ftgt'l r. 

::\fäs ta s teg - som em o lses m ed s lo rl in t resse och stora fi ir
vän lningar - å r al t göra en provi ns ta llation med en Dcnn y
B rown-a nl~iggning p å en j aga re. 
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fred ric Henric af Chapman 

Av ledamoten YNGVE ROLLOF. 

Lit·et är kort , konsten lång, 
möjligheternc~ osCikm, e:cperi
m ent farlige~ och slutleclningar 
?W svtwa . 

HimJokrates. 

Den 19 augusti i år är det 150 år sedan vår store skepps
byggare gick bort i en ålder av nära 87 år. 

Det saknas sannerligen inte litteratur om Fredric Henric 
af Chapman, vilket bl. a. framgår av källförteckningen, och 
på örlogsvarvet i Karlskrona och på våra marinmuseer finns 
ännu så mycket som minner om hans tid och hans verk, att han 
heller knappast kommer att falla i glömska. »L'homme c'est rien 
- l'oevre c'est toub skrev visserligen Gustave Flaubert tiil 
Georg Sand, men det är dock av intresse att även få en upp
fattning om människan bakom verket. Här skall därför även 
Chapman belysas som människa och dessutom skall hans ar
tilleristiska verk granskas, vilket veterligt ej tidigare skett. 
Hans insats som skeppsbyggare och konstnär har. däremot be
handlats på ett utomordentligt sätt bl a av de framstående 
chapmankännarna Gustaf Halldin och Fredrik Neumeyer. 

I denna biografi, som i huvudsak skall följa en av af Chap
man själv skriven eller dikterad levnadsteckning1) som på sin 
tid ingavs till Kungl. örlogsmannasällskapet, skall även skildras 
det motstånd, som mötte en man, som var långt före sin tid. 
Hans företrädare som varvsamiral i Karlskrona, Carl Tersme
den, gjorde vad han kunde för att lägga krokben för och miss
tänkliggöra Chapman i alla sammanhang med en energi och 
kraft, som varit värd ett bättre ändamål. Det var den gaml2. 
Vanliga striden mellan en framsynt personlighet och den ut
Vecklingsfientliga konservatismen. -1 ) Utdrag af hvad framli dne Vice Amiralen m. r:.1. F r. H. a f Chap lCJ::>.n 

Sjelv låtit skrifva ang s in lefnad . 
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Man säger fortfarande skeppsbyggnadskonsten och nu i da. 
garna, då V a s a st) bärgning är så aktuell, sedan hon år 1628 förolyckades utanför Beckholmen, drar man omedvetet en para]. 
lell med Chapmans 60-kanons skepp V a s a, som löpte av sta. 
peln exakt 150 år senare. Va s a hade byggts i Karlskrona efter 
Chapmans ritningar, och han satte stora förväntningar på detta 
fartyg, som konstru~rats me_d stör~e st~vhet än tid}ga~e fal'tyg, 
högre beläget batten men nnga dJupgaende och lag overbygg. 
nad. Bakom detta fartyg låg omsorgsfulla beräkningar, medan 
man däremdc på Gustaf II Adolfs tid ej kunde förutsäga skep. 
pets stabilitet och djupgående och ännu mindre dess seglings. 
egenskaper. Att på förhand kunna bestämma ett fartygs dj up. 
gående var en hemlighet, som år 1666 kändes endast av eng
elska flottans Master Shipwright, den berömde Deane, »Which 
secret the King and all admire in him». Det vill säga, att den 
för all fartygskonstruktion grundläggande principen, att ett 
föremål, flytande på vattnet, undantränger en volym vatten, 
motsvarande föremålets egen vikt, ej tillämpades av skepps
byggnadskonstens idkare förrän närmar~ 2000 år ef~er det 
densamma blivit demonstrerad och kungJord av Arch1medes. 
De berörda vid Vasas undergång år 1628 underkastades för
hör, och skeppsbyggmästare Jacobsson, som tillfrågades, var
för han byggt skeppet så illa, att det inte fått någon buk att 
ligga på, skyllde på att Konungen själv funnit behag i skep
pets dimensionering och att »alle meniskior säija att det war 
wäll bygdt». Chapman berör för övrigt själv :utförligt i fö r?r
det till sin avhandling av år 1806 »Försök till en TheoretJsk 
Afhandling att gifwa åt Linie-Skepp Deras Rätta Storlek och 
Form likaledes för Fregatter och Bevärade mindre Fartyg» 
V a s a med följande ord: , 

»utomdess har man af Historien bekant, att år 1628, da 
skeppet Wasa som förde 80 stycken halfva Cartauer eller 
24 :pundige Canoner, seglade från Skeppsholmen i Stockholm 
med endast sine 3 :ne Märssegel i en lätt S.W. vind, ärnad a~t 
göra en Expedition åt Östersjön, hant det ej längre ä~ t;H 
Blockhusudden, eller omkring 15 a 16 Cabellängder lf_ran 
Skeppsholmen, då det kantrade och sjönk på 10 famnars dJup, 
så att alt som var nedom store salning ej mera syntes». .. 

»Att detta Skepp fört 80 Canoner, förmodligen på 3 :ne Dack, 
är troligt, men att hela Bestyckningen bestod af Halfva. ear; 
tauer eller 24-pundige Canoner, bör suponeras vara ett nussta, 

~l Eller kanske rättare V a s e n. 
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af Historieskrivaren, och det i anledning däraf, att ett Skepp 
som skulle föra en så beskaffad Bestyckning, borde varit vid 
pass så stort som Skeppet Cronan om det ej i Hamn utom vä
drets Effect på Seglen, skulle kantra; men att det icke var så 
stort, kan inhämtas däraf, att vatnets djuplek hvarest det 
sjönk, ej var mer än 60 fot, i följe häraf om Mastens längd 
skulle svara emot mellansorten af den t idens brukelige Skepp, 
borde när det låg på Sjöbotn, hafvit några och 30 graders 
krängning, om store Salning varit strax öfver vatubrynet; 
dessutom skulle det omtalas som ett mycket stort Skepp, eme
dan det var bygdt omkring 30 a 40 års tid före Skeppet Stora 
Cronan ; I följe häraf bör antagas, att det endast hafvit 24-pun
dige Canoner i dess undra Lag, och de 2 :ne andra lagen af ett 
mindre pundigetal; men likafullt var Bestyckningen för svår 
mot Skeppets storlek». (Jfr. G. Hafström: »Örlogsskeppet 
W asas undergång TiS 1957 s. 390). 

Chapmans utbildnin,qstid. 

Om någon genom arv och miljö var predestinerad till skepps
byggare så var det väl Fredric Henric Chapman, som var född 
på ett örlogsvarv i en stor sjöstad och dotterson till en skepps
byggare och med en fader som var sjöofficer och deltagare i 
många sjökampagner. Thomas Chapman, Fredric Henrics far, 
hade ända från sin ungdom tjänstgjort i engelska flottan 
och deltog bland annat i sjöslaget vid Vigo samt vid erövring 
av Gibraltar och Fort Mahon på lV.Iinorca. Han blev av Karl XII 
år 1716 utnämnd till kapten i svenska örlogsflottan och beford
rades sedermera till holmmajor d v s varvschef vid floLans 
etablissement i Göteborg. Chapmans moder, Susanna Huddson, 
var dotter till en sjökapten och skeppsbyggmästare i London. 

Redan som tioåring synes Henric ha intresserat sig för 
~~eppsbyggeriet, ty då den flamländske skeppsbyggmästaren 
h Ieter Wiederbiner år 1731 besökte Göteborg, fick gossen av 
onom en ritning till den berömda snabbseglaren och Göte
b~rgskaparen, fregatten N e p t u n u s, som påstods kunna f0ra ända upp till 16 knop, vilket dock nog är en överdrift, då 
800-talets snabbseglare C u t t y S a r k ej gjorde mer än 17 
~1_op. Efter ritningen uppgjorde lO-åringen ett s. k. >Ybestecb. 
•R arom ~kriver han vid c :a 75 års ålder i ett utkast benämnt 

•eflectJoner>>: 
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Bild l a. 

Chapmans släkttavla (Statens Sjöhistoriska Museum). 

»År 1731, gjorde jag denna Ritning, efter en gammal Flamsk 

Byggmästare och som min Far tyckte mycket om denna ska:P: 

nad så läte han bemälte Byggmästare slå ut alla Spanten da~ 
efter til sin rätta storlek på Billings batteriet vid Nya Varfvet 

!"'"" 
".y]l'llc' . !larz'rotn ,/)uqm.Lin. we.f 

.'15or!Z /!u 14 •j.l;d;m,t~/1' I'J.4!, ami 

ul/;0 . (/7 fe·; /t !w 174 ~? • 
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A tior t/z, :lre el ,jj~y//1 orv In/J ;I}Nn 

.,;~c 14 'f !//,m),. 1,744 · ' 

·f L t'/r.., /l!o'j(t.r r u/d/r • IL;; · ( '1- 'tc·",, ·bott; r(: , 

i _j,.l,ti.•;;~ , t.Yh ., ,,,./"r ~JJ;'-',. cua;;- ;;:~t. r ,;.;:r ... 
Jlr/lrJ · ' ,. 

B1ld l b. 

i Götheb • d t · , 
utsi . org, .Pa ~. Jag med ~et~amma skulle se huru en sådan 
W'aragnr?g varkstaltes. Det fortJenar at anmärkas, det jag då 

tur lO ar ~amma!». Se~1are ~~de han anledning att i Architec

far~ Navahs Mercatona knbskt behandla linjerna till detta 
Y g. 
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Bild 2 
Fregatten Neptunus. Ritad av Chapman vid 10 års ålder . 

Vid femtons års ålder gick Henric till sjöss. 
Hela Chapmans levnad blev en fortsatt verksamhet att fö rst 

själv lära, sedan använda och till sist fullkomna skeppsbygge
riet. skeppsbyggeriet blev för honom därför f~rst ett hantverk~ 
innan dec blev en vetenskap. Han arbetade pa kronans varv 1 
Göteborg och på privata varv i Stockholm under åren 1736-
1738 och då han var endast 19 år gammal byggde han en Spa
nien~farare i gamla Lödö-se vid Göta Älv. Med den förtjänst 
han därigenom erhöll, kunde han bestrida kostnaderna f?r e~1 
resa till London, där han i två år (1741-44) arbetade pa pri-
vata varv som skeppstimmerman. 

Sedan Chapman återkommit till Göteborg ingick han kompan-
jonskap med handelsmannen Petter Samuelsson Bagge och. s~ t
te upp ett ege~ skeppsvarv bredvid kronovarvet. Samtidigt 
studerade han matematik och gjorde experiment tillsammm:s 
med en ·studerande vid namn Rämcke, som även utbildade sig 
för skeppsbyggeriet. På Chapmans varv bygg?es. nu några 
smärre skepp, men huvudsakligen hade han ostmd1efararnas 
reparationer på entreprenad. Affärerna gick bra, men ett stark~ 
intresse för ytterligare utbildning och djupare insikter 

1 

skeppsbyggnadskonsten förmådde honom att lämna varys
rörelsen och sälja sin andel. Det räcker inte bara med praktisk 
erfarenhet i en vetenskap som skeppsbyggeriet. »Den praktiske 
mannen det är han som gör samma misstag som sin far;> fra~~ 
höll också långt senare den framstående engelske statis<-:.kele
Karl Pearson. En man med vanligt huvud och vanligt tank 
sätt skulle trol~gen ha sta~mat kvar i _si~ nuvarande verk~a~t 
het. Allt för manga tror s1g veta nog 1 sitt yrke och anser , a 
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de inte behöver .någon vi~are utbildning, men Chapman insåg 
vikten av ytterligare studler eller som han själv skriver i sin 
egen levJ?-adsteckning »jag hade innerlig håg och lust att vinna 
fullkomligare kunskap i skeppsbyggerivetenskapen». Chapman 
fö: stod betY:dels~m av försa~e~ser för st~nden för att nå högre 
mal. Han ville mte bara ga 1 redan sparade banor utan ville 
bli nyskapare. 

Ban ?nsk~de dä~fö!'" främst söka förkovra sig i matematik 
och fys1k, da ?an msag att utan en grundlig kunskap i dessa 
ämnen kunde . ~ngen ver~lig färdighet vinnas i skeppsbyggnads
konsten och for att avhJälpa denna brist i sin teoretiska under
byggnad som vid hans fortsatta arbete gjort sig alltmer känn
bar sökte han lämpliga lärare. I Göteborg fanns emellertid icke 
någon f~amstående matematiker, ej heller i Lund, dit han först 
begav s1g. 

Han reste därför till Stockholm, där han hade förmånen 
att studera för den lärde ma~ematikern baron Fredric Palm
quist under två år. 

I Kungl. örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona finns 
en de~ handskrifter av Chapman. Den älds~a av dessa är »An
tecknmgar angående Differenzialen och Integralen>> daterad 
S~ockh~lm 1752 och utgörande ett »Utdrag af M~rquis De 
L .~os~Itals Analyse des Infiniment Petits med bifogade an
markm_ngar och Exempel» .l) Hans anteckningsböcker är utom
ordentli~t nog~rant o förd::! inte minst figur~rna. Chapmans 
anteckmngar mnehaller aven J oh. Bernoulhs föreläsnin o-ar 
om »Sättet til at Integrera och om åtskilligt annab2). "" 

. Chapman reste sedan till London, där professor Thomas 
~I.mpson, ~om år 1737 offentliggjort sin märkliga upptäckt 
Iorande VIssa metoder för beräkning av kroppar den fortfa
~ande anyända Simpsons regel, blev hans lirare. Simp-
o? hade ar 1~~3 bliV:it ledamot av Svenska Vetenskapsakade

:Ien, och ~et ar. troligt, att .?etta givit .uppslag till att Chap-
a~. reste over till London for att uppsöka honom. 

1 
For andra gången begav sig Chapman år 1750 alltså till Eng

and, där han i studiesyfte också besökte örlogsvarven i w ool ---- -
l) Guillaume Francois Antanie de l'Hosptal's (1661- 1704) bok »Analy-

se des . f" . t t · ,. . 
16 

. m 1mmen pe 1ts. Pour l mtelllgence des lignes courbes», Paris 
d" 96, Jnnehåller de första samlade tillämpningarna av den nyss upptäckta 
lfferen tialkalky len . 

d 2
) J oh . Bernoulli (1667-1748) var en av de tre stora matematikerna i 

en berömda familjen. 
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Bild 3. Sida ur Chapmans matematiska anteckningsbok . 

wich, Chatham och Deptford, och han såg nu med mer erfarna 
ögon än förra gången, hur far~yg byggdes. Denna växling mel
lan teori och praktik är karakteristisk för Chapman under h~la 
hans långa arbetsfyllda liv. Det är annars lättare att gå fra~ 
hyvelbänken till boken än tvärtom. Men det kan hända, at 
Chapman ej skulle blivit den kraftfulle verksamme man ä!1da 
till sin högsta ålder, om han inte fått den fysiska t räning, 
som han fick på skeppsvarvet. 

465 
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Chapman samlade med out ~röttlig energi såväl ritnino·ar 
som uppgifter beträffande fartyg av de mest skilda slag för 
att härur kunna härleda egna på teoretiska beräkningar och 
praktisk erfarenhet grundade teorier och konstruktioner efter 
vilka han vid denna tid - vid omkring 30 års ålder - säker
ligen redan målmedvete : strävade. Hans noggranna undersök
ningar och hans vetgirighet väckte dock den engelska regerino-. 
ens uppmärksamhet men även misstankar. Samma dag so~ 
Chapman skulle lämna Deptford för att återvända till London 
blev han arresterad tillika med två engelska skeppsbyggmästare 
bland hans bekanta. Som skäl härför förebars att Chapman 
sökte tubba varvsarbetare att övergå ~ill fransk tjänst. Alla 
hans papper och ritningar togs ifrån honom och lämnades ti ll 
Amiralitets-Collegium. Efter en månad blev hans oskuld klar
lagd, men den svenske köpmannen Lindegren, som var hans 
kontak~man i London, påstod, att han icke kände till Chapman, 
och svenska legationen hjälpte ej heller honom på minsta. 
sätt. Efter flera förhör blev han frigiven, sedan han suttit 
fängslad, varunder han dock som statsfånge å cnjöt en halv gui
nea per dag och kunde åse skådespel same ta promenader. stats
sekreteraren ville behålla Chapmans skeppsritningar, men se
dan Chapman försäkrat honom, att han säkerligen skulle skaffa 
sig andra av samma sort fick Chapman tillbaka alla sina pap
per utom ett tackelreglemente. 

Sedan besökte Chapman professor Kings föreläsningar i ex
perimen~alfysik i två månader och utfyllde tiden med en kurs 
i kopparstickning. Chapman hade även händernas »intelligens». 
Då han var omkring 50 år fick han dock en darrning, vilket 
medförde, att han måste skriva på griffeltavla. 

Från England reste Chapman till Holland och därifrån 
till Frankrike, och han hade sålunda nu besökt den tidens t re 
stora sjömakter. Genom den svenske ambassadören, baron Ulrik 
Scheffer, fick han franska regeringens tillstånd att i skepps
byggnadskonstens Mecka, Brest, övervara byggandet av e"t 60-
kanonskepp alltifrån dess begynnelse till det blev fullt t acklat, 
vilket tog halvtannat år. Här grundlades troligen Chapmans 
åsikt om 60-kanonskeppens lämplighet för våra förhållanden. 
Från t iden i Brest härstammar en hel del originalteckningar, 
utförda med gott handlag i tusch och blyerts visande de fran
ska örlogsfartygens rika ornamentering. Säkerligen bidrog 
vistelsen i Frankrike under samvaro med de konstnärli ga och 
bildade skeppsbyggarna därstädes att hos Chapman utveckla 
den rent konstnärliga sidan a v hans yrke. Det~a inflytande 

framträder tydligt i Chapmans hela skeppsarkitektur såväl 
beträffande former och linjer som rent estetisk u~smyckning 
av franska linj eskepp. Chapmans kunskapstörst och skicklighet 
uppmärksammades, och man sökte kvarhålla honom i Frank
rike. Även engelska amiralitetet sökte med förmånliga erbju
danden få honom i sin tjänst, och man framhöll, att det var hans 
föräldrars fädernesland. Förste sjölorden, earlen av Win
chester, gjorde sig all möda att hålla Chapman kvar i Eng
land. Därom säger Chapman: 

»han bjöd så goda villkor, att hade han ej just i detsamma 
genom en kabal blivie entledig från sin post så hade jag verk
ligen stannat kvar och gått i engelsk tjänst». 

Men svenska legationen i Paris fick vetskap härom, och 
Scheffer lyckades år 1757 genom sin bror, riksrådet greve 
Carl Fredrik Scheffer, få Chapman, föregången av sitt rykte, 
utnämnd till underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan i Karls
krona. Han var nu efcer sju års utländska studier definitivt 
återbördad till det fosterland, som under loppet av ett halv
sekel skulle få tillgodogöra sig hans grundliga, allsidiga och 
konsekventa utbildning. 

Chapmans första större uppdrag ef~er hemkomsten blev 
att beräkna tillgången på skeppstimmer i Finlands och Väs.
terbottens kustland. Denna undersökning skulle senare visa 
sig vara av stort värde för honom och landec. Hans anteck
ningsbok om »Resan genom Finland, öster och W esterbatn at 
bese Skogarne» är ett intressant dokument. Resan började den 
4 november 1758, då Chapman seglade med en jakt till Åbo. 
Hans anteckningsbok är som framgår av omstående bild in
delad i fyra kolumner, datum, resesträcka, antal mil och anteck
ningar om skogen. 

Han beräknade, hur mycket virke det kunde finnas i de oli
ka skogsområdena och till hur många fartyg det skulle räcka. 
Man märker i am vad Chapman företar sig, att det han gjorde 
det gjorde han ordentligt. 

Chapman återkom till Stockholm långfredagen i april 1759 
efter resrouten Stockholm - Åbo - Björneborg - Wasa -
Gamla Karleby - Uleå - Siknäs - Skellefteå - Umeå -
l:Iärnösand- Uppsala- Stockholm. Han har även antecknat, 
Vad resan kostade och utför~ ett par hamnbeskrivningar. 

Skärgå.rdsflottans skapande. 

,På begäran av den nyutnämnde chefen för armens flotta, 
davarande generallöjtnanten, sedermera fältmarskalk Augustin 
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L 
Bild 5. 

Ehrensvärd kommenderades Chapman i juni 1760 till Stral; 
sund, sedan' r iksrådet Scheffer riktat E hrensvärds blickar P.~ 
Chapman. Den geniale grundläggaren av Sve~borg h~de fo~ 
Finlands försvar år 1756 utarbetat en plan fo r upprattande 
av en ny skärgårdsflotta under namn av armens flotta , sortl 
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biföll s av r iksdagen samma år. Den äldre skärgårdsf lottans 
fartyg de s. k. galärerna var enligt Ehrensvärds åsikt alltför 
djupgåend2, dyra och sårbara. Den nya flottan fick namnet 
armens flot ~a därför att den skulle fö lja armens rörelser eftel' 
kusten och i skärgården och understödja den. Till sin närmaste 
man vid armens flotta, Henrik af Troile i Sveaborg, skrev 
Ehrensvärd: 

, Ifrån Stockholm har jag nu fått en genombesl<edlig skepps
byggmästare, Chapman vid namn. Han ska bygga min pråm, 
och jag låter honom själv göra ritningen. Jag tror den bygg
naden ska gå fort---. Min byggmästare är ävenså pick
hågad på nytt som jag. Bli vi ihop och få lov, så lära vi stöpa 
om hela flottan. Han har med sig en ritning på en sche
beck - - -. Chapman har gjort en ritning på ett annat slags 
fartyg, som tycks ha god min - - -. Vi tala om detta som 
vi tala om himmelr ike. Vi kunna ej resonera därom före vi 
komma dit, och ävenså med byggnaden. Gud låt oss snart få 
bsgynna>>. 

Chapman konstruerade och byggde nu enligt Ehrensvärds 
allmänna direktiv några smärre örlogsfar tyg närmast a vsed
da för sj östrider på Frisches haff och vilka med uppoffrande 
a v sjöduglighet skulle vara grundgående, snabbseglande och 
väl bestyckade. Det var helt nya principer för skärgårdskri
gets förande som knäsattes med tillkoms cen av relativ t stora 
fartyg avsedda att allt efter lägenhet framdrivas medels :: seg
ling eller rodd. Enligt Unger1 ) hade man härvidlag slagit in på 
alldeles fel bog genom obekantskap med det element på vilket 
dessa far tyg voro avsedda att strida. Detta var dock ej Chap
mans fel, som skulle lösa sin i första hand inom snäva gränser 
utstakade uppgift, utan den ursprunglige förslagsställarens. 
Skärgårdsfregatterna fick namnen T u r u n m a a och U d e n
m a a efter Åbo läns och Nylands läns finska namn, ty fartygen 
var i första hand avsedda för Finlands försvar. T u r u n m a a 
var ett 38 m långt fregattacklat fartyg med 250 mans besäL
ning, 22 st 12-pundiga kanoner i täckt ba tteri samt 2 st 18-, 
2 st 12- och 22 st 3-pundiga kanoner förut, akterut och på 
däck. Fartyget förde 20 par åror på övre däck över kanonerna. 
Var je åra bemannades av fyra man. U d e n m a a var ett något 
lllindre barktacklat fartyg med 220 mans besättning. skä r
gårdsfregatterna var avsevärt svå rare att manövrera än de 
senare för skärgårdsflo~tan konstruerade kanonsluparna och ---l) Svenskt Biografiskt lexikon VIII s. 354. 
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Bild 6. 
Hemmenmaa och Turunmaa. Teckning av J. Hägg. 

kanonjollarna och får ses som en milstolpe i utv-ecklingsserien. 
Chapman blev 1762 öv.erflyttad från örlogsflottan till Svea

borg som skeppsbyggmästare vid Armens Flottas Finska Eslm
der. Chapmans finska a1~betsperiod varade dock ej länge. Tiedan 
1764 kallades han t ill ledamot i CertesDeputationen, »som 
skulle överlägga om, på vad sätt örlogsskeppen kunde göras 
bättre och fullkomligare». 

Chapman konstruerade på Sveaborg och sedan i Stockholm 
ett stort antal förbättrade skärgårdsfregatter av två typer, 
som kallades H e m m e n m a a och P o h j a n m a a efter 'l'a
vastland och Öst erbotten. 

Chapman inträffade i Sveaborg omkring den 26 juli 1763. 
Den konferens, som kort därpå hölls emellan Ehrensvärd, Chap
man och dennes blivande vedersakare vid örlogsflottan, då':a· 
rande kaptenen Carl Tersmeden, samt sjöofficeren Ehrenb!ll, 
är värd att återgivas. Ehrensvärd hade förut anmodat Ter
smeden att gå genom de uppgjorda förslagen. Chapman visade 
ritningarna till tre olika skärgårdsfartyg, 
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Bild 7. 
Carl Tersmeden efter målning av L . Pasch d. ä. 

»men »_, säger Tersmeden i sina memoarer, l) 
i »som Jag ej kände hans styrka i kalkyler, gjorde jag mina 
nkast emot skapnaderna., i synnerhet av den ena och största 

sortens fartyg2 ) som skulle föra 24 svåra kanoner. De voro ---l) C. T ersmeden: Memoarer utg . av N. Erdmann Stockholm 1918- 19 
2 ) Turunmaa. ' · 
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av en så besynnerlig tackling, a ~t jag nog märkte, att Chapman 

ej var sjöman, då han imaginerat masternas vant inpå däcket 

att ej vara kanonerna i vägen med röst och ta~jrep. ! ag märk~ 

te at~ hans egenkärlek blev stött, och änskönt Jag uh ck~ andl'a 

sammanträden fannt honom mycket starkare mathematicus 

och calculateur än jag trodde, och underlät jag ej lika fu l]; 

göra mina inkast, så att det blev grått emellan oss. Elwen. 

bill, som kunnig i mathematique och snäll sjöman, var mera 
resonaJb8l att antaga mina skäl. Dock blev Chapman vid dess 

fattade princip, så att jag efter 5 sessioner avsade mig all vida

re befattning därmed, vilket litet stötte Ehr~~svärd - - -». 

Alltså en smula erkännande och mycket kntlk, men Chapman 

höll på sina ideer. Självgoda och mindre begåvade vilj or kan 

verkligen göra livet outhärdligt för den vars begåvning och 

duglighet överträffar det slätstrukna medeltalets. 
Under Sveaborgstiden samarbetade Chapman bl. a. med 

konstnären Elias Martin. Bland Chapmans övriga arbeten på 

Sveaborg kan nämnas mastkranen, inventariekammaren, mast

och åreskjulen och verkstäderna samt inredningen i de båda doc

korna av vilka den ena var avsedd att samtidige rymma 4 

örlogsskepp, den andra 22 galärer eller motsvarande fartyg .. 

Chapman utnämndes sedan till överskeppsbyggmästare nd 

o·alärvarvet i Scockholm och ledde där arbetet på den nya ar-
b 

mens flotta. 
Ett och ett halvt år, 4/6 1765-16/9 1766, var Chapman per: 

mitterad »till egna angelägenheters skötande» som t ermen 1 

permisionsansökningarna heter ännu idag. Chapman arbetade 

då på sin Architectura Navalis Mercatoria. 
År 1768 är certdeputationen färdig med sitt betänka~1de , 

som bl a resulterar i byggandet av 60-kanonskeppen P r l n s 

F r e d r i k A d o l f ( 177 4) och H e d v i g E l i s a b e t C h a ~-

l o t t a (1780) samt 70-kanonskeppen A d o l f F r e d r 1l' 

(1775) och G u s t a f I I I (1777) på varvet i Karlskrona under 

ledning av överskeppsbyggnadsmästarna Gilbert Sheldm~ ~1710 
-1794) och Sohlberg, till vilka skepp ritningarna bl!Vlt av 

Chapman uppgjorda och framlagda. 
f o k t.. . t h han 

Chapman begärde år 1768 avsked ran ronans Jans oc 
har själv uppgivit som orsak här ~ill, att han var , 

»missnöjd med den orimliga inrättningen vid varfvet . pa 

Sveaborg och som alltid har varit vid kronans varf i Sveng:.~ 
hvilken gör skeppen 10 procent dyrare än de borde vara. I En.,f 
land har man mindre besvär a~t underhålla en flotta a 

150 Linieskepp än vi att underhålla 15". 
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Augustin Ehrensvärd fann Chapmans orsaker som även ha

de privata skäl, så välgrundade, att han tillsty1:kte Chapmans 

avsked. En av o~sakerna var troligen att Chapman själv ville 

bygga d~ ovannamncia fartygen, men även att hans råd och 

förslag till varvskostnadernas nedbringande i många fall rön

te starkt motstånd. Va~v·en var vid denna tid i ovanligt hög grad 

,betun~ade av rep_~rab?ns-0 och underhållsarbeten. Det gällde 

fFamfor allt att fora sa manga fartyg som möjligt på fartygs

h-stan. Chapman, som r eagerade mot slentrian och missbruk 
utsattes på grund härav för obehag av sina förmän. ' 

Chapman hade år 1766 blivit delägare i ett bolao- av 16 in

tressenter, som ?ver~agi~ det Kiermanska, tidigare Lotsackska 

s~~ppsvar:ret, pa DJurgarden. Chapmans avskedsansökan be

VIlJades eJ, men ~an ~efriades f:~·ån _avsedd kommendering till 

Karls~rona och f~_ck diSponera sm tid med bibehållen lön mot 

sk:fld1ghet att utfora ritningar till flottans nybyggnader. Ehren
svard skrev: 

»Det blefve dem ett drygt ansvar, om de försummade att söka 

~r. Akta ~dra ritningar så gamla som nya, så framt Ni vill 
tJena Er SJelv och kronan». 

Ett ~:' de f~rtyg, som Chapman byggde på sitt varv, blev 

u~sa~! f~r la~a atal. Det var en T u r u n m a a som Ehrensvärd i 

sm fortJ~lsmng föreslog honom att kalla L o d b r o k, som enligt 

E~_rensv~rd var den störste konung vi haft. Tack vare Ehren

svar~s forsvar nedlades dock åtalet. Klandret riktade sig ej så 

myck~t mot fartyget utan fastmer mot skärgårdsflottan, som 

man I Kar lskrona hoppades komma åt genom att störta Chap
man . 

.. Mellan Augustin Ehrensvärd och Chapman rådde en varm 

vanska p, .. som a vsp~gl~des i den brevväxling, som de underhöll. 

E_~rensvard skrev 1 s1tt sista brev till Chapman kort före sin 

dod >>o::n det ges sy:rd ; mot fäderneslandet, som jag tror vara 

~en st?rsta synd ; sa far :r:an många skälar för flottans skull >> . 

d ung~Iga svenska avundsJukan var tydligen utbredd även på 
·en tiden. 

1. Varhelst Chapman befann sig sattes arbetskrafter i rörelse. 

. Iksom_ nybyggnaden av skärgårdsflottans fartyg koncentre

l~des till Stralsund 1760-1762 och till Sveaborg 1763-1764 

~~blev det nu Djurgårdsvarvet som kom att under de närmast~ 
aflen bygga de flesta av skärgårdsflottans fartyg. Där bygo·dos 
e ter Ch 't . o b v 

(l7 apmans r1 nmgar ocksa salsslupen V a s a o r d e n 

0 75) (som brann upp 1921) och kungliga skonerten A m f i-

n. Av handelsfartyg, som byggdes efter Chapmans ritning-

34 
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ar må följande nämnas: kattskeppet B a r o n A n d . v 0 11 
HÖpken (1759), barkskeppen Hertiginnan af S ö d e r .. 
manland (1774) och Sveriges Lycka (1774) , ost in. 
diefararna Kronprins Gustaf (1767) och Gust a f II I 
(1779). Ritningarna till dessa och andra handelsfa"rtyg ingå j 

»Chapmanarkivet», som 1810 inköptes av kr~na.n fran ~! ~hap. 

mans sterbhus. Det omfattar närmare 400 ntnmgar, dan bland 
ett hundratal utländska, och är för närvarande deponerat i Sjö. 
historiska Museet. 

Skeppsprästen Jacob Wallenberg skriver bl. a. om sin >>G a l e-
j a»: . 

»F i n l a n d likt en gammal stormagad Tunaprost, som Icke 
brådskas .efter något fetare fårahus, vaggar sig över vågen 
med en varsam och högvördig gång. G u s t a f däremot överdå
dig som en småsikter, när han upplupit ~ullmakt rullade snab
bare fram och var från andra dagen ur sikte>>. 

Båda skeppen seglade från Göteborg den 26 .. dec. 1769. 
»F i n l a n d» kom fram till 'J av a 9 veckor senare an »K r o n
p r i n s G u s t a f ,,, vilket föranledde skeppskocken på >>F i 1~ 

l a n d» att slå samman händerna och utropa: Den som har hm 
till morbror kommer snart till-ti-till China» eller som H. Hammar 
uttryckte det »den som har Chapman till konstruktör kommer 
först till China»1 ) • 

Chapman uttänkte och nedskrev även ett utkas~ o~ »S~ttet 
att föra krig i finska skärgården, med en besknfnmg pa de 
fartyg, som därtill borde nyttjas», vari skärgårds~regattens 
arvtagare, kanonslupen, med dess avläggare, kanonJullen ~ch 
kanonbarkassen för första gången skymtar. Denna utredn~ng 
grundade han på den lokalkännedom, so~ han erh~llit. vid. sma 
sjöresor från Sveaborg till Stockholm, da. han alltid g1ck Iland 
på holmarna och såg sig omkring i alla v1k~r och sund. 

År 1772 utnämndes skärgårdsflottans tekmska skapare Shap
man av Gustav III till riddare av Svärdsorden och a dlades. 
I hjälmprydnaden i hans vapen ingår ett båtroder, som anspe
lar på Chapmans kanonbarkasser och kanonslupar. 

Revolutionen förbigår Chapman alldeles i den av honom 
själv fö rfattade biografien, så mycket är emellertid beka~~~ 
att han hade sitt finger med i densamma. Det synes, att 1, ~ 
nungen hade velat !ästa. ho~1om vid si1~. person b:l'md . am~~~ 
genom hans utnämnmg bll nddare a v svardsorden 1 ma .J 17 

. · t flo tta, 
l ) H. Hammar: Fartygstyper i Svenska Ost-Indtska Compagnte s 

Göteborg 1931. 
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Bild 8. 

Kanonslup med i regel 2 st. 24-pundiga kanoner. 

För revolutionen behövdes män för olika uppgifter och enligt 
J. M.. Sprengportens anteckningar hade han och överstelöjt
nant Trolle hos Chapman på Djurgårdsvarv·et, synbarligen med 
konungens goda vilja, beställt ammunition, tillverkad av det 
krut, som Trolie »par hasard>> fått med ett far~yg från Svea
borg. Under konungens exercis med officerarna på Ladugårds·
gärde, då tanken på en kupp icke var utesluten, hölls 1.200 
skott av denna ammunition i beredskap i en hyrvagn där ute. 
För övrigt sympatiserade Chapman såväl som hans vän Ehren
S~ärd med konungens statsvälvning, ty han såg däri enda vägen 
for återupprättande av Sveriges sjömakt. Dock bör anmärkas, 
~tt Chapmans arbeten på Sveaborg dittills varit föga bekanta, 
an själv f. ö. en ännu relativt okänd man . 

B: Ef~er Augustin Ehrensvärds död fo rtsattes hans verk av 
ennk af Trolle med h jälp av Chapman. 

d Gustav III tillstyrkte Chapmans förslag till kanonslupar re
an då Chapman meddelade det i skrift och ritningar den 20 jan. 
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1776. När af Trolie fick kännedom om byggnadsbeslutet skrev 

han till Chapman: »Nu kunna vi ge oss fan på att en gång bli 

så starka i skärgården som vår granne efter dessa vapen icke 

kostat mycket penningar och icke fordra mycket folk ». Sluparna 

var akterut nedskurna och försedda med en 12 punds kanon, 

som kunde användas för- eller akterut efter behag. Lavetten 

var så konstruerad, att den vid landstigning kunde sättas p2_ 

tvenne medförda höga hjul. På en av de nio kanonslupar, sorn 

Chapman byggde i all hemlighet på Dj~1rgårdsvarvet, medföljde 

konungen själv sommaren 1776, om vilket Chap~an skrev: 

»Sedan 9 kanonslupar voro byggda, armerade Ja.g en af dem 

och for med den upp åt Värtan, der Konungen SJelv kom om 

bord på slupen. Jag rodde och sköt, for till lands, lade .. ut land

o·ången gjorde landstigning med avancerade, och. skot undel' 

hela tiden. Derpå r'etirerade jag och sköt oss tills kanonen 

stog på sitt ställe i slupen». .. 
Denna manöver som ville visa, hur dessa fartyg latt kunde 

läggas i land och 'deras kanoner utnyttj~s såväl till la~ds .~om 
till sjöss, vann till den grad konungens bif~ll, att. har:-, pa stallet 

utnämnde Chapman till överstelöjtnant vid amiralicetet. Den 

typ av skärgårdsfartyg, som bl. a . .. skulle tillf.ör~äkra svenska 

flottan segern i Svensksund, hade darmed slagit Igenom. Chap

man konstruerade sedan även kanonjollar, kanonbarkasser och 

mörsarebåtar till armens flotta. . 

Genom skapandet av dessa olikartade typer skärgårdsfar

tyg hade Chapman på ett synnerligen lyckligt sätt komplet

terat de tidigare konstruerade skärgårdsfregatterna med de 

mera onmdgående och lättare manövrerade fartyg, som den 

för fö;svaret av Finlands skärgård avsedda skärgårdsflottan 

behövde för att tillsammans bilda den homogena och för alla 

eventualiteter stridsberedda styrka, utan vilken e~t sjökrig mot 

en överlägsen fiende icke hade stora utsikter att med fram

gång kunna genomföras. Skärgårdsflottans insats i 1788-1790 

års krig i finska skärgården visade även tydligt nog, att dess 

båda skapare, Ehrensvärd och af Chapman, icke hade såsom 

deras antagonister förmenat - tagit miste vid planläggandet 

och förverkligande :: av de nya fartygstyperna, uta:1 tv~rto~~ 

O'enom dessa fartygs tillkomst i mycket hög grad bidragit ti 

krigets slutligen lyckliga utgång, .ty det va~ .. med de~sa far~{ 
Gustaf III den 9 juli 1790 vann sm stora SJoseger v1d Sven" 

sund - kanske den största av ~v.eriges sj?se.?T~.r - öv~~. rd~: 
sarnas överlägsna styrka och dangenom bllforsakrade si.., (f · 

efterlängtade och följande månad ingångna freden. Att konun, 

477 

en värderade skärgårdsflottans insats i den avgörande sjö

drabbningen högt framgår även därav, att han såsom äretec

ken för Svensksundsegern, förutom minnesmedaljer, heders

värj or, ordensförläningar o. d., tilldelade skärgårdsflottans 

officerare rätt att bära, dels konungens namnchiffer »G III 
1790>> , i hattarna, dels i likhet med liv- och hustrupperna ett 

blågult ~i?en~kär~, det. s. k . Svensksundskärpet som varje 

svensk SJOofficer annu 1 denna dag, ehuru i modifierad form 
bär till sin paraduniform. ' 

När rapporten till rege1·ingen i Stockholm om slage ~ före

drogs för Gustaf III, som för övrigt själv i hög grad hade för

tjänsten om den lyckliga utgången, och den föredrarrande om 

segern läste, att den framför a llt vore att tillskriva "'Guds be

skydd, inföll konungen: »Tillägg också, jag ber, mina kanonslu
pal"». 

Inte bara i Sverige byggdes det sedan kanonslupar efter 

Chapmans modell. I Danmark byggde man sålunda under åren 

1804-1807 ett fyrtiotal kanonslupar av Chapmans modell. I 

en intressan~ artikel i TiS 1942 har F N eumeyer beskrivit hu

ru kanonslupar och kanonbarkasser efter Chapmans ritnino·ar 

i början av 1800-talet i hundratal byggdes vid den fran~ka 
kanalkusten och insattes i den väldio·a flotta om över 2.000 

landst igningsfartyg, vilka rustades i"' kanalhamnarna för att 

över föra .den arme på 130.000 man, som Napoleon hade sam

mandragrt för den planerade invasionen i England. Ritning

arna hade stuckits i händerna på de franska myndigheterna 

av en under 1788-1790 års krig i svenska flottan anställd 

h~l!ändsk sjöofficer, Muskein, som i Sverige eller Finland kom

mit i besittning av Chapmans ritningar. Sluparna <Yick i 

Frankrike under benämningen »Chaloupes cannonieres»b »ba-
teaux Muskein» eller »a la suedoise». ' 

skeppsbyggnadskonstens ståndpunkt på 1700-talets rnitt. 

de När man ~å 1700-~alets mitt ~k.ulle bygga ett nytt fartyg val
man vanligen antmgen ett tidigare bygot som föreb ild eller 

kckså ~ndrade man detta i något mindre "'avseende, men man 

d~nde Icke bedöma ett fartyg förrän det provseglat. Chapman 

aremot ritade sina fartyg på både teoretiska och praktiska 

!tunder och kunde i förvä~· relativt säkert bestämma fartygens 

genskaper. Chapman var mte bara kammarlärd och oaktat si-
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na goda teoretiska insikter hängav han sig aldrig till blotta 
spekulationer som en av hans samtida, den store matema ti. 
kern schweizaren Leonard Euler. (1707-1783). Då parisaka. 
demien år 1727 utlyste en pristävlan, som gällde problemet att 
förse fartyg med master, vann inte Eulers bidrag pr:set, men 
det renderade honom ett hedersomnämnande. Svagheten var den 
bristande förenligheten med det praktiska utförandet. 

Chapmans teoretiska arbeten hör däremot alltid intimt sarn. 
man med hans praktiska verksamhet. Efter varandra byggdes 
på 1700-talet tre av Chapman konstruerade 60-kanonskepp, s -:nn 
provseglades och vars egenskaper Chapman studerade och för. 
bättrade. Med så vunnen erfarenhet uppgjorde han den rit ning, 
efter vilken enligt 1780 års beslut 10 skepp på kort tid serie
byggdes i Karlskrona. Han upphörde aldrig att genom fö re
ning av beräkning och rön söka alltmer fullända sina konstruk
tioner. Till det mål, som föresvävat honom alltsedan han börjat 
sitt yrke som ett hantverk, strävade han ännu i sina sista år, 
ja, i sina sista dagar. 

En av Chapmans samtida, professorn i astronomi i Uppsala, 
Daniel Melanderhielm, har i en utomordentligt välskriven ex
pose med titeln »Tal Om De Mathematiska Vetenskapernas nyt
ta i Krigskonsten och alla dess särskilda Grenar, Hållet i Kongl. 
Vetensk. Academien Vid Praesidi Nedläggande, den 7 Augusti 
1782» även behandlat skeppsbyggnadskonsten: 

»Åtskillige Auctorer hafva derföre af Mathematiska grunder 
och deras tillämpning til skeppsbyggeri konsten afhandlat den
samma. I sådant afseende utgaf Bouguer, år 17 46, i Paris, sin 
Traite du Navire, de la Construction, et de ses mouvemen~, 
hvaruti han af sådana principer utförer det, som hörer ~Jl 
skeppsbyggeriet. Herr E u ler utgaf sedermera, år 17 49, s1.n 
Scientia N a valis eller Tractatus de Construendis et Dir igendis 
Navibus, hvaruti han använder den sublimaste Mathematiken, 
och dess application, til at igenomgå alt det, som kan räknas 
till skeppsbyggerikonsten. Sedermera och år 1773 utgaf E uler 
sin Theorie Complette de la Construction et de la Manoeuvr~e 
des Vaiseaux, hvilken edition uti en nyare af år 1776 i Pans 
med tilökningar och förbättringar blifvit upplagd. I denna 
Tractat utlemnar Auctor alt det, som han mera för Geometrers 
och Mathematikens vidare upodlings skul, i sin Scientia Nava
lis angående bägge dessa ämnen, än som egentligen tj en~nde 
til en Theeretisk afhandling af det, som i Practiken verkh~81~ 
kan förekomma, har anfört, och innesluter sig inom detta e 
hof, så at han upptager de mest hufvudsakliga problemerna, 

~o 1768~ Jan. Eebr. Mart. 

. 'PROBLEM, 
~~ fin~a råtta P~opo/tior~en til Åror; 

och del i frynnerhet .frJr Galerer. 

) ~~f~;.. ~ 

: RR!DRJC .CH:lPMAN, 
Skepps:Bygjtpaftue vid Kong!. Galcre-Fiottan;· 

.·. 

F; \!t:.. det~.!\: .. Pr~hl~m blifvit: uplMt af åtfldilh 
ge Mathematici, har .det likval alticiJked~ 

på f1il~tnt f4tt,· ·at ej nn 'fårdclcs nytta kun~ 
nat hämtas dåraf.i quen. , 

s~ älim!n· och {i ropet tak , f om en Åra !t·, f! 
fvårt 'lr det lil}vål at determinera defs ratta' pro~ 
portioner : .o· .. c. 'n.· Fa1Un de vinit t>rukadt; alt 
fedan m~nnifkor ntc med Fartyg tlrdas p~ 
vattnet, hn'r den a pt·aftiquen likvål ej va .. 
rit tilr!ckcHg, at i la Mndelfer g8ra delfe In• · 
firumenter fuUkomligc . 
, . Det &r troligt, at det gifv!ts och torde; ln· 
nu finnas Roddare-fartyg, hvllkas Aror pa alt 
'fått a. ro. d! proportim1cmde, ~ anfcende t il all• 
.de o.mfta.n · d1ghcter, Cc) m bo1·dt l :tk.t tagas 1 men, 
om på ~t af deile Fq.:Vfh }vara.,ft åror~e. nu 
hafva den båfta pn:>pomon·, gores nagon ån~rmg, 
at omftånditrheteme ej blifva, de t:·upme; ttl ex~ 

t O . . - ·.,.e _ . - _ _ _ • 
empel, om i !U.Het for f man, ~ man nyttjas 
til uvar 3ra; ftarl<are eller fvagare foik J om 
Fanyaet gör mer eller mindre mot!l:ånd i vat• 
net' f arom n~r det la ftas mer eller mindre, el
lc..<r OQl f~ r~ bladen 1\ndr_RS til ftorlcken; få ar 

p ra.· 

Bild 9. Vetensk.-Akad. Hand!. 1768. 
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och på dem lemnar Mathematiska upplösningar. Äfven ha. 
Herr öfversten och Ridd. af Chapman, 1775, i Stockholm nt~ 
gifvit sin Tractat om skeppsbyggeriet, hvaruti han likaledes 
af Mathematiska grunder afhandlat detta ämne, och i så måtto 
å daga lagt det sällsynta exemplet, at i denna vetenskap förena 
mycken och grundlig Theori med en berömvärd Practik. Dn 
Ramel Du Monceau utgaf också E lemens de l' Architecture 
Navale; ou Traite practique de la Construction des Vaisse
aux, tryckt i Paris 1752 ; men denna Tractat är endast F raetik 
och innehåller rättare beskrivningar på skepp till deras figu~ 
rer och öfriga omständigheter, sådane som de äro uti väl och 
efter en rätt Theori byggda skepp, hvilka funnits segla väl och 
hafva öfriga erforderliga egenskaper>>. 

»Härmed är eljest så beskaffadt, som förut är sagdt om 
Byggmästare i gemen, at de .som bygga skepp icke av egen 
kunskap i den rätta .skepps Mechaniken utan efter ärfda eller 
förvärfda ritningar bygga elaka skepp om ritningarna äro fel
aktiga, bättre skepp, om dessa äro bättre, men ega sjelfa inga 
insikter at döma om ritningarnas oduglighet, at dem förbättra, 
och at hancitera denna angelägna konst som en vetenskap af 
den arten, at man deruti kan komma till större fullkomlighet». 

För att förstå Bouguers och Eulers skrifter och praktiskt 
kunna tillämpa de uppställda teorierna ford rades kunskaper i 
den högre matematiken. Sådana ägde ej den tidens skeppsbyg
gare. Chapman ger en antydan härom i sitt uppmärksammade 
>>Tal om de förändringar som örlogsskepp undergått, sedan 
kanoner började på dem nyttjaE:->>, som han höll i Vetenskaps
akademien vid presidiets nedläggande 1770. Efter att med stör
sta respekt ha omnämnt Bouguers och Eulers lärda a rbeten 
säger han om dessa : 

>>Det är väl visst, att skeppsbyggerivetenskapen hittills ej haft 
så mycken nytta av dessa ·stora mäns arbeten, som man med 
skäl borde föreställa sig; men orsakerna därtill kunna lätt fin
nas. Den första är att, såvida de ej haft sig den praktiska de
len av skeppsbyggeriet bekant eller varit kunniga om alla de 
egenskaper, som böra iakttagas, då ett örlogsskepp skall kon
strueras; så hava i brist av nog behöriga data expressionerna 
blivit otillräckliga utan att eljest vara felaktiga. Den andra 
orsaken är , emedan det sällan händer, att skeppsbyggmästare 
äro tillika geometrer, så hava de till de givna expressionerna 
ej kunnat tillägga det som fattats, och har således allenast en 
liten del av detta arbete kommit dem t ill nytt a ... Icke desto 
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mindre tillhör såväl herr Bonguer som herr Euler den ära 
att hava varit de förste, som lämpat matematiken till skepp~~ 
byggeriet, så att man nu äger däruti en teoretLsk kunskap». 

År 1766-68 arbetade Chapman på sitt planschverk det be
römda och vackra »Architectura Navalis Mercatoria», som ut
gavs från trycket 1768, och till vilken plåtarna ännu finns 
kvar. Han anlitade som ritare sin systerson den skickli a-e 
vetenskapligt utbildade Lars Bogeman (adlad Nordenbjelke 
1809) med vilken han även ·senare samarbetade i Karlskro na 
under åren 1780-90. Denna vetenskapliga publikation skulle 
göra Chapman berömd bland alla stora sjöfarande nationer . 
Chapmans epokgörande »fartygsatlas »1), innehåller 153 fa r
tygsritningar och närmare 600 detaljskisser till ett stort antal 
fartyg av olika slag. För alla dessa är dimensioner, deplace
ment m. m. samt läget av deplacementets tyngdpunkt och meta
centrum angivna i tabeller med svensk, engelsk och fransk text. 
Verket är ett utomordentligt dokument över skeppsbyggnads
konsten i forna tider i olika länder. Det torde ha varit enastå
ende i sitt slag och hade en utomordentlig betydelse fö r skepps
byggare och redare på den tiden, då viktiga grunddrag för far
tygskonstruktioner ej var allmänt kända. 

Chapmans varaktiga betydelse för skeppsbyggeriet ligger i 
systematikerns begåvning att arbeta fram enhetliga konstruk
tionsprinciper grundade på matematisk beräkning. Ar 177f1 
utkom hans »Tractat om skeppsbyggeriet». W. F. Stoot, med
lem av Ship Research Department, Lloyds Register of Shipping, 
framhåller i sin artikel »Same Aspects of Naval Architecture 
in the Eighteenth Century», föredragen vid sommarsamman· 
trädet i The Institution of Naval Arehiteds i Paris den 2 juli 
1958 bl. a . följande om Chapman: »As a shipbuilder he was 
pre-eminent. His value lay in the fact that he was able t o apply 
his scientific training, which was extensive, to actual practice; 
- Chapman availed himself of most of the developments or 
his time and produced a book (Tractaten) that was of great 
value, and an object lesson for other shipbuilders. It was far 
in advance of other works of its type produced at this time:» 

Chapmans egen inställning till konstruktionsproblemet v1d 
denna tid framgår bäst av följande utdrag ur Tractaten. . 

»Det plägar så tillgå uti skeppsbyggnad, att man bjuder tJi! 
den ena gången efter den andra, var och en 8fter den insikt 

1) Som 1957 har utsänts i en ny u tgåva av det tyska för laget Robert 

Loef i Ma gdeburg. 

han äger, att förbättra skeppens skapnad; nämligen då man 
byggt ett skepp, och sedan det blivit försökt och befunnet äga 
en och annan elak kvalitet, har man vid byggnaden av ett a n
nat efter bästa begrepp så ändrat skapnaden, att det icke skull e 
få ett dylikt fel ; men det har som oftast eller nästan meren
dels icke bättre lyckats, än att det nya skeppet därigenom 
fått ett annat fel; ja, det har även hänt, att det senare skeppet 
fått samm~ fel i högre grad än det förra skeppet, och man har 
icke med v1sshet vetat om, om dessa fel härrörde utav skeppets 
skapnad eller a v någon annan obekant omständighet. Man kan 
härav finna, skepp byggas med bättre eller sämre kvaliteter 
mer av en slump än genom en säker föresats och att i följd 
därav, så länge man icke äger annan grund i kunskapen att 
bygga skepp efter, än blotta försök och erfarenhet, så kunna 
skepp i allmänhet icke få en tillbörlig fullkomlighet utöver 
den, de nu fö r tiden äga. Det bliver för den skull nödigt att 
utröna, vad det är , som skall b ringa denna kunskap till mera 
fullkomlighet». 

Tractat om Skeppsbyggeriet innehåller icke endast klarlägg
ning av olika problem såsom »Vattuhålans uträknande för 
1skepp eller dera!S Deplacement och om Gentrum Gravitat is 
uti stånd, som skeppet i dess f ramfart lider av vattnet o. s. v. 
utan även den av honom uttänkta konstruktionsmetod, som 
han gav namnet den paraboliska, »den sinnrikaste uppfinning, 
som i avseende på fartygskonstruktion någonsin blivit gjord». 
I denna Tractat fann skeppsbyggaren för första gången de 
s~eppsbyggnadstekniska begreppen klart och systematiskt de
fnuerade, de lärdas teorier begripligt omsatta i användbara 
formler och inte minst en enkel konstr uktionsmetod, som öpp
na,de en ny värld av möjligheter i ber äknandet på förhand 2.v 
manga egenskaper, som fö r ut endast kunnat försöksvis ut
rönas. 

Det t::- banbrytande arbete blev grundläggande för skepps
byggenet under de närmaste hundra å ren. Av de omdömen, 
som fällts över dessa C ha p mans verk, må ett här anföras: »Vers 
la meme epöque parurent a l'etranger deux ouvrages des plus 
remarquable, celui de l'ingenieur suedois, Chapman, en 1768, 
do~nant d'une part 62 plansches gravees et de l'autre 26 re
Pre~entants les lignes de construction de tous les genres de 
n~v~res de l'epoque. Ces atlas ont ete donnes au Musee par le 
lllin1stere de la marine de Suede, et ils penvent etre directement 
ac~uis, comme les eartes marines. Le volyme qui les accompag
nalt fut traduit, en 1781, par Vial de Clairbois, et !'ensemble 
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forme, pour son epoque, Le monument de construction navale 
le plus complet qui existe» . 

översättaren M Vial du Clairbois gjorde en del smärre an
märkningar till Chapmans arbete som även utgivits på svenska 
av lVI . A. N or berg år 1782. < 

>>Företa! af Hr: V. D. C. B. 

År 1768 utgaf Herr af Chappman, öfver Skepps-Byggmäs
tare uti Kong!. Svensk tjänst, et värk uti Planeher öfver 
Skepps-Byggeriet, ka1ladt Architectura Navalis Mercatoria 

Utaf åtskillige på Plancherne puncterade constructioner, 
har jag slutadt, at dess Auctor voro en ganska förfaren Man 
och en värkelig Byggmästare. Under förleden vinter har jag 
öfverkommit en Tractat på Svenska om Skepps-Byggeriet, 
hvilken Han sedermera utgifvit år 1775. I anledning af den 
fördelagtiga tanke jag ägde om Herr öfver Skepps-Byggmäs
tarens utmärkte insigter, trodde jag, at detta arbete kunde 
blifva af mycken nytta för Sjöväsendet; jag föresatte mig där
före, at däraf göra en öfversättning och har jag vid detta 
fö retagande funnit mera lätthet, än jag förmodat. H err von 
Löfvenörn, Dansk Sjö-Officer, nu varande uti Fransysk tj änst, 
en ung Herre med mycket snille och insigter, har visat mig 
den vänskap och höflighet, at vid lediga stunder bidraga därtill, 
at jag kunde förstå detta ar'bete och i samma mån, som vi 
härmed fortforo, fant jag alt mer och mer, at vår möda ej 
aflopp förgäfves. 

Denna afhandling är uppfyld med Nya Saker; Några gan
l'lka väl utredde; Andre visa sig såsom endast anmärkte, Och 
om Auctor ej just altid träffadt målet, så synes åtminstone, 
at Han är på spåren och vi äro Honom oändligen förbundne 
därföre, at nu kunna börja där, och dit Han anländt med egna 
krafter. Man torde förstå at jag hämed menar frågan: Om et 
flytande ämnes motstånd på en kropp, som däruti röres. 

Det är på detta sätt beskaffadt med alla rycktbara proble
mer uti konster och vetenskaper. Insigter komma ej (at jag 
så må tala) språngvis. De skrida småningom. Det ligger oände; 
ligt stor förtjänst däruti, at kunna gå några märkbara steg pa 
Vetenskapernas Bana; Det är den enda, som större delen af 
Store Män någonsin ägt ; Och gail!ska få kunna ensamt t ill
skrifva sig en betydande upptäkt.» 
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Först 1786 innehåller, såvitt kunnat utrönas, den franska 
rnarinens »Ordonnancer» (reglementerade bestämmelser om 
dimensioner m. m. för enheterna i de olika fartygscerterna) 
ä,ven (beräknade) värden för deplacement, deplacementstyngd
punkt, metacentrum. 

Chapman var rätte mannen att metod~skt utfärda dylika 
föreskrifter och upphöjde ock härmed skeppsbyggeriet från 
att hittills i övervägande grad ha varit ett hantverk till ·~n 

på fullt vetenskapliga beräkningar fotad konst. Chapman bygg
de icke som äldre tiders skeppsbyggare »på h:änn» utan hade 
på grund av sina med grundlig erfarenhet i praktiskt skepps
byggeri parade stora teoretiska kunskaper i matematik och 
fysik möj lighet och förmåga att finna vägar där han genom 
formler och beräkningar med framgång kunde binda och 
systematisera de olika konstruktionerna. Han ersatte »tyckan
det>> med kvantitativa beräkningar. Med ledning av ritningar 
till fartyg, som var kända som utmärkta seglare, ansåg sig 
Chapman kunna fastställa1), att på ett för segling väl format 
fartyg spantareorna (d. v. s. tvärskeppssektionsareorna under 
vattenlinjen) borde avtaga från största tvärskeppssektionens 
(nollspantets) ställe och utåt ändarna i samma förhållande 
som ordinatorna O, l, 2, 3, 4 o. s. v. i nedanst ående figur uti 
vilken kroklinjen ABC är en parabel med linjen AD till axel 

D 

l o l l l z l~ 
A B 

och punkten A till vertex. Det därpå grundade konstruktions
sä~tet fick av Chapman namnet den paraboliska metoden. 
VId denna metods användning måste dock för- och akterskep
pens parablar ha olika form beroende på nollspantets placering. 

»Tractaten>> liksom flera av Chapmans andra arbeten över
~~ttes och utgavs även i England, där de dock huvudsakligen 
~~.r ha kommit till användning såsom läroböcker i de sjömili
tara skolorna. Det dröjde nämligen ännu länge, innan de eng
elska skeppsbyggmästarna intresserade sig för det teoretiska 

1
) G. Unger: Svenskt Biografiskt lexikon VIII s. 356. 



486 

~keppsbyggeriet och t. ex. bekvämade sig att beräkna meta
centerhöjden för att undersöka sina fartygs stabilitet1 ) . »Trac
taten» utkom även i en rysk upplaga. De danska skeppsbyg~
mästarna hade väl ej beho~ av öve~~ättni~g i fråga om dessa 
arbeten. Att »Tractaten» eJ var okand pa de danska örlogs
varven, där nybyggnadsverksamheten var utomordent ligt liv
lig under 1700-talet:s sista decennier fram till det stor a flott
rovet 1807, kan man emellertid förmoda. I varje fall stod de 
danska .skeppsbyggarna Henrik Gerner ( fabrikmester 1772-
1787), Frantz Christoffer Hohlenberg (fabrikmester 1797-
1803), varav åtminstone den sistnämnde under besök i SveriO'e 
sammanträffade med Chapman, ej främmande för de konstrulr
tionsprinciper, som denne tillämpade. 

StTiden om ö1·logsjlottans ut[oTmning. 
Under frihetstiden försummades försvaret såväl till lands 

som till sjöss i hög grad. Den under Karl XII :s krig illa skam
filade, till Karlskrona förlagda örlogsflottan behövde förnyas 
men det blev långa uppehåll mellan nybyggena. De små ansla~ 
gen åts upp av dyrbara fartygsreparationer med små resultat. 
Men utredningarna var desto fler. För att uppgöra förslag t ill 
återuppbyggnad av den förfallna flottan anbefalldes tid efter 
annan certdeputationer; den sista under denna epok var den 
tidigare omnämnda certdeputationen 1764. 

Sekreta utskottet skriver 1769 till Amiralitetskollegii efter
rättelse härom: 

»De odugliga Skeppen borde väl som till intet gagnande slo-
pas eller fö~·säljas, men då allmänna meningarne så hos oss som 
grannarna äro lika, och att de mest göra afseende på antalet af 
skrof, så är Sekreta Utskottet af den tanken, att så många af 
de gamla odugliga Skeppen må för syns skull hållas flytande, 
att de tillika med de 12 goda utgöra en flotta af 21 skepp. Till 
denna flotta erfordras 6 st grofva Fregatter och ett par mindre, 
och som Skeppen komma att blifva länge stående på sina bäd
dar, blir nödigt att de få sina namn, när köl och stäfvar resas» -

Den unge Gustav III, som återkommit från F rankrike 
med ett fast beslut att återuppliva Sveriges stormaktstid, såg 
i flottan ett medel härvid, och han fick till skillnad från hertig 
Carl tidigt upp ögonen för Chapmans begåvning. Under hela sin 
r egeringstid hyste Gustav III ett livligt intresse för flottan. 
som han tycktes betrakta som landets egentliga huvudvapen . 

, ) jfr. Arthur W . Johns: Progr ess in Nava l Const r uction, The E ngiDeer 

16. II. 1934. 

·!87 

Bild 11. 

Vasaskjulet på 1770-talet. Efter akvarell av C. G. Engelhardt. 

Gustav III insåg tillfullo, att för att rätt kunna utnyttja skär
gårdsflottan behövdes även den huvudstyrka av sjögående 
skepp, som s~ull~ kunna ~ppta strid med den fientliga örlogs
flottan ~~ler. atmmstone hmdra den, dels från att intränga i de 
~tre skargardsbanden och där störa skärgårdsflottans opera
borre~. till ar_mEms s~öd, dels från att slippa ut ur Finska viken 
och narrna s1g Svenges kuster väster om Östersjön. 
Ino~ armens fl?ttas byggnadspolitik hade Chapman åstad

ko~~lt ~-~.~evolutiOn .. T~ren var nu kommen till örlogsflottan. 
Fo: SJofo~~varets IStapdsät~ande uträttades också mycket 

Und~r den narmaste 20-arspenoden. Medan den i Karlskrona 
statwnerade stora flottan år 1772 endast räknade 7 linjeskepp 
och 4 fregatter i tjänstbart skick samt 11 skepp och 5 fregatter , 
~om ta_rvade stö1:re eller m~ndre ~eJ?arationer, utgjordes samma 
lotta ar 1788, da ryska knget borJade, av 26 linjeskepp och 23 
~regatter utom en del mindre fartyg . Vid öppnandet av riks
t·agen 1778 me?delade konungen sålunda att han vidtagit kraf
kga anstalter bli flottans upphjälpande ; bl. a. hade han avslutat 
ontrakt om leverans av ett parti ekvirke från Tyskland t ill 

ett Värde av 500.000 rdlr i silver . En stor del av de summor, som 
llncter Gust av III:s tid nedlades på örlogsflottans ist åndsättan --
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de, utgjordes av subsi~iemede~. från Frankrik~. ~n}ig~ konven. 
tionav den 27 februan 1773 lamnade Franknke 1 arhga subsi
dier 800.000 livres, och genom ett nytt fördrag i maj 1783 för. 
band sig Frankrike att ytterligare utbetala en och en halv mil. 
jon livres årligen t). 

De ökade anslagen gav ej något större resultat till en början. 
Av konungen anbefallda åtgärder rönte i Karlskrona ett starkt 
motstånd f rån de äldre sjöofficerarna, som ej uppskattade Chap. 
mans nymodigheter och slog vakt omkring Gilbert Sheldon och 
hans väl kända fartygskonstruktioner. 

En kortare orientering torde vara erforderlig för att något 
belysa den miljö, vari Chapman skulle komma att arbeta2). 
Konungen som snart insett att försumpningen bland örlogsflot
tans personal och sjökrigsmaterielens förfall förorsakats genom 
frihetstidens partipolitik och gubbregemente, började med att 
utfärda en del förordningar till tjänstens upprättande och eko
nomiens ordnande. År 1775 gjorde han ett besök i Karlskrona 
för att övertyga sig om huru reformerna blivit iakttagna. Re
sultatet blev nedslående. Flottans nya organisation och tek
niska förnyelse blev nu ett centralpolitiskt problem. Konungen 
insåg, att Amiralitetskollegiets inflytande måste brytas och 
återföras till Stockholm för att vara "närmare till hands, när 
konungen ville inhämta dess yttrande rörande rikets fö rsvar och 
amiralitetsverkets upprätthållande". Beslutet om flyttningen 
fattades dock först följande år. Till president i Amiralitetskolle
giet utnämndes vice amiralen, frih. Falkengreen, till amiralitets
råd vice amiralen J . N ordenanekar och överchefsbyggmästaren 
Chapman. Nya instruktioner utfärdades för kollegiet, amiraler
na m.fl. Denne Falkengreen blev sedermera Chapmans bittre 
fiende. Om honom säges, att ehuru en skicklig officer, var han 
med sitt utpräglade partisinne, sin stränga konservatism en 
motståndare till de nya ideernas utbredning inom flottan och 
höll gärna fast vid den gamla ordningen. Han hade även varit 
motståndare till Augustin Ehrensvärd. År 1776 företog konung
en en ny resa till Karlskrona i sällskap med hertig Carl för att 
se huru hans befallningar blivit utförda, ävensom för att förbe
reda riksrådet Karl Sparres över tagande av flottans angelägen
heter i stället för Falkengreen. Konungen åtföljdes av flera riks
råd, generaler m.fl. samt den "habile och namnkunnige Chap
man". Gustav III stannade fyra dagar i Karlskrona. Stora kost-

1) J . Brome : Karlskr ona stads historia Karlskrona 1930 del I s . 523. ? 5. 
2) L . Stack ell : a f Chapman, Nordiska Museet s Tidsk rift. RIG l!J, 
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nader hade nedlagts på reparationer, men bara ett linjeskepp 
uade byggts, 60-kanonskeppet F r e d r i k A d o l f. Chap·
Jllan, som i .slutet av år 1776 befordrades till överste, fick nu 
framlägga sma iakttagelser och ändringsförslag, vilka godkän
des. På hans inrådan fastställde konungen en fullständig plan 
för linjeflottans nybyggnader, varvid inga större reparationer 
borde ske. Sparre inspekterade kaserner, förråd m.m. och upp
täckte överallt brister. "En elak esprit syntes vara inkommen 
vid skeppsbyggnadsverket" - hårda omdömen fälldes om Ter
smeden samt om fadern och sonen Sheldon, skeppsbyggmästar
na. Sparre ville lägga varvsstyrelsen och skeppskonstruktionen 
i en persons händer. Enligt Carl August Ehrensvärd fann man 
att: »A.~. v~r sammans~tt av sjöofficerare och deras släkting
ar, alla 1 stand att bereda varandra lycka och förmån· de ci
vila okunniga i krigsärenden och de militäre blinde i ~ll civil 
författning. Kollegiet undgick icke tilltal och amiralerna för
tjänade icke mycket beröm. » 

F r e d r i k A d o l f, som byggts i Karlskrona under led
ning av överskeppsbyggmästare Harald Sohlberg, provseg
lades 1776, och Chapman deltog i expeditionen som ledamot i 
provseglingskommissionen. Då detta fartyg var det första av 
den nya certen och som sådant skulle tjäna som modell vid 
komm~~dC: skeppsbygge, var det av största vikt att en grundlig 
u.~dersok"nmg av dess egenskaper gjordes under en provsegling 
for att fa eventuella fel och brister rättade.!) I och för kadet
ternas exe.rcis medföljde kapten Erik Klint, som i sin rapport 
avgav utlatandet att »skeppet manövrerade ganska kvickt». 
Fartyget bedömdes dock icke vara styvt nog. Med stöd av vun
n~ erfarenheter utarbetade Chapman omedelbart ett nytt förslag 
hU ett 60-kanoners skepp, som på konungens befallning genast 
sta~elsattes på Karlskronavarvet för att, i förtur till H e d v i g 
E l1 s a b e t C h a r lo t t a, under namnet V a s a efter en an
märkningsvärd kort tid löpa i sjön. 

År 1777 medföljde Chapman på den a v honom nybyggda 
I\ungliga Lustskonerten A m f i o n, då Gustav III gjorde en 
resa fr ån Karlskrona till Stockholm. 

Bild 12 visar den av Gustav III den 10 oktober 1777 appro
~erade linjeritningen till 60-kanonskeppet V a s a. Chapmans 
arakteristiska påskrift lyder: 

---------1
) E. Holmberg: Ett och annat om de Chapmanska örlogsskeppen. 'riS 

1921 s. 514. 

35 
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»Ritning på ett Linie Skepp om 60 Canoner. Som i Underdå. 
nighet Projecteras at få blifwa Skeppet Wasa. 

Bestyckningen består af : 
13 par 24 pd. Canoner på Understa Däck, 
13 par 18 » do 14* Skpds. vigt på öfra Däck 

4 par 6 » do på Hyttan. 
Således är den av Hans Konglige Majestät i nåder tillförord

nade Deputationens hufud Principe i Skepps Certernas förbätt. 
rande oförändrad. 

Med 2 :ne st 24 pd. och 2 st 18 pd. Canoner kan skiutas rätt 
fram; 2 :ne st 24 pd., 2 st 18 pd. och 2 st 6 pd. Canoner kan skiu
tas rätt ackter. 

Längd öfver st~f emellan -~erpendiculai~ern~ 162 fot. (Enligt 
Konungens pasknft skulle langden med b1behallande av övriga 
dimensioner ökas l fot.) 

Bredd efter ytterkant af timren 45% fot. 
Med full Armering, 5 Månader Proviant 
och 21h Månader vatn för 490 man 
Besättning, är dess djupgående Ackter 

19 1h do 
Ehuru Batteriets höjd är då 7 % fot , blifver detta Skepp 

likafullt tillräckl. Segelstyft. 
Höjd mellan Däck, från plankan till underkant af balken mid

skepps, wid Skärståcken 7 1/G fot. 
För Mousquetteriet äro Gångbord på sidorna, alt ifrån Hyt

tan till emot främsta ändan av Store Röst». 
Ritningen är typisk för Chapmans eleganta, noggrant detal

jerade och minutiöst utarbetade fartygsritningar med artist iskt 
utförda ornamenteringar. Särskilt smekes ögat av spantrutans 
vackra linjer och väl avvägda former .l) 

Skeppet V a s a deltog i slaget vid Hagland den 17 juli 1788, 
varunder dess tappre chef, greve Baltzar Horn, dödligt sårad 
överlämnade befälet till löjtnant Lagerstråle med de historiskt 
bekanta orden: »DU skall svara mig inför Gud, om du stryker 
flagg». Flaggan blev ej heller struken, utan V a s a lyckades 1 

förening med två andra skepp rädda amiralskeppet, som hår~ 
ansattes. Vidare deltog V a s a med stor tapperhet i slaget v~, 
öland 1789 och i genombrytningen vid Viborg 1790. Efter a ' 

J<a· 
l) I. Falkman: Några ord om F. H. af Chapman och om de av honorn 5 ·ct 
pade fartygstyperna, som vunno segrarna vid Bog la nd 1778 och VI 

Svensksund 1790. Laivastolehti maj 1928 , 
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under någon tid ha varit i handelssjöfart för Ostindiska korn. 
paniet utrangerades V a s a 1836 samt sänktes i Djupasund 
i Karlskrona skärgård, där just nu brobygge pågår. 

För utbyggande av örlogsflottan hade Chapman, såsom fö rut 
omnämnts, tidigare uppgjort ritningar, efter vilka några linje. 
skepp och fregatter byggts i Karlskrona av överskeppsbygc· .. 
mästaren Gilbert Sheldon, tillhörande den släkt, som i tre g~. 
nerationer innehaft motsvarande befattning och med ledning av 
i de stora örlogsflottorna vunnen erfarenhet utbildat den då 
i svenska örlogsflottan förekommande skeppstypen. Mot denna 
hade Chapman vissa anmärkningar, särskilt att de voro för 
tunga, svårmanövrerade och djupgående, hade för stora över. 
byggnader samt förde kanonerna så lågt, att de ej ens i frisk 
märssegelskultje kunde använda sina undre batterier. 

Förtroendet inom officerskåren för Chapman var i allmänhet 
ringa, han ansågs äga goda teoretiska kunskaper, men alldeles 
för liten erfarenhet beträffande de större fartygstyperna, då 
han huvudsakligen varit sysselsatt med skärgårdsflottans ut
byggande, medan Sheldon länge varit skeppsbyggmästare i 
Karlskrona och byggt många fartyg, däribland flere större 
skepp samt vunnit stort förtroende och var mycket uppburen. 
Gilbert Sheldons senaste skapelse vid denna tid var 70-kanon
skeppet Sofia M a g d a l e n a (sjösatt 1774), som ansågs 
för örlogsflottans mest välseglande och bäst inredda linjeskepp. 

För att komma till klarhet i frågan om de olika egenskaperna 
hos Gilbert Sheldons och Chapmans konstruktioner anbefalldes, 
att å den under år 1779 sammandragna neutralitetseskadern, i vil
ken bl a ingingo linjeskeppen S o f i a M a g d a l e n a och V a s a, 
försök skulle utföras för att noga utröna det senare fartygets 
egenskaper i jämförelse med Sheldons konstruktioner, varvid 
iakttagelser skulle göras dels i avseende å skeppets välsegling, 
dels i avseende på dess förhållande i »attack och defence». För 
att verkställa dessa undersökningar tillsattes en provseglings·· 
kommission bestående av förutom Chapman (embarkerad å 
V a s a) konteramiralen K. G. Grubbe, fartygschefen å V a s a, 
överstelöjtnanten H. A. Holdtz, och majoren E. Klint, medan 
cheferna å de övriga i eskadern ingående fem linjeskeppen, av 
vilka två voro byggda enligt Chapmans ritningar och de övriga 
enligt Sheldons, skulle föra observationsjournal jämte segling~
journal om respektive fartygs egenskaper i förhållande t1ll 
Vas a. 

Fartygens huvuddimensioner var: 

Sofia Magdalena 
längd över allt 174 fot 
största bredd 44% » 
djupgående akter 23 » 

Vasa 
162 fot 
45% > 
19 112 » 
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Redan i början av expeditionen visade sig de båda äldre 
Chapmans-fartygen vara tröga seglare, men av närmare under
sökning framgick, att dessa fartyg dels var illa tacklade, dels 
icke på fem år hade rengjorts i botten - medan S o f i a 
M a g d a l e n a tagits nymålad direkt ur dockan -, vida.re 
hade ballasten i de båda Chapmans-fartygen efter i Karlskrona 
verkställd provsegling, då de ansetts vara för veka, ökats från 
föreskrivna 1500 skeppund till 3000 skeppund. De värsta brist
fälligheterna i tacklingen avhjälptes, och den överflödiga bal
lasten kastades överbord, men åt fartygsbottnarna kunde 
ingenting göras. 

Vid fortsatt segling genom Öresund fann man, att S o f i a 
M a g d a l e n a låg så djupt akter, att skeppet icke kunde flyta 
genom Drogden. Efter omlämpning av ballasten styrde fartyget 
så illa att lotsarna endast med svårighet kunde övertalas svara 
för lotsningen. Efter en kortare kryssning i Nordsjön återvände 
eskadern till Göteborg, där bl. a. Chapman debarkerade, me
dan provseglingen ytterligare utsträcktes en månads tid. Ma
jorerna Klint och Raab fortsatte därunder undersökningarna 
rörande V a s a s egenskaper i förhållande till eskaderns övriga 
fartyg, Klint beträffande skeppets sjöduglighet, segling och 
manöverförmåga, Raab i vad som rörde dess bestyckning och 
andra egenskaper såsom stridsfartyg. Det är deras samvets
grant förda journaler man till stor del har att tacka för att 
V a s a s utmärkta egenskaper slutligen kom till sin rätt. 
Ehuru kommissionens yttrande var i stort sett gynnsamt, ut
tryckte Grubbe sig offentligen nedsättande om fartygets egen
skaper, och själva eskaderchefen, hertig Carl, stack ej under 
stol med att han för sin del föredrog medtävlaren, Sofia 
M a g d a l e n a. På högsta ort hade man alltså all anledning 
att känna sig i hög grad villrådig i denna omtvistade fråga . 

striden mellan de båda konstruktionernas talesmän fort
satte även efter återkomsten till Karlskrona. Rykten utspreds. 
~tt V a s a vore en misslyckad fartygstyp, och Chapman fick 
~ter ett starkt parti emot sig. Det blev en hård strid, som fördes 
Inför Gustav III, å ena sidan det s. k. amiralspartiet med bl. a. 
arniralerna Grubbe, Falkengreen och Tersmeden, vilka mot-
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arbetade Chapman, ä andra sidan av bl. a. Ehrensvärd och då 
varande generalmajoren, senare generalamiralen af Tro!\::
en vidsynt och kraftig personlighet. 

1 
' 

Det gjordes systematiska försök att rubba konungens för. 
troende för Chapman. I G. J. Ehrensvärds Dagboksanteck
ningart) kan man läsa: 

»En conteramiral Grubbe, hvilken varit med prins Carls sjö
expedition commenderad, hade åtskilliga gånger anmält sig til 
audiences vinnande, hvilket Hans Maj :t nu omsider beviljade 
honom. Ändamålet var en amiralitets-anläggning at skada den 
skicklige skepsbyggmästaren Chapman. Han berättade, huru 
Chapmans skeps-cert är onyttig och vådlig för riket, huru nå
gre och 20 tunnor guld äro bortkastade och illa använda, huru 
skeppen Adolph Fredric och Fredric Adolph, hvilke nu varit 
i denne escadre, varit ranke, oduglige seglare, onyttige i sin 
defension, at bygde til 1,500 skeppund barlast bära de 3.000, 
at de blifvit öfverhöljde med segel och ändå icke kommit ut
ur stället med lagom väder, at de bägge skeppen Gustav III 
och Charlotta Elisabeth, som nu stå på stapeln, bygde efter 
samma ritningar, få samma fel; at skeppet Vasa, hvilket bygdt 
efter en ny cert, äfven, ehuru bätre än de förre, dock hade stora 
fel, nämligen at de vore svagt bygdt, så at vid minsta canonade 
en sådan dallring i hela skeppet skedde, at det snart därigenom 
skulle bli odugligt; at på öfvre däcket ej vore någon defension 
för manskap, så angelägen vid en äntring; at det bästa skepp 
i flottan var skeppet Sophia Magdalena, bygdt af deras skepps
byggmästare Scheldon; med ett ord, at Chapman torde vara 
en kunnog byggmästare för handelsflottan, men aldeles akun
nog uti !'architecture militaire.» 

»Hans Maj :t hade icke varit nöjd med denna berättelse, sagt 
at han trodde, det partisjukan något talade emot Chapman, och 
frågade åtskilliga gånger Grubben, hvad Chapman sade, som 
sjelf var närvarande under expeditionen. »Han upfant ändring
ar och förbättringar och plåstrade, hvar han kunde », svara
de Grubben. »Då lär han nog hitta på läkemedel», sade Hans 
Maj :t, »jag tror at han är en så habil man». Således lyckades 
detta första försök ej til annat än at kasta misstankar mot ho
nom. Flere lära beredas, och tyckes det som hertig Carl sjelf 
mycket adopterade denna plan. Så anläggas intriguer vid hof, 
så fortsättas de; den fredlige och dygdige ämbetsmannen, soru 

l) Dagboksanteckningar förda vid Gustav III:s hof utg. av E. V. Montan, 

Stockholm 1878, del I s 257 . 
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Bild 13. 
Henrik af Trolle. Efter litografi av K. O. Cardon. 

är ett mål för aful'ld och egennytta, arbetar med nit och besvär, 
okunnog härom, i samma ögonblick som hans ära sättes på ett 
Vågspel. » 

För att försvara sig mot amiralspartiet sammanskrev Chap
l:han på Trolies uppmaning i oktober 1779 nedanstäende för
svarsmemorial, vilket Troile föredrog för konungen. 
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Chapmans P. M.1) 

Då jag förnummit ett rykte vara utspridt, som skulle siutt' 
c~nonsskeppet Adolph Fredric och sexti-canoners skeppet Fr ~
nc Adolph vara så litet styfva, och tillika så trÖ<' a seP"lare e t-
d t .l K l · o " ' <~ e 1 .. ong . ~aJ :~s och kronans tjenst . äro alldeles oduglio-~-
mel?- daremot SJut.tnal?-on~ ~keppet S?phm ~l[agdalena det bäs~ 
ta 1 ~lott.an, -~ar Jag hl nod1g uplysnmgs vmnande härutbna 
funn~t mig foranlåten at_ gör~ d;" jämföre.~ser och erhindrmga~ 
hvangenom man kan blifva 1 SLand at domrna om grunden til 
detta rykte och dess trovärdighet. 

.. skeppet Fredric Adolph lopp af stapeln år 1774, t vän""'P år 
darefter eller 1776 gjordes med samma skepp profseglinp-, då 
d_et befants a~ ega alla de e~~nskape~, som ett god~ sjöskepp 
b_llko~mer, halst det seglar val och gor stark fart , sa för- som 
b1devmd, det styres väl och har ganska liten afdrift, vändeJ.' väl 
och qvi_ckt, har lindriga rörelser i anseende til slingr ing och 
stampmr:tg m.m., men at det ej egde den styfhet, som af ett 
fullkomligt godt linjeskepp erfordrades, för hvilken orsak blef 
projecteradt at segelarean skulle minskas, som ock blef verk
stäldt. Innan afseglingen ifrån Carlskrona försöktes skeppets 
styfhet på det sättet, at på ena sidan stodo canonerne uthalte 
genom portarne, och på andra sidan så långt in, som brokarne 
kun~e medgifva. I läsidan stältes ett visst antal manskap i pro
porbon emot canonernas antal och calibre, samt på gångborden 
så många som behöfdes til mousqueteriet; hela antalet af det
ta manskap, som alla stodo i lä, utgjorde 440 man· af alt detta 
krängde skeppet 5 grader,; och då skeppet stod' uprätt, var 
styckeportames höjd öfver vatnet 5 fot 9 %, tum. 

Med skeppet Sophia Magdalena (som vid pass 3 veckor innan 
afseglingen togs rengjordt utur dockan) gjordes samma försök 
i år och var dess krängning 5 grader, då likväl antalet af man
skapet ej var mer än vid pass 320 man, och då det stod uprätt, 
var styckeportames höjd öfver vatnet 5 fot 8 tum. Oaktadt 
skeppet Fredric Adolph befants något styfvare än Sophia Mag
?alena, underhålles likväl det ryktet, at skeppet Fredric Adolph 
ar rankt och skeppet Sophia Magdalena styft. 
Hv~d välseglingen beträffar, bör ingen jämförelse göras des

se tvar:t_ne skepp emellan för denna gången, emedan, som förr 
sagdt ar, at Sophia Magdalenas botten var alldeles ren, och 

l) Ehrensvärd, del I s. 349. 
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dess utom seglen ti_l sin storlek emot vanlig proportion; där-
ernot skeppet Frednc Adolph låg nu 6 tum djupare nedlastadt, 
och segelarean mycket minskad emot förra gången; hela dess 
botten efter fem års liggande i vatnet betäckt med musslor, 
h varför det nödvändigt måste segla illa; dageliga erfarenheter 
visar at skepp, som varit de bästa seglare, när de haft ren botn, 
h.~fv::, varit de sämsta då botten varit oren. Alldeles på samma 
satt ar det med skeppet Adolph Fredric. 

At med båda dessa skepp varit så beskaffadt, är allom be
kant, som varit ute med på expeditionen ; det är därföre på 
tagli~t, at uphofsmannen til förenämnde rykte antingen varit 
för litet kunnog i sjöväsendet, eller at han af misstag förbi 
gått orsakerne til hindret i seglationen, eller ock, som lika tro
ligt är, emot bätre begrep fästa sig vid andre ifrån ämnet vida 
skilde afsigter. 
. ~~{eppet Vasa h~r ej heller sluppit oklandradt, ehuru det eger 
1 nastan fullkomligaste grad alla de qvaliteter, som fordras 
af ett godt linieskepp. Jämte den egenskapen at det förer sine 
c~non~r högre up än något linieskepp i Europa, eger det til
rackehg styfhet at föTa segel, så at vid samma försök som 
med de ~?dre" skett, var krängningen 3 '4 grad, som är långt 
styfvare an nagot skepp i flottan. Det styrer och vänder excel
lent, är ma~eligt i sine rörelser så väl i anseende til slingring 
som stampnmg, och sättning; hvad välseglingen beträffar fast 
d~n ej är fö~träffelig, så är den likväl ostraffbar; detta ä'r jag 
SJelf s~mld" ti~, ~.Y s?m jag gifvi! de~ta skepp, med ett så högt 
bat_t~ne, s~ tilrackhg styfhet, sa dnstade jag ej gifva det den 
smidighet 1 b.?tn, s~m en sn~ll seglare fordrar, emedan jag ej 
va~ alldeles saker pa, huru v1da skeppet däraf skulle blifva ma
~eh~t i ~!ne rör_:elser, men nu, sedan försöket slagit så väl ut, 
ar Jag saker pa at kunna, utan betydande ändringar i skap
naden, gifva åt ett dylikt skepp den egenskapen at äfven bllfva 
en excellent seglare, utan at förlora någondera af de qvaliteterne 
som skeppet Vasa nu eger, och kan man vara försäkrad at Vasa 
med segel så utur proportion som Sophia Magdalena, hade icke 
allenast seglat så fort, utan bä tre. För öfrigt: det fel, som det
ta skepp debiteras före, är, at det ej kan ligga nog nära vin
den ; men det är säkert ingen sjöman som tillagt skeppet detta 
felet, ty ett skepp med lika bredd som längd, och ett annat, som 
Vore flere gånger så långt som bred t, ligga lika nära vinden; 
det kommer därföre alldeles intet an på skeppets skapnad, 
Utan endast på seglens mer eller mindre brassning, hvilket an
kommer på tacklingen, som alltid lätteligen kan hjelpas. Likale--
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des berättas, at det skall vara för svagt bygd t akter; detta om, 
döme har sitt ursprung däraf, at då det sköt med 6 Zt-canone1. 

ne akter ut genom hackbrädet, geck alla glasrutorne s<;>nder uti 
akterklysorne; men h vilken ser icke at luftens trycknmg emot 
glasen var rätta orsaken härtil? Äfven kla~as at officerarne 
äro så trångt logerade, emedan detta skepp eJ har rundhus. som 
de andre linieskeppen i flottan. Det är visst at det så förhåller 
sig, men de ha likväl tilrä.ckeligt utrymme och logementer, 
fast ej aldeles så beqvämt som på andre skeppen; orsaken til en 
dylik inrättning grundar sig på mycket goda skäl, fast jag hvar
ken kan eller bör communicera dem med herrar officerare, hälst 
skälen äro af sådan beskaffenhet, at de aldrig böra blifva b8-
kante. Saken är denne: 

l :o. Det är allom bekant, at utanför Köpenhamn är ganska. 
grundt vatn, a t danska flottan aldrig kan armera i hamnen, 
utan måste det ske utanför bommen, på inre delen ~tf redden, 
därföre om vi skola hindra deras skeps armerande måste dess<t 
skepp vara så litet djupgående som möjligt. Vasas djupgående 
är högst 20 fot, hvaremot de andre sexti-canousskeppen i flot
tan ligga emot 22 fot, och sjutti-canons--skeppen 23 fot djupt. 

2 :o. Som Östersjön ej är större än at två fiendtlige flottor 
alltid kunna hafva hvarannan i sigte, om de vilja, har jag gifvit 
åt skeppet Vasa ett så högt batterie, at det i alla väder kan 
nytja sitt understa lags canoner, hvilket har den förmån med 
sig, at då fienden i en frisk märssegelscoultie ej kan betjena 
sig af sitt understa lags canoner, kan Vasa nytja sina, har så
ledes dubbelt större defension än ett fiendteligt sjutti-canons
skepp. Vasa har l Y:z fots högre batterie, skulle det få s~_dan 
överbyggnad til, som vanligt, blef hela dess höjd l V2 fot hogrc 
öfvervatnet än de andre sexti-canons-skeppen och som Vasa 
är nästan två fot mindre djupgående, skulle afdriften i hårdt 
väder blifva alt för stor. 

3 :o. Vid ett förefallande krig med Ryssland kan befaras _at. 
i stället för at utöfva fiendteligheter i Finland, de med smc 
flottor kunde gå directe öfver åt Sverige, och på detta sättet 
tvinga oss at öfvergifva Finland. At _hindra _detta är ej ar:~~t 
r åd än at låta vår flotta kryssa i Fmska v1ken; (denna _we: 
har' jag fått af generalen af Trolle). Om ~å v8:ra ?.kepp l et~ 
så trångt farvatn skulle göra mycken afdnft v1d forefalland 
hårdt väder, kunna de svårligen förgås emot klipporne. • . ~ 

För desse orsakers skull är det, at jag gifvit åt Vasa sa lite~ 
dJ-upgående så högt batterie, styfhet, så liten öfverbyggnad ~c1: 

! • h t •• bllny, sådana styckelådor, hvarmedelst canonerne 1 var ogna v-
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äro tilreds at skjuta med. Af herrar amiraler och flere har jag 
blifvit frågad, hvarföre jag gjort Vasa så olika med andre na
tioners skepp hvartil jag ej annat svarat, än at de skepp, som 
äro tjenligast för England och Frankrike, äro ej de tjenligaste 
för Sverige, och de skepp, som för Sverige äro de förmånli
gaste, är? ej så för F~ankrike __ och __ Engla~d. I?.~tta var en_ g~ta 
som de eJ kunde begnpa, och aro annu missnoJde at de eJ fatt 
närmare förklaring. 

England, Frankrike, etc., kunna ej med förmån ha annan 
skapnad och inrättning på sina skepp, än de nu hafva; ty 

1 :o. I anseende til deras ebb och flod händer stundom, at de
ras skepp råka på grund; hade ej då deras skepp ett sådant 
flack, som de alla verkeligen hafva, skulle skeppen aldrig hålla, 
sedan vatnet utfallit. 

2:o. På långa resor till Ost- och Vest-Indien måste office
rarue nödvändigt ha det utrymme och beqvämligheter de nu 
hafva, som gör öfverbyggnaden hög, hvarföre de nödvändigt 
måste hafva ett djupgående, som svarar däremot. 

3 :o. Som deras skepp för de nyssnämnde orsakers skuld nöd
vändigt måste hafva flack botn och tillika djupgående, så kun · 
na de aldrig hafva mycket högt batterie, och tillika vara både 
styfva och välseglande. Däremot, som våra linieskepp segla 
hvarken till Ost- eller Vest-Indien, ej heller komma på så grund 
at vatnet faller undan, altså kunna de få en sådan construc
tion, som gifver dem högt batterie, litet djupgående, väl styfva 
och tillika excellente seglare. Detta har varit afsigten med 
skeppet Vasa, och tviflar jag alldeles intet, at icke alt detta 
uti nästa nya skepp som kommer at byggas i möjligaste grad 
skall ernås. 

Stockholm den 3 october 1779. 

FRED. H. CHAPMAN. 

Med stort intresse tog konungen del av memorialet, till vil
ket Trolle, för att belysa den i Karlskrona mot Chapman 
rådande avundsjukan bl. a . anförde, att det av honom konstru
erade skeppet A d o l f F r e d r i k icke blivit byggt enligt 
Chapmans ritningar, utan två fot smalare. Konungen förklara
de sig även »Övertygad av Chapmans kunskaper och nib> samt 
tillsatte, för att få frågan slutligt utredd i april 1780 en ny cert
kommission, som skulle undersöka örlogsflottans nyare skepp 
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samt föreslå de certer, av vilka flottan för framtiden borct~ 

bestå. I kommissionen ingick bl. a. Trolie och Chapman c;om 
ledamöter. 

I 1780 åm certkommission för örlogsflottan sammandrabba
de äldre och nyare ståndpunkter inom skeppsbyggeri och sjö
taktik. Man kommer omedvetet att tänka på de sista 50 årens 
diskussioner i vårt land om vilka örlogsfartyg vi bör ha, pan
sarbåtar, kryssare, j agare, ubåtar eller torpedbåtar, eller 
striden mellan de engelska amiralerna Fisher och Beresfotd 
vid sekelskiftet. Under hertig Carls ledning skulle man »jäm
föra Chapmans ritningar med de gamla skeppsdesseiner». 

Chapmans fräna kritik av Sheldons till 1780 års cel"tkom
mission insända ritningar, bemöttes skickligt av unge Frans 
Sheldon ( 1'755-1817), som inledningsvis anförde: 

--->>Till underdånig åtlydnad av Eders Kungl. Höghets 
samt Höga Kommissionens befallning får jag den nåden här
med avlämna vad jag för min del kan upplysa och förklara 
över de anmärkningar, vilka Välborne Herr översten och Rid
daren af Chapman under litt. K författat emot min fader 
öfverskeppsbyggmästaren Sheldons underdåniga ingenjörs
proj ekt. Ritningar till tvenne örlogsskepp, ett av 70 kanoner 
och ett av 60 kanoner. 

Jag vördar Välborne Herr översten och Riddaren af Chap
man både som min förman och som ledamot av Kungl. Kommis
sionen. Men sådant hindrar icke - - -

På själva ritningarna har Herr översten och Riddaren af 
Chapman behagat skriva, att de blivit avkopierade för att vi
dare examineras, Fred. H. af Chapman. 

Härmed får jag i djupaste underdånig ödmjukhet erinra, 
att dessa ritningar icke blivit av min fader uppskickade fö r 
att underställas Herr översten och Riddaren af Chapmans en
skilda censur, icke heller har min fader bort föreställa sig det 
Herr översten och Riddaren skulle vilja tillvälla sig rättighet 
att enskilt mästra min faders ämbetsuppgifter, helst desamma 
långt före Herr överstens och Riddarens tid vunnit en repu
tation, som honom !1U mera av Herr översten och Riddaren 
ej kan bestridas» - - -

Vid ett av de första sammanträdena framlade Trolie en 
storslagen plan till flottans återuppbyggnad. Flottan borde, 
anförde Trolle, sammansättas av fartyg med enahanda egen-

Bild 14 a och b . 

Trolies förslag av den 10.4.1780. (Statens Sjöhistoriska Museum). 
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skaper - alla den gamla flottans fartyg var olika varandra 
i viktiga hänseenden - och utgöras av en rörlig linjeskepps
eskader av grundgående, väl bestyckade 60-kanonskepp av en 
Gnda cert samt en stark fregatteskader. Flottan skull e bestå 
av tjugoen 60-kanons-skepp, femton svåra och sex lätta f re
gatter och vara färdig efter sju år. Förslaget åtföljdes av en 
kostnadsberäkning, som förutsatte ett årligt anslag om 18 tun
nor guld. Om vi utgå från ovanstående, uttalade Trolle, borde 
vi låta >>den yppersta skeppskonstruktör, som någonsin kan er
hållas» - Chapman - »Uppgöra ritningarna till dessa far-
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tyg». Skeppen skulle byggas efter förbättrad V a s a-typ. »Allt 
detta», slutade Trolle sitt anförande, »bör sedan utan ringaste 
avdrag till pricka följas och med ferm exekution beständigt 
ledsagas, ty annars stannar alltsammans i bara papper, och där
med slår man aldrig rikets fiender». Detta djärva förslag mot
togs av den överraskade kommissionen med blandade känslor. 
Amiralerna vägrade godkänna Chapmans ritningar och motsat
te sig förslaget. Under de följ ande överläggningarna fördes 
så småningom ordföranden över från amirals- till reformpar
tiets ståndpunkt. Därigenom erhöll förslaget majoritet. Den 
6 juni 1780 stadsfästes det av konungen. Därmed var det första 
avgörande steget taget. Det andra togs några dagar senare, 
då konungen genom att utnämna Trolie till generalamiral 
med vidsträckt myndighet lade flottans styrelse i en hand 
och till Trolies förfogande ställde Chapman. Den 8 juni er
höll Trolie sin nya fullmakt och samma dag gav konungen sin 
nådiga instruktion för generalamiralen vid örlogsflottan, var
med en institution från Karl XI :s tid återupplivades. Under 
generalamiralen bibehölls de två förut tjänstgörande amira
lerna: militäramiralen och varvsamiralen, vilka poster då inne
hades av amiralerna Wrangel respektive Tersmeden. Redan 
den 6 juni underrättade konungen i en skrivelse dessa två 
amiraler om Trolies kommande utnämning och fortsätter 
sedan: »Och antyde W i nu Eder, öfverste af Chapman, att der
utinnan gå honom tillhanda med alt det biträde som på 'Eder 
ankorna kan». I sma självbiografiska anteckningar betecknar 
Chapman sin nya befattning som »arbetsdirektör» vid sidan av 
varvsamiralen Tersmeden. 

Dimensioner,1
) bestyckning m. m. å de av Chapman kon

struerade olika typerna var : 

linjeskepp 

längd över allt ft 166 (50,15 m) 
bredd . . . . . . . . . . 4574 
djupg. tullt rust. 
ft 19~ 
batt~~ihÖjd. ·ö·. · ~·. 
ft 7Ys 
dep]. · · · · . · . kbf .. 66,520 

2 
kbm c :a 1.900 

4-pd.kan. . . . . 26 -------

sv. fregatter l. fregatter 

156 (47,5 m) 139 (42,5 m) 
40 36~ 

17~ 

7 
45,235 

1,300 

674 
31,535 

900 

1
) G. H alldin, Fredrik Henrik af Chapman, Teknisk Tidskrift 1944, s. 418. 
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linjeskepp sv. fregatter l. fregatt er 

18 » 26 26 
12 » 24 

6 » 8 14 
4 )) 10 

S :ma kanoner 60 40 34 
Proviant var avsedd att medtagas för 5 månader och vatten 

för 21/2 månader. o o Linjeskeppen skulle byggas helt och hallet av ek, .. men. pa 
fregatterna skulle all garnering inombords samt bordlaggnmg
en från köl till berghult vara av furu. 

Kostnaden per fartyg, inbegripet skrov med ~aster ?ch 
rundhult, tackling, segel, ankare och tåg, styckelador. (sale
des ej kanonerna) samt båtar och slupar, beralmades till : 

60-kanonskepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.000 rdr 
40- » fregatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000 » 
34- >> )) • o •• • o •• o ••••••••••• o • 21.000 » 

Det årli rra anslaget för arbetsplanens genomförande bel·äk
nades t ill SOO.OOO rdr, varav 50.000 rdr. till underhåll av en 
del äldre fartyg samt för dockornas fullbordande i K~r~sk~·onoa . 
Detta belopp blev även av konungen stadfast att utga 1 SJU ar 
från och med 1781. 

Det har synts nödvändigt, att något mera ingående redogöra 
för dessa omständighet er, som förekom närmast före Chap
mans slutliga genombrott, för att därmed påvisa, hurusom ~an 
liksom alla banbrytare hade stora svårigheter att genomkam
pa och utsattes för mycket klander från den gamla sko:.ans 
män innan han nådde sitt mål och under många års t~·aget 
arbete visade sig till fullo motsvara de stora förhoppnmgar 
hans konung och hans förespråkare, Ehrensvärd och Trolle, ha-
de ställt på honom. . .. . . . . Det berättas även att sedan Chapman mlamnat sma ntmngai 
skulle han dock ej själv få bygga fartygen, varför han begärde 
sitt avsked år 1781, vilket dock ej beviljades. 

örlogsflottans skapande. 

När det o·ällde att på sju år bygga upp den nya örlogs
flottan, had~ Ch;p.t?an framhållit betänkl.~gheter n;ed hä~1~~~ 
till skrovens varaktlghet, om de byggdes for fort, sa att > 11 
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ej f ick torka. Härav torde man även haft olägenheter, vilka 
också Tersmeden med illa dold skadeglädje konstaterar. 

Vidare påyrkade Chapman mycket bestämt en författning 
för ekvirkets anskaffning ur rikets egna skogar, ävensom att 
l{ronan måtte betala sina leverantörer kontant. 

»Äntligen av allt detta», skriver Chapman, »bör göras den 
slutsats, att som ett sådant arbete fordrar årligen vissa qvan
titeter av många sorter materialier, så kan ett sådant stort 
och vidlyftigt verk ej gå sin jämna gång, utan en fastställd ar
betsplan eller r eglemente, som alltid bör vara för ögonen. Och 
den som lägger sig mot en sådan plans inrättande, måste 
vara på det högsta okunnig i det, som angår en örlogsflottas 
ständiga vidmakthållande». 

Chapman synes ha haft en sällsynt förmåga att organisera 
och med hjälp av goda medhjälpare driva fram arbetet. skepps
staplar iordningställdes, nya rymliga verkstäder och goda ad
ministrationsbyggnader uppfördes, virkes- och andra omfattan
de leveranser påskyndades och timmermän anställdes. 

Inom loppet av omkring tre år var de tio skeppen och 
de tio fregatterna sjösatta - enligt tillgängliga uppgifter hade 
man tre dubbelsjösättningar per år - en storartad prestation 
om man betänker dåtidens enkla arbetsmaskiner och lyftmöj
ligheter , transportanordningar m. m. Samtliga fartyg var 
färdiga vid krigsutbrottet 1788. Både skeppen och fregatter
na blev utmärkta seglare, lättmanövrerade och styva. 
Far~ygscheferna hade nu idel lovord t). Om de nya skeppen, 

som tillsammans med en del av de äldre insattes i 1781 
års neutralitetseskader med kryssningsstation i Nordsjön, rap
P_orterade eskaderchefen: »Alla dessa skepp behålla i anseende 
ttll godheten, utseendet och deras verkliga egenskaper före
trädet framför alla de främmande örlogsskepp ej mindre de 
r~~ka än de engelska och danska, som jag under denna expe·
dibon blivit varse, vilket även den engelske viceamiralen Par
ker, då han i Fleckerö besåg Eders Maj :ts eskader, intygade 
l11ed yttrandet, att det vore en eskader, sammansatt av de 
V~ck_raste skepp någon kunde önska sig; i synnerhet tyckte 
~J mmdre han än danskarna ganska mycket om skeppet V a s a 
} .~nseende till dess svåra bestyckning och batteri, mot vad det 
for ögat visar». Om H e d v i g E l i s a h e t C h a r l o t t a, 
dlaggskeppet i 1782 års neutralitetseskader, rapporterade eska-
erchefen, Otto Henrik Nordenskjöld: »Skeppet seglar maka-----

1 l G. Halldin, Teknisk Tidskrift 1944, s. 419. 
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löst väl, i s~nnerhet ?idevi!ld.?ch har_ gjort 8,5 knops fart med 

fock och marssegel bll; uh SJOn har mtet skepp synts till, son 

jag ej hunnit upp . Det är på allt sätt ett ganska gott sjö- ocl~ 
slagskepp.» 

Utmärkta seglare var också 40-kanonsfregatterna att döma 

av observationsjournalerna. 
Sommaren 1786 gjorde fregatten D i a n a1 ) provsegling un

der befäl av major Puke, som under hårt väder varit i t ill

fälle att pr öva hennes >>ypperliga egenskaper>>. Samma år gjor .. 

de f1·egatten en ambassad-expedition till Marocko. Om sin an

komst till Dover rapporterade chefen, överstelöjtnanten Harald 

Christiernin, den 30 oktober. Samma dag lyfte fregatten ankar 

och anlände till Lissabon den 4 november, >>en resa, som upp

väckt allas förundran ej mindre i anseende till dess skynd .. 

samhet ~in som bevis på denna fregatts utmärkta egenskaper>>. 

Kapten Axel v. Horn, sekonden på fregatten D i a n a, rappor

t erade från Tangers redd den 14 april 1787, att »fregatten 

med bästa vind, frisk kultje, gjorde 13 a 14 knop. Utav alla 

seglare, s.om vi sett - c :a 150 st - vilka alla seglat med oss, 

har ingen kunnat följa, varken bidevind eller fördevind utan 

större delen på 3 tinnnars tid blivit injagade och på 3 timmars 

tid åter ur sikte, endast det blåser bra, ty den tål mycket vind». 

Om kopparförhydningen skriver han: »Utan tvivel har bruket av 

denna dyrbara uppfinning ansenligen bidragit till fregattens 

brinnande segling». 
De efter Chapmans ritningar nybyggda lätta fregatterna 

väckte också allmän beundran. Då fregatten B e l l o n a jämte 

60-kanonskeppet G u s t a f A d o l f 1782 gått av stapeln, sedan 

de inom 4 månaders tid blivit färd igbyggda, fick general-amira

len Henrik af Troile mottaga en synnerligen nådig skrivelse 

från konungen, dat. Gripsholm den 15 november 1782. Det 

heter häri : »den drift, varmed arbetet vid örlogsflottans skepps

varv numera fortsättes, tillskriva Wi ej mindre eder egen t ill

syn än översten af Chapmans nit och insikter och hava Wi av 

bägge edert bemötande städse förväntat vår örlogsflottas säk

ra tillväxt. Wi uppdraga ock eder att för översten Chapman 

förklara vårt synnerliga, nådiga välbehag, varmed Wi anse 

dess ådagalagda utmärkta flit vid arbetet och den hedrande 

tillgivenhet för vår tjänst». 
Konungens erkännande för arbetet visades, i det Chap-

~) TiS 1921, s. 517. 
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Bild 18. 

af Chapman av Elias Martin. 

man år 1783 blev utnämnd till konteramiral och kort efter 
förordnad till varv~amiral. Härvid yttrade konungen till ami
ral Henrik af Trolle: »Helsa Chapman och säg honom, att jag 
aldrig skall glömma hans stora förtj enster. Jag slmll göra ha~s 
lott sådan att hela Europa skall se att han tjent under mJ11 
regerin g». 
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,J sammanhang härmed må äfven ett Konungens yttrande i 
en befordringsfråga meddelas, ehuru först -afgifvet efter hans 
afresa från Rom1 ). Det är ej utan märkvärdighet, i afseende 
på den man det angår, och Konungens sätt att se saken. Chefen 
för Varfvet i Carlskrona, den högförtjente öfverste Chapman 
hade fått fullmakt på Kontre-Amirals namn, heder och 
värdighet; men var missnöjd att denna befordran endast 
sträckt sig till en titel, och General-Amiralen Troile hade tiU 
Konungen låtit märka denna hans missbelåtenhet. Konungen 
svarar: 

,Hvad Chapman angår, ser jag med bedröfvelse, att han 
är menniska som andra, och att, då man trott sig göm mycket 
för honom, han finner ~käl att dermed ej vara nöjd. Hade 
aldrig Kontre-Amirals-fullmakten blifvit satt i question, hade 
han ej tänkt derpå. Nu, sedan han undfått den, är han ej nöjd, 
utan vill vara riktig KontreAmiraL Hvem vet, om han en gång 
ej pretenderar att kommendera flottan? Det är en olycka för 
vår nation, att aldrig hafva maghof. Det kostar den som skall 
styra ofta stort bekymmer ... Jag är långt ifrån att ej göra 
honom den rättvisa han förtjenar; och hade det varit i höstas 
fråga om att göra honom till Kontre-Amiral, kanske hade jag 
lätt nog kunnat smälta den nyheten, att göra en Byggmästare 
till Generalsperson. Men nu, sedan han redan undfått ett nåde
tecken, bör han vänta och ej begära ett nytt. Jag talar med 
uppriktighet till GeneralAmiralen, såsom till en vän och en 
man, som äger så mycken rätt till mitt fulla förtroende. Jag 
har alltid haft för princip att surprinera med gracer, men att 
aldrig låta dem mig frånryckas. Men, såsom mannen är ange
lägen, och förtjenar all consideration, tror jag bäst, att Gene
ralAmiralen uppehåller honom med fagra ord och skyller på 
min frånvaro. Då går humeuret kanske öfver, och, när jag 
kommer tillbaka till Carlskrona, lärer jag finna så många goda 
skäl att öfverraska Chapman med hvad han önskar, att jag skall 
bli rätt glad, att ha något qvar i min påse att belöna honom 
med». 

statsfinanserna ansågs visserligen icke medgiva genom
förandet av Trolies förslag i sin helhet, vartill säkerligen även 
Trolies hastiga bortgång 1784 kraftigt bidrog, men då 1788 
å_rs ryska krig började fanns på Karlskrona varv i stridsdug
hgt skick 26 linjeskepp med 70 till 60 kanoner, bland vilka 10 
nybyggda enligt Chapmans ritningar, 8 fregatter om 40 kano-

1 ) Geijer: Gustaf III, del 3, s. 111. 
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ner och 2 fregatter om 34 kanoner samt i Göteborg 3 fregat. 
ter om 40 kanoner, således sammanlagt 26 linjeskepp och 23 fre. 
gatter eller ungefär vad Trolie hade utlovat, ehuru några av 
de äldre fartygen enligt planen borde varit utbytta mot andra 
vilkas nybyggnad ej medhunnits. Vid drabbningen vid Bog~ 
land den 17 juli 1788 fick icke mindre än 7 av de nya linje. 
skeppen och 4 av fregatterna sitt elddop, där de deltog vid 
sidan av flera av sina äldre kamrater av Chapmans konstruk. 
tioner, såsom G u s t a f I I I och V a s a. 

Den 10-årsperiod, som började med Chapmans tillträde till 
varvschefsskapet, kan med skäl betecknas såsom den mest lysan
de i Karlskrona örlogsvarvs historia även om verksamheten 
100 år tidigare strax efter varvets grundläggning var impo
nerande. 

Tack vare Chapmans energi och arbetskraft kunde Troile 
allt efter hand rapportera till konungen, att det ena skeppet 
efter det andra, den ena fregatten efter den andra gått av 
stapeln. 

Ett linjeskepp och en fregatt byggdes parallellt med var
andra enligt nedanstående tablå efter Konstruktionskontorets 
skeppsrulla. 

Restes köl Byggn.-
skeppet Fregatten och stiivar Sjösattes dagar på 

bädden 

Kronprins Gustaf 
Adolf Bellona 18.7 1782 6.11 1782 111 

Fäderneslandet Minerva 6.11 1782 31.3 1783 145 
ömheten Venus 31.3 1783 19.7 1783 110 
Rättvisan Diana 19.7 1783 2.9 1783 45 
Dygden Fröja 1.5 1784 G.7 1784 66 
Äran Thetis 6.7 1784 28.8 1784 53 
Försiktigheten Gamilla 28.8 1784 23.10 1784 56 
Dristigheten Galathe 23.5 1785 9.7 1785 45 
Manligheten [Euredice l 9.7 17851 31.8 1785 53 
Tapperheten Zemire 181.8 1785 21.10 1785 51 

Namnen på skeppen sammanställdes på sin tid på föl jande 
sätt: Prins G u s t a f A d o l f styr F ä d e r n e s l a n d e t n:ed 
ö m h e t och R ä t t v i s a, D y g d och Ä r a, välj F ö r s I k
t i g h e t, D r i s t i g h e t, M a n li g h e t och T a p p e r h e t 
till rådgivare. 
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Under denna period av intensivt arbete på örlogsvarvet var 
alltså rekordet för byggandet av ett fartyg från kölsträckning
en till sjösättningen- som framgår av ovanstående tablå- 45 
dagar. Förklaringen till denna snabba takt ger två modeller, s. k. 
lavar, som finns på varvsmuseet i Karlskrona. De särskilt krum
rna tiroren i för- och akterskeppen tillhöggs och sammanbyggdes 
i för ändamålet byggda spantlavar. De tillhuggna byggnadsde
larna samlades i närheten av stapelbäddarna, där de på kort tid 
sammanbyggdes. På bädden byggdes fartygen ej färdiga längre 
än till överkant av berghultet. Det övriga fullbordades på vatt
net. Liksom Lykurgos, för att förekomma lyx hos spartanerna, 
förbjöd dem att nyttja andra verktyg än såg och yxa vid för
färdigandet av boningshus och möbler, så förbjöd Chapman all 
slags finputsning å fartygen. De voro därförutan goda nog att 
skjuta sönder, menade han. skeppsbyggmästare G. C. Witt 
konstaterade också långt senare, att man på ett och annat tim
mer ej ens givit sig tid att fullkomligt borttaga barken, innan 
det fastsattes å fregatten Eurydice. Chapman skriver själv, att 
han lät bygga »Spantlafvar och Former att där forma akter
och fördelar af Skeppen». Däremot kan man ej bevisa att 
sektions- eller seriebygge förekom i modern mening. 

Det var också med en viss belåtenhet, som Troile till konung 
Gustaf III den 7 nov. 1782 kunde rapportera: »l går morgon 
kl 8 gingo 60 kanonskeppet Kronprins Gustaf Adolf och fre
gatten Bellona om 40 kanoner af stapeln, sedan de inom fyra 
månader därtill blifvit färdigbyggda. På samma stapel sträck
tes och restes til kl 1 em samma dag kölar och stä var till 60-
kanonskeppet Fäderneslandet och 40 kanonfregatten Minerva, 
til hvilka fartyg alla spant och timmer därjämte äro inom sam
ma fyra månader tillsågade och apterade, händelser, som oaf
sett en mångdubbel kostnad förr emot nu, aldrig tillförne på 
en gång inträffat på Eders Kungl. Maj :ts skeppsvarf». 

Huru Chapman gick till väga, framgår av ett brev från ho
nom till Trolie i början av år 1782. För att få vissa arbeten fär
diga till bestämd tid brukade han utdela extra belöningar eller 
så kallade »discretioner» 1 ). Nu hade han lovat underskepps
byggmästaren Uhrlin, som förestod avslutningsarbetena på 
skeppet Hedvig Elisabet Charlotta, 66% rdr och till de fyra 
kvartersmännen, som hade tillsynen vid samma arbete, tillhopa 
40 rdr, så frarot skeppet bleve segelfärdigt till den 1 maj . 
Skeppsbyggmästaren Pausset hade fått löfte om 20 dukater, --------1) A . Muntne: Svenska Sjöhjältar VI, s. 222 . 
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därest han med en viss arbet sstyrka hade alla timmer rnau. 
sågade till ett annat linjeskepp inom april månads utgång 
Detta allt hade Chapman tänkt betala av egna medel, »emeda1~ 
jag finner ett innerligt nöje däraf, när arbetet går fort och väb. 
På så vis skulle han, endast med dessa två första poster, ·Lltbe
tala 103 2/s rdr, - vilket han anser för honom motsvan• e ;1 
besparing i dagsverken av bortåt 1.000 rdr - »Och då gar ~ r
betet mycket fortare». Som han emellertid måste fortsätta med 
att utdela »discretioner », ansåg han, att han gärna kunde få till. 
ökning i sin lön motsvarande den extra inkomst, 666 ~;, rdr, som 
han i Stockholm årligen uppbar på Djurgårdsvarvct. Finge han 
dessa penningar, skulle ej mer än ett par hundra riksdaler bli 
över åt honom själv, resten skulle utbetalas till »discretioner» . 
»Men», så slutar han, »jag lämnar alltsammans till herr gene
raJamiralens godtfinnande; arbetet vill jag skall gå fort, och 
det kan ej ske på annat sätt än med discretioner, och då jag 
ej har mer pengar kvar att utdela, får arbetet gå som det kan, 
långsamt som tillförene ; då ledsnar jag och dör (7 febr. 1782) 1). 

Detta brev sände Trolie till kungl. maj :t med en egenhändig 
skrivelse, vari han på det varmaste lovordade Chapmans oegen
nyttiga strävanden - och erinrade om hur denne av sina egna 
besparingar givit byggmästare och kvartersmän åtskilliga »dou
ceurer», för att skeppet Hedvig Elisabet Charlotta skulle bli fär
digt att gå av stapeln så tidigt, att det på vå ren kunde gå cill 
sjöss. »Chapman» skriver Trolle, »äger intet själf. Då han blef. 
flyttad hit, förlorade han det arvode af 666 ~;, rdr, som han ha
de af Djurgårdsvarfvets intressenter för uppsikten och styrels.:;;,: 
öfver detta varf. Discretionerna blifva oundgängliga, ifall ar-

1) Utdeiandet av »discretion er» hade gamla anor. I ett kungl. regi> 

mente den 27 febr. 1740 var dessa h andpenningar ti~l sitt belopp bc[;täm· 

da: år 1754 klagar Sheldon a tt discrctionern a minskats . Enligt Jnmg!. 

brev d. 10 sept. 1750 bestämdes, a t t skeppsbyggmästaren skulle crhl'tl la 

discretion till följande belopp: »600 dal. s :m t för h varj e ny skeppsstape!, 

600 dal. för hvarje ny fregattstapel och 150 dal. för hvarjc ny galärstape l, 

som häreft er komme att byggas», samt dessutom särskilda discrctioncr 

för större r eparationer. Ekipagemästaren, var vsmajoren och varvslwpte

nen skulle tillsammans erhå lla lika myck et i di.scretioner som skeppsbygg

mästaren. Dessa extra belopp, som således u t delades, var rikligt tilltagna . 

600 dal. s:mt (för ett nytt skepp) motsvarande ungefär vad en amirali

t etskapten (kommendörkapten ) den tiden h ade i å rlig lön. Av de discrc

t ioner, som tillföllo skeppsbyggmästaren och övrigt befäl vid varvet, ut

betalade sedan envar vad han ansåg lämpligt till sina underlydande 
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Bild 19 
Modell- och mönst ersalen. 

betet uti sådan brist på arbetsfolk, som nu existerar, skall kun
na fortsättas med erforderlig drift». Trolle slutade med att fö
reslå , att Chapman skulle få en tillökning i lönen av 666 % rdr 
så länge nybyggnaderna påginge. Denna skrivelse ankom den 
22 mars, föredrogs och bifölls samma dag. 

Varvets nye chef höll en liknande takt med husbyggnaderna 
sorn med fartygs byggena. Han säger själv därom : 
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»Under .s~mma t id, som alla dessa nybyg~~ader sked~e, upn. 
byggdes tillika alla de nya Husen, som utgora Norra Sldan af 
varvet och voro utom de redan nämnde, Monster Salen, Modell
kammaren, Equipage- och Constructionschefernes Embetsrurn 
Ritkammaren, Sjö MilicieContoret, Varfs Contoret, Blockrna~ 
kare verkstäder, Informations Scholan för Skeppare, Tackel
kammaren förlängdes och påbyggdes en våning. Ett nytt Sprut
hus gjordes». 

Detta var en lång lista. Om man betänker, att Chapman 1783 
redan var 62 år gammal och arbetade både som skeppsbyggQre 
och militärarkitekt för att fullfölja det ovan skildrade program
met, måste hans arbets- och organisationskraft beundras,). 

A v de nämnda byggnaderna har särskilt mönster- och mo
d elisalen intresse. Före Chapmans tillträde i Karlskrona fanns 
ingen särskild byggnad som samlingsplats för fartygsmodeller
na. En modellkammare hade dock redan enligt kungl. brev av 
den 22 april 1752 inrättats. Chapmans påstående i självbio
grafien , att det ej fanns några modeller i Karlskrona före ho
nom, är dock oriktigt. skeppsbyggmästarna Charles och Gilbert 
Sheldon hade byggt eller låt it bygga modeller av sina skapelser, 
och deras modellsamling uppgick till över 100 föremål. Sedan 
den nya modellkammaren hade kommit till, försålde Chapman 
sina förnämliga fartygsmodeller över skärgårdsflottan t ill kro
nan. Han hade låtit bygga dem i Stockholm, bland annat ge
nom skeppsbyggmästaren Neuendorff. Dessutom växte nu sam· 
lingen mycket snabbt, då för varje av de nya tjugo örlogsfartyg, 
vilka mellan 1782 och 1785 byggdes på varvet, nya modeller 
kommo till. Vilken omfattning modellbygget under Chapman 
antog, skildrar till och med ovännen Tersmeden: 

»Vi gjorde sedan en tour att bese de nya modellerna på mo
dellkammaren efter Chapmans ritningar till en fregatt och ett 
skepp, som nu byggdes, hvilka var efter halttumsskala på foten, 
ganska väl och propert med deras tackling och metallkanonbe
styckning, admirabelt arbetade. Ochhades under händer tvenne 
dylika med genomskärning, hvaraf man kunde se alla indel
ningar, ifrån kölen till halfdäcket. Sex hautvärkare eller mo: 
delleurer användes dageligen härtill, hvarigenom intet varf l 
Europa lärer finnas så försedt med alla slags fartygsmodeller, 
brukade i Europa och Asien, som här i Carlskrona». 

l) F . Neumeycr: Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konst
främjare, Sjöhistoriska Samfundet V . 1944, s . 59. 

Detta var skillnad mot förr, då särskilda modellbyggare för 
fartyg överhuvud taget icke fanns och den färdighet, som en
staka skeppsbyggmästare själva hade förvärvat, ej kom någon 
yrkesgrupp till godo. En egen modellsal var därför under 
de nya förhållandena väl påkallad.Denna hade dock redan pla
nerats år 1754 men fått anstå i avvaktan på dockbygget. Huset 
användes dock, som namnet säger, även till mönstring av man
skap (bottenvåningen). Det ritades av Chapman samtidigt med 
Sjömilitie- och Varvskontorshuset den 8 september 1783. Såsom 
framgår av en originalkvittensbok av Chapman från åren 1781 
ti11 1784, sattes bygget av mönstersalen i gång på våren 1784 
och skulle fortast möjligt vara färdigbyggt. I anteckningarna 
heter det : »1784 den 8 mars låfwade Jag Bromästaren Rosen
bom åtta Ducater, om han får upp stommen till Munstersals 
Huset till Medio May; och åtta Ducater till om han får detta 
hus färdigt med gålf, fönster, Trapport, Colonner till medio 
Juli i år». 

Det tillkom dessutom dockor för fartyg och skjul, nya förråds
hus, snickareverkstäder, grovsmedja för ankare och många 
andra anläggningar. Manskap och befäl krävde nya bostäder, 
skolor, sjukhus och kaserner. Broar, vägar och vattenledningar 
behövdes. Av ekvirke, skeppsbyggeriets förnämsta byggnads
material, höggs enbart under 1782 170.000 kubikfot av militärt 
manskap. Utöver dessa mängder importerades virke från Polen 
och Pommern. I denna situation, då varvets nye chef blivit me
delpunkt för ett sjudande arbetsliv i konungens tjänst, inträf
fade en sorglig händelse. Den 12 mars 1784 dog general-amiral 
Henrik af Trolie plötsligt till följd av en misskött förkylning 
endast 54 år gammal. Konungen var ännu i Italien. Riksrådet 
Creutz sammankallade rådet in pleno. När vid dess session ett 
hos Creutz deponerat kungligt brev bröts, befanns detta inne
hålla interimsfullmakt för den nye överamiralen - den 39-
årige Carl August Ehrensvärd. 

Betydelsen av Ehrensvärds utnämning hade Chapman genast 
klar för sig. Man är ej förvånad, att i statssekreteraren von 
Carlsons rapport om TroHes död till konungen läsa: »Amiral 
Chapman gråter som ett barn, men ett slags tillfredsställelse 
lyser genom hans tårar af Grefve Ehrensvärds nominatian; det 
är den ende, säger Chapman, som vill som jag». 

Snart var också samarbetet dem emellan i full gång. I ett 
brev till sin vän riksmarskalken och skalden Johan Gabriel 
Oxenstierna skrev Ehrensvärd någon tid efter sin ankomst till 
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B ild 20. 
Carl August Ehrensvärd . Efter olj emålning a v Juel. 

Karlskrona bl. a. : »Jag vill tala litet om vad min trollkarl Cha:P: 
man i Karlskrona gör. Om pengar fås tillräckligt, bygga Vl 

1 

sommar på endast två staplar 3 skepp och 3 fregatter ,- - --;· 
Var god och gör besvärjningen , att den trollkarlen ma leva». l 

1) C. A. Ehrensvärds brev I , s . 87. 

519 

Hur kommer det sig då, att Carl August Ehrensvärd kände 
sig dragen till den i grund och botten nyktra arbetsmänniskan 
och vetenskapliga naturen Chapman? I honom sag han sin 
antipod. Les extremes se touchent. Mannen, som genom b.rs
lång koncentration och systematiskt arbete hade byggt upp den 
nya skeppsbyggnadsvetenskapen och som höll på att skaffa 
Sverige en slagkraftig örlogsflotta, ägde hans oreserverade be
undran. När denne man från och med våren 1784 blev Ehren
svärds främste medarbetare vid flottan, var förutsättningar 
för en intim vänskap givna. De hade dessutom omkring 20 år 
tidigare gemensamt levat och arbetat under Carl Augusts far 
på Sveaborgs fästning. De stora arbetsuppgifter, vilka åvilat 
general-amiralen under dessa år i Karlskrona, övertog Carl 
August endast tveksamt. Sin utnämning mötte han i ett brev 
av den 19 mars 1784 bland annat med orden: »h var är nu det 
ljufva hoppet att en gong lefva i frid med sina böcker, sina 
vänner och sig sjelf» . Varvsamiralen var honom det främsta 
stödet i upprustningens många invecklade frågor. I en del brev 
till Chapman medger den nye överamiralen utan omsvep sina 
svårigheter med de sjömilitära arbetena och ber varvsamiralen 
om hjälp. Hans förtroende sveks ej, och Chapman besvarar 
alla frågor på sitt vederhäftiga sätt. 

Såsom ofta är fallet med stora män, som vinner framgång, 
uppväcktes avundsjuka och motstånd hos utvecklingsfientliga 
surdegar, och i detta fall må man ej förundra sig däröver, då 
en överbyggmästare fanns anställd vid varvet och nu av Chap
man alldeles överflyglades. I en bitter klagoskrift beklagar sig 
Gilbert Sheldon och torde några utdrag av densamma förtjäna 
anföras. Titeln är »Frågor och Svar rörande Amiral Chapman». 
Den är daterad 1785.1 ) 

»Chapman var ej uti Svensk tjenst innan han reste ut, icke 
heller lärdt något uti Skepps Byggeriet, men började strax med 
matematiska grillor, som han vidare inhämtade af en studeran
de benämnd Rämcke, som nu är skeppsbyggmästare uti Göte
borg, desse begge arbetade tillsammans under det att Rämcke 
fick tillfälle att hos Baggen uti Göteborg anlägga Wärf, hvar
uppå desse Svärmeaudar gjorde åtskilliga misslyckade försök. 
Ja, äfven på 2 :ne skutor, som vid aflöpningen sanck med sta
pel och allt, hvarigenom skeppen blefvo skadade, men repare
rades», - ·- - ·- - »Sedan Chappman på detta sättet arbetat ----1) c. A. Lindvall : Fredrik Henrik af Chapma n. Några tillägg till hans 
lefnadsteckning, Teknisk Tidskrift 1908. 
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någon tid, reste han till Frankrike där han träffade Dy Ramel-, 
villosatser uti Skepps Byggeriet som gaf anledning t ill de~ 
Danska Byggmästaren Bänstorps olyckeliga byggnader uti Rö
penhamn, hvarigenom Danska Kronan förlorade ett 3 Däck<• 
och 2 :ne 60 Canon-Skepp som Casserade, h vilket kostade Bygo~ 
mästaren 2 :ne års Arrest och ovärdighet att vidare tjäna Rr~
nan; Denna smittan hade äfven uti Frankrike vid Toulon den 
obehagliga verkan att år 1737 bygdes 2 :ne 70 Can. Skepp hvil
ka befunnas odugliga.» ---

»Frants Sheldon var den första som kom öfver från E ngland 
år 1655, och blev Konung Carl X Glorvördig i Åminnelse för
skrifven till Sverige. Dess söner Frants och Carl Sheldon, den 
förra lefde ej längre än till 1692, då den andre sonen Carl som 
var missnöjd, reste utur landet, och blef åter med bättre villkor 
införskrifven, då han först bygde skeppet Konung Carl såsom 
mästerprof, och sedan den öfriga delen af Flottan, som alla varit 
goda och lyckliga skepp». - - - · Chapmans nya konstruk
tioner klandras därpå såsom fantastiska moder. 

Chapman mötte som alla andra stora män motstånd då 
hans självständiga snille bröt nya banor. Fördomar och försik
tighet klandrade det nya och försvarade det gamla. Själve Goe
the, han som alltid plägar prisas sund och lycklig, säger , och 
förvisso ur egen erfarenhet, att geniets lagerkrans långt mer 
är ett tecken på lidande än lycka. Människor som är djärva nog 
att uppträda med egna åsikter blir sällan populära. Visar det 
sig sedan dessutom att de får rätt, är det verkligt farligt att 
ha mer förstånd än sina landsmän. Sokrates måste med sitt liv 
böta därför. schiller har ju också framhållit, att mot dumhet 
och okunnighet kämpar till och med gudarna förgäves. 

Chapmans konstruktioner utsattes för det enda prov, som verk
ligen är utslagsgivande i militära sammanhang, nämligen »tolv 
tum på foten», fullskaleprovet - striden. Det gamla talesättet 
att ingen är profet i sitt eget land gällde även Chapman. Där
emot uppskattade man Chapman till fullo i Frankrike, England 
och även i Danmark. Då man i Danmark lät slå en medalj över 
Mechanicus Gerner skickade man ett exemplar av medaljen t ill 
Chapman, såsom ett bevis, skrev de danska sjöofficerarna, på 
»den aktning som Danmarks Archimedes hyst ej mindre än hela 
Danska sjöstaten hyst för Europas störste Skeppsbyggare». 

I dessa indragningens dagar för sjöförsvaret kan det vara 
intressant att spekulera över hur många medhjälpare Chap:a:an 
hade, när han byggde den nya örlogsflottan. Det är dock svart 
att få reda på, hur många varvsarbetare och tjänstemän det 
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fanns på varvet under åren 1780-1790. Karlskrona var vid 
denna tid Sveriges tredje stad i storleksordning, och det fanns 
över 11.000 människor i amiralitetsförsamlingen. År 1784 
arbet ade (enligt marindirektör Holmbergs undersökningar) 
sammanlagt 1.150 man utöver soldater och sjömän på varvet, 
varav 550 skeppstimmermän, nära 300 bultslagare, sågare, na
gelskärare, mastmakare, märsmakare, espingbyggare förutom 
ringarpojkar (lärlingar) och brobyggare. Man vet också att 
det fanns två marinregementen i Karlskrona, varav åtminsto
ne ett arbetade på varvet. Dessutom kommenderades det van·· 
ligen dit 4-5 regementen samtidigt och ett regemente kan upp
skattas till 800-1.000 man. Så fanns det även straffångar, 
deltids- och heltidsfångar, varav c :a ett 100-tal var livstids
fångar. 

Som exempel på utnyttjandet av soldater på varvet kan näm
nas att på den nya dockan arbetade bl. a. år 1775 »1.026 man 
korporaler och gemene ifrån Helsingland med 2 kaptener, 4lieut
nanter, 4 fänrikar, 20 underofficerare, en prest, 2 fältskärer 
och 8 trumslagare och till arbetet uppå sjökastellet Kungs
holmen en lieutnant med 136 man af Dalregementeb. 

För att få folk till fortsåttandet av arbetena på dockan skic
kades våren 1780 800 man av Hälsinge regemente med »marche 
ford~e» till Karlskrona; de skulle fortskaffas 6 man på varje 
vagn och resa 5 a 6 mil om dagen.l) 

Chapman tillbragte hela sin dag på varvet. Han var borta 
endast under måltiderna. För att underlätta hans ständiga när
varo vid arbetena anhöll Trolle, att han nära varvet skulle få 
bygga upp åt Chapman »en tjänlig boställsbyggnad af trä, 
som icke skall bli dyr», medlen härtill skulle tagas av 
anslaget till flottans övriga nybyggnader. Varvschefsbostället 
kom också till år 1781 enligt kungl. brev a v den 15 januari 1781 
för dåvarande överste af Chapman och begagnades av honom 
intill hans död år 1808. I augusti 1780 utsåg Trolle, Tersme .. 
den och Chapman gemensamt en lämplig plats till bostället. 
Enligt Tersmeden stannade Chapmans tycke »för den ödesplats 
bakom min trädgård vid Runnakvarn, hvilken i förra tider varit 
bebyggd med öfver 40 timmermanshus och gårdar». Den 26 sep
tember visade Chapman Troile grundritningen till byggnaden, 
som av denne godkändes och lämnades Tersmeden till verk
ställande. Tersmeden bedömde ritningen dock på sitt eget sätt: 
»Jag flatnade inom mig själf att se de pretensioner, som han 
---------~ 

1
) A. Munthe, Svenska Sjöhjältar VI, s. 222. 

37 
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gjorde att logera grandement, så olika mot förra tider här , 
Sverige och mot hvad jag i England, Spanien och Hollancl set~ 
~retende~~s. Och i ~etsamma _philosoJ?herade j~g huru skade. 
hgt det ar, att artister upphafvas till karaktarer, uti dera., 
stånd ovanliga». - " 

I det så kallade Chapmansrummet i varvschefsbostället finn,, 
fortfarande kvar den vindflöjel, som i taket mot en vacker vind~ 
ros för Chapman visade vilken vind som blåste. Där finns även 
den kombinerade käpp och stol med en segeldukssits, som han 
enligt traditionen vilade sig på vid sina inspektioner av de 
stora varvsdomänerna. 

När Gustav III i september 1784 besökte Karlskrona och f rå
gade Chapmans gamle antagonist Tersmeden, om han inte tyck
te, att det gick hurtigt till på varvet numera, svarade denne '): 

»Nästan alltför fort, till Eders Maj :ts och rikets f ramtida 
skada, ty att av rått virke i sådan hast sammanslå en flotta kan 
ej annat än förorsaka en lika hastig förgängelse». Vidare kland
rade han dessa nybyggnader därför, att certens duglighet icke 
blivit t illräckligt undersökt genom provseglingar. Den gamla 
amiralens farhågor var emellertid rätt onödiga. Flera av dessa 
av Chapman på 1780-talet byggda fartyg var i tjänstbart skick 
ännu 60 år senare. 

Huru nitisk Carl August Ehrensvärd till en början än var, 
lyckades han icke ingiva konungen samma förtroende som sin 
företrädare Trolle. När i mars 1785 Ehrensvärds r apport 
om 1784 års arbeten föredrogs i konseljen, förklarade ko
nungen sig äga anledning frukta, »att nybyggnaderna icke 
besörjdes enligt Kungl. Maj :ts afsikt och på sätt rikets sanna. 
intresse fordrade, samt att Chapman, åt sig själf lämnad, 
egentligen sträckte sina omsorger till skeppsskrotven utan 
att bry sig om det öfriga, som till skeppens tjänstbarhet 
erfordrades». Att Chapman som byggmästare önskade fullända 
alla för örlogsflottan erforderliga byggnader, fann konungen 
naturligt, »men af amiralen äskade han ett med en statsman 
enligt tänkesätt». överamiralen borde därför »dämpa konter
amiralens byggnadslust i de mindre angelägna delarna, men 
draga all nytta däraf i hvad som hörde till hufvudändamaJeb . 

Arnold Munthe är också en smula tveksam om Ehrensvärds 
förmåga. Det synes obegripligt, »att förrådsartiklar som ham~a 
och flaggduk fattades, att reservmateriel felades, att kulförra
det var otillräckligt». Men ansvaret delades med Chapman. 

J) J . Brom e, del I, s . 525. 
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»Bristerna i flottans utredning voro således stora äfven för en 
expedition under djupaste fred ». Munthe skriver:!) 

»Ehuru en överlägsen skeppsbyggmästare var Chapman icke 
rätte mannen såsom chef för ett stort örlogsvart med dess 
många utgreningar, som icke hörde till skeppsbyggnaden och 
hvilka fordrade en sträng militär tillsyn.» 

De omfattande flottrustningarna krävde pengar. Redan 1780 
börj~de missväxt~ren, vi.lkas elände nådde sin spets 1781 
och aterverkade pa statsfmanserna. Det allmänna ekonomiska 
bet rycket nödgade finansminister Lilljencrantz att tillråda 
en ins~r~nkning i militärbördan. I september 1786 tillsattes en 
komm1tte, som skulle granska flottans administration näm
ligen Ehrensvärd, Chapman, Strömfelt, Lilljencrantz, C~rlsson 
och Toll. Utredningen gjordes ovanligt hastigt. Den 12 oktober 
förec;lrogs koJ?mittEms betänkande. TroHes plan från 1780 kun
d~ eJ gen?mf.oras, men detta berodde icke på missräkning eller 
m1sshushallnmg, utan på oförutsedda omständigheter. 

»Vi meddela följande utdrag ur Konungens berättelse till 
1'786 års Ständer angående krigsmakten till sjös och lands2). 
Resultaterna voro i synnerhet i afseende på f l o t t a n lysande: 

- »Under de sednast~ .fem åren hade till flottans skepp
och husbyggnader 2 mlllwner 330 tusen Riksdaler åto·ätt 
och erfordras ännu 2 millioner 400 tusen Riksdaler till ~lut~ 
lig fullbordan af den fastställda planen. Vid denna stora kost
nad har Konungen haft den tillfredsställelsen, att den blifvit 
med b ä s t a h u s h ä l l n i n g använd, samt arbetet med 
o v a n l i g d r i f t fortsatt. öfvertygelsen härom är lätt fun
nen, då man härmed jemför hvad kostnad förr varit använd, 
o.ch hvad tillvext flottan derunder vunnit. Ifrån och med 1763 
bU och med 1780, som är 18 år, har flottan till ofvannämnda 
behof kostat en l i k a summa, men under hvilken tid likväl alle
n~st blifvit bygde sju Linieskepp, en Fregatt samt femtiotvå 
~und~e Barkasser, Pråmar och Slupar, en början blifvit gjord 
bU nagon flottans husbyggnad, och det öfvriga åtgått till flot
tans så kallade underhåll i det skick, hvari den 1780 befanns. 

----
1

) A. Munthe : Svenska Sjöhjältar VII:5, s. 16. 
2

) E.-G. Geijer: Kon . Gustaf III:s efterlämnade papper 1843- 1845, 
de! 3, s. 123. 
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Genom den förkofran, som flottan ernått på de sista fem åren 
i nybyggda skepp, fregatter och andra fartyg, samt den ansen
liga nybyggnaden af flottans nu ägande ansenliga a rsenaler 
förrådshus, verkstäder och flere ett varf tillhörande inrättning~ 
ar, företer sig alltså en skillnad i förhållande hvad skeppsb:vo·(Y_ 
naden angår, såsom ett till två och ett halft, och i husbygg~~
den såsom ett till fem, på dessa sednare f e m åren m e r a till
gjordt, än på de föregående a d e r t o n med en lika stor pen
ningesumma.» 

När finansministern ville draga in på konungens egna utgif
ter, blev denne mycket uppbragt och förklarade, att des~a icke 
fick röras. Valet föll i stället på örlogsflottans stat. Till av
slutningen av undersökningskommissionens verksamhet resh~ 

konungen på hösten 1786 själv till Karlskrona. Ryktet gick, att 
den, som där hade överinseende över skeppsbyggeriet - allt
så Chapman- skulle avskedas för att han skulle vara för egen
nyttig. Vid undersökningens slut, då kommitten avlämnat sin 
redogörelse, gav konungen den anklagade i hela amiralitetets 
närvaro varmt beröm och gav honom kommendörsbandet av 
Vasaorden. 

O. H. Nordenskjöld1), som då var »flottans adjutanb hos 
Ehrensvärd, skildrar drastiskt och triumferande en fram&ang, 
som kommit E hrensvärds och Chapmans även av honom om
fattande mening angående flottans nybyggnader till del : 

»Man trodde att fan skulle ta de styrande, men det slöt s med 
hans Majestäts välbehag och så att Chapman blev kommendör 
av Vasaorden till stor förtret för de skrikande». 

Grevinnan Ehrensvärd skrev till Sofia Albertina, att hennes 
man däröver var >>alldeles vild af glädje». Konungen ville dock 
trots allt spara utgifter vid den nya flottan. Hans stämning 
belyses tydligt av, att han vid inspektionen på varvet fram~ö_r 

Inventariekammare I, som hade dålig grund och därför bhv1t 
särskilt dyr, lär ha yttrat: »Kors, jag trodde det huset var 
af silfver>>. 

I oktober 1786 utarbetade Chapman, tydligen med anledning 
av kommissionens besök, en tioårsplan för varvet2). Den bar 
titeln »Project til nedannämnde Arbetens och Byggnaders be-

1) E. Nordenskjöld: På amiralens tid. En levnadsteckning över v ieG

amiralen friherre Otto Henrik Nordenskjöld, Växjö 1933, s. 53. 

2) F. Neumeyer: Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konst· 

främjare s. 72 . 
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stridande på 10 års tid, med en årlig Stats Summa Stor 250,000 
RD Specie>> . Däri insattes belopp för de ännu icke byggda fem 
linj eskeppen och sex fregatterna. I fortsättningen begärdes an
slag för >>grundval til 2 :ne återstående husen för Inventarie
kamrarne>> för åren 1788 (12,000 RD) och 1798 (11,500 RD) 
samt för >>kruthuse;n resten>> för år 1787 (c :a 1,500 RD) . Man 
misstänker, att detta blygsamma husbyggnadsprogram mera 
kommit till för att lugna sparkommitten. Det överskreds sedan 
också i verkligheten. I ett icke mindre än 16 sidor långt klago
brev av den 25 februari 1787, riktat till något av riksråden, 
brännmärker den annars icke så talföre Chapman rikets olyck
liga finanspolitik mot flottan. 

Provseglingen 1787. 

»Den 26 november (1787) var jag» skriver Tersmeden i sina 
memoarer1 ), »tillika med alla flaggmän förmiddagen kallad 
hos grefve Ehrensvärd, att vi skulle examinera profseglings
journalerne och lämna vårt videtur om bägge skeppens quali
teter emot hvarandra. Jag fannt denna anstalt så mycket ridi
culare som H. M :t under dess härvaro på publique cour med 
mycken glädje omtalt skeppet Gustaf Adolphs preference, hvil
ken förrnadeligen stödde sig på redan undfångna berättelser. 
Således ville det ej passa sig för oss, ifall annorlunda befants, 
att vårt föromål i dag vore en mindre afpassad formalitet 
och att jag för min del ej behöfde mera vittnesbörd om skeppet 
Gustaf Adolphs qualiteter än dem H. M :t själf gifvit. 

På bordet i salen, som var städadt för 12 personer, låg 
Sophia Magdalenas journal i regal folio med stora tryckta 
guldbokstäver på permen, som viste hvad bok det var. Vi in
fördes i förmaket under väntan på de öfriga ledamöterna, där 
jag straxt observerade något, som föll mig besynnerligt. På 
ett förgyldt bord under spegelen låg allra främst skeppet 
Gustaf Adolphs profseglingsjournal, lika grann som den för
ut nämnda. Omkring journalen en hel hop kvarter på hvarandra 
utan ordning, som hos en professor. Under bordet ovuligt med 
Permarna uppvända en kvart uti nytt svart skinnband med sto
ra siliverbokstäver: Critique öfver Chapmans skepp byggeri 
af Clair,bois. 
. Denna allegoriska städnings föremål föll mig strax in hafva 

hU afseende att mortifiera mig, som så mycket bestridt Chap-

1
) del 6 s. 181. 
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mans m ånga försöker innan han med Kronans kännbara kost
nad hunnit t illskapa ett dugeligt skepp. Men jag låddes ej mär
ka denna anstalt, utan gick fram till bordet att se, hvilka böcker 
som hade den hedern accompagnera en så lyckelig journal. Uti 
skeppsbyggeriet fannt jag du Ramels skeppsbyggeri, NB. som 
varit Chapmans läromästare, och hvars construktionsprincipe i 
Frankrike långt före detta var förkastad. Vidare :Mounceaus 
de Vittes Skeppsbygger i och uti Physique och MechaniC[u~ 
åtskilliga auctores, däribland Triewalds med dess porhait 
hvilket egaren o:om snäll tecknare hedrat med mustagier ocl~ 
pipskägg. 

Sedan jag bläddrat - med glasögon på - i dessa böcker 
kastade jag liksom par hasard ögonen på den bok, som lå~ 
under bordet , och lutade mig att taga upp den. Men då jag 
låddes först få se dess stora silfverkaraktärer, sade jag små
leende : »Det liket kan nu vid detta tillfälle begrafvas>> , hvaraf 
Ehrensvärd nog märkte, att jag senterade allegorien. Han 
vände sig om och gick in i indre rummet, då Chapman helt 
flat tog af glasögonen och satte sig i soffan, och jag hade 
min fulla satisfaction att få gifva städningen en god persifl age. 

När vi nu togo session i salen, salmade jag Ehrensvärd, men 
blef af H. Ex. Wrangel upplyst, att han åt Wrangel upp
dragit ordfärandet i commissionen. Deputerade till detta göro
mål voro Wrangel, jag, contr·eamiralerna Chapman och Wagen
felt, bägge skeppschefs Hysingskiöld och Nordenskiöld, deras 
bägge flaggofficerare majorerna Klint och Wolijn samt en 
capitain och en lieutenant från hvardera skeppet. För artille
riet voro de committerade, som varit på Gustaf Adolph, ma
jorerna Rosensvärd och Cronstedt jämte i;1formationscapi
tain i kadettcorpsen ödman. Och skulle major Cronstedt föra 
protocollet. 

Jag, som var ganska noga underrättad om allt hvad som 
under profseglingen på bägge skeppen förelupit, och som t ill
lika visste, att vid journalernas renskrifning många ändring
ar blifvit gjorda, - hvilka major Wolijn som flaggcapitain 
och den där skulle bevittna Sophia Magdalenas jonmal ej velat 
underskrif\;a, ehuru han sluteligen både med löfte och före
ställningar blifvit obligerad därtill, - jag tog Sophia Magda
lenas journal t ill mig jämte mina annotationer. Men Gustaf 
Adolphs journal blef mellan Chapman och Nordenskiöld . 

När vi kommo till den 24 juli, då skeppet Gustaf Adolph 
här i Östersjön under hårdt väder och hög sjö med 3 ref l 

märsf'eglen ej velat vända genom vind, utan vägrat, så att de 
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j11åste vända förde vind, ehuru Sophia Magdalena utan minsta 
möda vid E'amma tillfälle vändt genom vind, stod det uti Gus
taf Adolphs journal, att skeppet i dagvakten vägrat 3 gånger, 
ty bägge skeppen hade ordres att kontrollera hvarandras man
oeuvre uti deras j ournaler. Skeppets vägring blef då tillskrif
vit officerarens maniement under vändningen, alldenstund 
skeppet samma dag kl 10 f . m. under chefens eget kommando 
vändt kvickt genom vind, och var Chapmans adulateurs straxt 
färdiga kasta skulden på officeren, under hvars kommando 
skeppet vägrat. 

Jag tog andra skäl och trodde, att skeppet ännu ej var kom
met på dess rätta last. Häröfver blef H. Ex. litet het och trod
de, att ett skepp aldrig vägrar utan officerarens fel, som klart 
bevisas däraf, att skeppet vände, då Nordenskiöld kommendera
de. - »Jag lämnar detta åt sitt värde, men här står uti Sophia 
Magdalenas journal, att Gustaf Adolph vägrat 3 gånger, och 
i Gustaf Adolphs endast 2 gånger. Antingen är detta misskrif
ning eller contradiebon !» 

Härvid blef en liten tystnad. Alla sågo på hvarandra, och 
jag slutade, att Gustaf Adolph ej har något preferabelt för 
Sophia Magdalena utom en grads mera styflek, hvarföre båda 
skeppen ega alla de qualiteter, som af goda slagskepp och 
seglare kan pretenderas, hvilket amiral Chapman ej kunde be
strida. Resultatet blef som jag sagt, men då H. K. M :t redan 
gifvit Gustaf Adolph preference, anstod det oss icke att här
utinnan gifva någon contradiction.» 

Den av Tero:meden omnämnda provseglingsjournalen på inte 
mindre än 102 sidor finns för närvarande i varvschefsbostället 
i Karlskrona. Här kan man mellan skinnpärmar med guldtryck 
läsa: 

Nya skepp: Gustaf Adolphs Prof Seglins Iournal 1787. 
Inlämnad d. 28 sept ember 1787. 
Observations Ioumal hållen efter Ordres af Underteknade, 

enligt Herr öfwerste Lieutnanten och Riddaren - N orden
skjölds, Herrar Iourhafwande Majorers, samt egne för hwar 
timma gjorde Annotationer, dageligen igenomsedd, och jem
förd med Loggboken, Samt för hwarje dag Underskrefwen. 

Carl J usleen 
Gommenderande af 2 :a wakten 
på örlogs Skeppet Gustaf Adolph 
under pl·ofseglings Expedition 
1787 
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Sammandrag. 

Med frisk Märssegels Coultie öppan Vind, 9 knops fart; 
Magdalena någon tid med Stor Seglet mera, Båda Skeppen nära 
h varandra; då då höllo af, hafva Vi så ansenligen vunnit, at 
Gustaf Adolph var en timma förr till Ankars än Sophia Magda
lena; Således äfven till Slutet af Expeditjon haft förmon i allt 
Afseenden. 

Etr. Aschling 

S o f i a M ag d a l e n a s motsvarande observationsjournal 
finns på Statens Sjöhistoriska Museum. 

I Göteborgs Sjöfartsmuseum finns en karta, som utvisar 
routen för provseglingen. Där finns även »Amiralernas yttrande 
till öfver-Amiralen om Provseglingen 1787 » med följande sam
manfattning: 

»Således befunnit Bägge Skeppen Goda örlogs och Slagskepp, 
äfven som i segling och Manoeuvrering, samt till ankars liggan
de i Grov sjö arbetat wäl och Makligt. 

Doch har Skeppet Gustaf Adolph företrädet, är styfvarc 
Skepp, förer sitt undra Lag högre och kan således längre bruka 
sina Canoner. Rymmer mera Proviant och Wattn. Bärgar wäl 
sin Besättning och har wid mästa tillfällen haft företräde i 
s eglingen. 

Carlskrona den 28 november 1787. 

A. J. Wrangel 

Fred. H. Chapman 

Carl Tersmeden 

J. Hagerfeet. » 

Trots de noggrant förda observationsjournalerna ville Ters
meden inte låta sig övertygas lika. litet som de rättrogna ens 
ville titta i Galileis teleskop, när detta avslöjade Jupiters månar 
därför att de visste, att det inte kunde finnas några sådana 
himlakroppar och därför måste teleskopet vara vilseledande. 

Kriget 1788-17810. 

Ända till i början av år 1787 synes överamiral Carl August 
~hrensvärd i stort sett ha åtnjutit sin konungs ynnest, men 
Vld denna tid inträdde en t ydlig förändring i detta avseende. 
Anledningen härtill va r , att Ehrensvärd hörde till dem, som 
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energiskt motsatte sig konungens oreson liga krigspolitik Än
nu så sent som i mars 1788 skrev Ehrensvärd i en prome1110_ 

r ia bl. a. följande: »Om inte E. K. M :t åt er upprättar en ka
dettskola, tillåter och anslår penningar till en underofficerssko
la, om inte E. K. M :t lämnar medel till exercitier och om inte 
E. K. M :t ger flottan efter fullkomnandet av dessa imätt
ningar till det minsta sex års fred, så är den amiralen, som 
dessförinnan går ut med flottan, antingen ett offer för sin 
egenkärlek eller en förrädare mot sin kung och i bägge ti ll
fällen riket förlorat>>. Detta frimodiga uttalande mottogs helt 
naturligt ganska onådigt av konungen, i synnerhet som kriget 
med Ryssland vid denna tidpunkt faktiskt var beslutat. Ehren
svärd hölls dock ständigt i okunnighet om den hemliga !n-igs
konseljens sammankomster och rådslag. Ja, ännu fram i m itten 
av maj var överamiralen alltjämt oviss om, vad som verkligen 
var på färde. Han hade emellertid fått befallning att hålla hel a 
flottan utrustad och segelfärdig till den 30 maj, vilket icke hel
ler mankerade. Den 13 april hade konungen bestämt, att den 
gamle amiralen greve Wrangel skulle bli stora flottans chef 
under förestående kampanj, dock under hertig Carl i egenskap 
a v storamiraL 

Innan ryska kriget t og slut, inträffade två händelser, vil ka 
försvårade Chapmans arbete. Nyåret 1790 inlämnade E hren
svärd sin avskedsansökan, enär dissonanserna mellan honom 
och konungen tilltagit, och den 16 juni samma år här jade en 
våldsam eldsvåda staden Karlskrona, varvid en stor del av sta
den brann ned. 

På Kar lskrona redd kunde den 25 april 1790 skådas en 
flotta, bestående av 25 linj eskepp, 10 större och 5 mindr e fre·· 
gatter samt 16 andra fartyg, tillsammans förande 2240 kan?
ner och en besättningsstyrka om c :a 18.000 man, klara fo r 
strid. Den 30 samma månad avseglade flottan från Karlskrona 
med kurs mot Finska viken. Det är ej svårt att förstå, att 
utrustningsarbetet på örlogsvarvet den våren varit intensivt . 
Aldrig varken förr eller senare har Sverige haft en så stor flot
ta. Det kan nämnas, framhåller Arnold Munthe 1), att över_ en 
så stor flotta som den svenska örlogsflottan 1790 har an111·al 
Nelson blott en gång f ört befäl, nämligen utanför Trafalgar . 
Fartygen bestod väl det hållfasthetsprov som kr igets hårda 
skola underkastade dem. En strid innefattar dock både elen 
tekniska och inte minst den mänskliga faktorn , men det var 

1) Svenska Sjöhjältar del VI, s . 233. 

egent ligen endast den döda materielen, vars utveckling hade 
påskyndats med stormsteg. Den levande materielen åter fick ej 
den utbildning, som stod i proportion til l utvecklingen och 
fulländningen av fartygen på vilka de en gång skulle kämpa. 
Den danske ministern i Sverige skrev också »att skeppen är 
bra, men sjömännen är bonddrängar doppade i saltvatten>>. 
Viktigast av alla är den högste chefen och här brast det i 
hög grad. Hertig Carl bekände för sin maka, att han kände sig 
som »en sj ömanslärling, som börjar sitt yrke vid 40 år>>. Han 
tyckte inte alls det var roligt, att >> i veckor plumsa som en anka 
emellan vågorna och inte få se annat än skepp, himmel och 
hav».l) 

Sjöstyrkechefen hade redan i vaggan tilldelats titeln stor
amiral, och hertigen var säkerligen ej så tidigt utvecklad som 
vildåsnans fö l som en timma efter födseln kan följa sin mor 
i galopp. Även om yngre officerare av altruistiska motiv (na
turligtvis) alltid framhåller behovet av lägre befordringsåldrar 
är det kanske lämpligt att lära sig krypa, innan man för befäl 
över en flotta även om man är av kunglig börd. Ett sådant 
st rategiskt snille som Clausewitz fick dock vänta till 12 års 
ålder, innan han blev fanjunkare i preussiska armen. Hertig 
Carl hade varken naturbegåvning eller erfarenhet som t. ex. 
Nelson. Som ett exempel kan nämnas anfallet mot Reva! 1790, 
där den vankelmodige hertigen sköt upp angreppet en dag trots 
flaggkaptenens, Otto H enrik Nor denskjöld, avrådan och där
igenom förlorades det dyrbara överraskningsmomentet. 

Chapman tar cwsked. 

Det var mer än naturligt, att verksamhete.n på varvet efter 
krigets slut mattades. Chapman och hans medarbetare hade 
även blivit gamla och trötta~). Varvsamiralen (Chapman) skrev 
i januari 1791 till statssekreteraren Cronstedt: . . . »Sheldon är 
några 80, N euendorff några 70 åhr gammal samt äfven sjuke 
och krasslige, så kunna de alldeles icke göra tjänst» . P å varvet 
var alla arbeten »i fullkomligaste stangnation och oreda». I alla 
avgörande frågor var varvsamiralen numera hänvisad till en 
icke omtyckt lantmilitär, kungens förtroendeman, Johan Chri
stopher Toll. Chapman försökte försiktigt göra sig gällande, 
men underkastade sig de nya styresmännen. 

1 ) C. Grimberg: Svenska Folkets Underbara öden, del VII, s. 356. 
2 ) F. Neumeyer: Chapman som lwnstnär och konstfrämjare, s. 76. 
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»Jag känner nog ganska väl at detta alt i närwarande ställ
ning ej tillhörer mig utan rätteligen General-Intendenten eller 
den som hafwer Penninge dispositionen om händer, men fö r 
at icke visa indifference om en så angelägen sak, som har 
Flottans bestånd .. . >> skriver han den 13 oktober 1791. Arbe
tena på varvet voro huvudsakligen reparationer, både av farty<>
och byggnader. Chapmans månadsrapporter nämner vid denn~ 
tid bland annat att det gamla tyghuset inreddes som inventarie
kammare för artilleriet, vidare fortsattes den nya kasernbygg
naden på Bränneritomten för kadettkåren. 

70 år gammal började Chapman längta efter vila. Mordet 
på Gustaf III och hans gamle motståndare hertig Car ls upp
stigande på tronen medförde ökad olust i arbetet. År 1793 
begärde och erhöll Chapman tjänstledighet med alla löneför
måner »mot det att nödiga förslag och ritningar för flottorna 
skulle författas>> . 

Han önskade få draga sig tillbaka från det ansträngande 
varvsamiralsämbetet för att mera ostört få ägna sig åt fartygs
konstruktioner samt åt författareverksamhet för skeppsbygg
nadskonstens befrämjande inom olika områden och ville nu i 
text och bilder framlägga sin rika och mångsidiga erfarenhet . 

På förslag av Chapman upplöstes den 27 november 1793 
flottornas byggnadsstat och organiserades i stället en konstruk
tionsstat. Till uniformen hörde en säregen knapp som inom 

J 2_ 3 
de tre kronorna med sin formel ~P dx 

ger uttryck för ett fartygs metacenterradiet). Knappen fö r
svann i samband med anläggandet av ny uniform år 1802, och 
formeln utbyttes mot ankaret. 

Före Chapmans tid gick det inom både örlogs- och handels
marinen så till, att en skeppsbyggmästare byggde fartyget, och 
en sjöman bestämde sedan storleken och formen av dess segel. 
Man byggde och tacklade på måfå, utan någon säker r~&el. 
Då uttalade Chapman en sats, som i sin tillämpning hoJde 
skeppsbyggeriyrket från en hantverksmässig ståndpunkt t ill 
en på de djupaste vetenskapliga beräkningar grundad konst:)· 
Han sade: »Skepp och segel äro tvenne oskiljaktliga ting, hk
som fågeln och dess vingar; de utgöra en enda kropp eller 
maskin. Den somskapade fågeln, överlämnade ej åt en annan 

l) G. Halldin: Skeppsbyggmästare, mariningenjörer, 1948, s. 21. 
2) G. C. Witt. 
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att efteråt ditsätta vingarna, och likaså bör konstruktören, när 
han gör ritningen till fartyget, även lämna ritning på seglens 
storlek och form». 

År 1793 insände Chapman till Kungl. Vetenskapsakademien 
en »Afhandling om rätta sättet att finna Segel-arean på linie
skepp och däraf Rundhultens längder>> , vilket arbete några år 
senare översattes till engelska och trycktes i London. 

Han inga v år 1795 en a v handling om ankares konstruktion 
och året därpå utgav han »Grunder till kännedom af Linie
Skepp för den studerande ungdomen vid Kongl. Krigsakade
mien» samt »Dimensioner på virke av jern till fem sorters 
Linieskepp samt längd och tjocklek till master och Rundhult». 

År 1797 får Chapman Gustaf IV Adolfs befallning att upp
göra ritningar å de linjeskepp, som för rikets behov var nyt
tigast, .samt tillika ·en plan till flottans framtida sammansätt
ning och nybyggnad.1 ) Det förslag, som Chapman med anled
ning härav överlämnar och som även omfattar en arbetsplan 
för dock- och husbyggnader på varvet, kan anses som Chapmans 
testamente och synes ha varit det tekniska rättesnöret under 
de närmaste decennierna. Det kan heskådas i Sjöhistoriska 
Museets nya avdelning över skeppsbyggnadskonstens utveck
ling, som beräknas kunna öppnas hösten 1958. 

Här följer två avsnitt (jfr bild 22 och 23) ur manuskriptet 
till denna märkliga inlaga, som Chapman avgav 24 juni 1797 och 
som hade titeln »Arbetsplanen för flottan 1798-1834 samt suc
cessiva byggnaden av nya linjeskepp». Denna plan gick änd3 
fram till år 1844. Med nutidens tekniska utveckling vågar man 
knappast ens spå en tiondel av denna tid framåt. 

Chapman räknade i sin plan med tio dockor i Karlskrona, 
men endast fem av dessa fullbordades. Chapmans plan visar, 
hur man kunde uppnå goda resultat med små tillgångar, om 
de användes på ett klokt 1sätt. 

Gustav IV Adolf visar i början av sin regering stort inhesse 
för flottan. Efter Chapmans ritning byggdes på varvet i Karls
krona linjeskeppet G u s t a v IV A d o l f om 74 kanoner, 
som sjösattes 1799. Till den följande år i Norrköping församla
de riksdagen meddelar konungen, att sedan början av år 1798 
6 st av de äldre linjeskeppen och 4 st fregatter blivit satta i 
tj änstgöringstillstånd och tillägger, att »en från alla tider urakt
låten hushållning med flottans dyrbara ekevirkes förråd blivit 

1 ) G . Halldin: Karlskrona örlogsvarv i gångna tider, s. 27 . 



534 535 

[ 

L 

Bild 23. 

Bild 22. • l 
(Statens Sjöhistoriska Museum.) 

(Statens Sjöhistoriska Museum.) 
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införd». Nästa nybyggnad på varvet är .fr.egatten a f C h a p
m a n som byggts i nya dockans inre sva]mngsrum och sattes i 
sj ön l803 såsom första fartygsbyggnad å nya dock?rnas ar
betsplats. Fregatten var konstruerad efter Chapmans JUst utar 
betade s. k. relaxationsteori. 

CliJwpmans undersölcnringco· angående faTty,gsmotståoid. 

Christoffer Polhem och Emanuel Swedenborg anses vara den 
hydradynamiska forskningens föreg~ngsomän här. i .. landett ) . 
Polhem hade till vetenskapsakademien ar 1717 mla~mat en 
berättelse »Om Skeppens fart i Siön», som är ~kadem1ens se~
reterare vidarebefordrade till Charles Sheldon 1 Karlskrona for 
att han skulle »närmare pröfva gjörligheten af detta påfund» . 
Redan innan Chapman utgav sin »~ractat om skeppsb~gge~ 
riet» hade han gjort försök att utrona kroppars mot~.ta~d 1 
vattnet men dessa försök var ej så noggranna och fullstand1ga., 
att någ'on teori för skeppskonstrukti~m ~un~e gru~~as på ?.em. 
När han som pensionär flyttade ut till sm gard Skarva utforde 
han där åren 1794-95, med understöd av statsal!slag, nya om
fattande försök. Uti en av plankor byggd 68 fot lang reservo~~· , 
fylld med vatten, framdrogs de olika formade k~ots~rna va~ for 
sig medelst tyngder och motvikter, fäsotade v1d sil~essnoren, 
som gick över metallskivor med smala stalaxlar. Sexhose~ klot 
sar, de längsta åtta fot, förs.öktes, v~r och en om~.d fyra bll fe~ 
olika tyngder och därmed olika hasbghete~, s~. v~~ med den ena 
som med den andra ändan främst, och vane forsok repeterad.~s 
fyra gånger för att få ett o säkert m.~d~~tal, så att inall~s m~: an 
2.000 försök gjordes2 ). Nagra av forsoksmodellerna fm~s a~nu 
bevarade. De var utförda med träspant och hade bordlaggmng 
av oljat papper3). Tiden som åtgick för varj~ kropps framdra
gande observerades med ett pendelur, SOJ? VISade ~alva osekun~ 
der. Hastigheten kunde ej uppbringas bll mera an tva fot -
sekunden, eller omkring en och en femtedels knop, eme~an 
vattnet för större hastighet blev så ojämnt av gropar och VIrV
lar, att Chapman ej trodde sig få något säkert resultat. 

för 1) F. Neumeyer: Christopher Polhem och hydrodynamiken. A rkiv 
matematik, astronomi och fysik. Band 28 A, No 15, Stoclcholm 1942. 

2) G. C. Witt. t 
3) H. Edstrand, Allmän rapport frå n Statens Skeppsprovningsansta l 

nr 4, 1958. 
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Bild 24. 
Resultat av Chapmans experiment. 

F ör dessa försök redogjorde han i Vetenskapsakademiens 
handlingar år 1795 i avhandlingen »Physiska rön om det mot
stånd, kroppar bda:, som föras rätt fram genom vattnet.;» 
W. F. Stoot framhåller i tidigare nämnd källa beträffande 
Chapmans modellförsök: 

»It will be remembered that model experiments had been 
·carried out a hundred years before this time, but they were 
largely ineffectual. Chapman's work may be regarded as being 
the first of real historical importance. He must have underlirred 
the fact to his contemporaries that experimental procedure was 
an essential feature of advance in this field. » 

Cha1Jmans konstruktionsmetoder. 

År 1795 gör Chapman som han själv ,skriver i sina »Reflect
joner» »den största upptäckt i skeppsbyggnads Vetenskapen 
som någonsin har hänt alt sedan skepp börjades at byggas». 
Det var hans relaxationsteori, som enligt dess andliga fader 
»huvudsakligen består i skapnaden af Skeppets form ackter om 
spantet nemligen at diagonalerue därstädes skal göra en Angel 
af 13°, 17' med Skeppets medellinea och at dessa Diagonaler bör 
vara räta;» 

Detta rön tillämpade Chapman vid konstruktion av fartyg 
på ,så sätt, att han gjorde diagonalerna i och under fartygets 
låringar så nära rätliniga som möjligt, och gav dem en sådan 

38 
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Bild 25 a. 

(statens Sjöhistoriska Museum.) 

i 

L 
Bild 25 b. 

~iktning, att de bildade den önskade vinkeln mot horisontallin

Jen.!) En av dessa diagonaler kallade han relaxationslinjen, och 

~el~ met?den, som grundades på tillämpningen av relaxations

linJen, ~1Ck n~mnet relaxationsmetoden. Enligt uppgift av 

~-ansag Chapman, att sedan han fullständigt uppgjort 

1

) G. Unger: Svenskt Biografiskt lexikon VIII 1929 s. 356. 
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den teori, vartill försöken gåvo anledning, ha upphunnit maJ~>; 

för hela sitt livs strävande och därigenom blivit förlossad frå;~ 
allt sitt myckna arbete och kunna vila i lugn, vilken t anke han 
uttryckte genom användande av det latinska ordet r elaxation: 

Chapman tillhörde ej betraktarnas >>visa;,> skara som t ill exe111_ 

pel Lucretius Carus, som filosoferade om ljuvheten att från den 
trygga stranden se skeppens kamp mot elementen >>Ljuvt att 
från stranden betrakta andras ansträngningar, när vindarna 
rör upp det vida havei>>. Då 40-kanonfregatten a f C h a p m a 11 

blev färdig 1803 gick Chapman 82 år gammal med den till sjöss 
för att själv se hur proven utföll. Relaxationsmetoden såsom 
generell lag för fartygslinj ers utformning svek dock hans högt 
ställda förväntningar. Det var hans livs stora vetenskapliga 
besvikelse. All teori är grå, men livets friska träd måste prö
vas . I åtta år hade han omhuldat de,nna teori. Han kom efter 
denna segling till den övertygelsen, att de rön han erhållit med 
lättare modeller i ett lugnt vatten ·icke alltid kunde lämpa sig 
för tyngre i ett för stormar öppet vatten. Genom förändringar 
i tacklingen förbättrades dock fregatten a f C h a p m a n s egen
skaper så att hon blev en av de bättre fregatterna i svenska 
flottan. 

År 1804 fullbordade Chapman sitt 1799 påbörjade verk, som 
hade den fullständiga titeln >>Försök till en t eoretisk avhandling 
att giva åt linjeskepp deras rätta .storlek och form, likaledes för 
fregatter och bevärade fartyg». Här har Chapman utförligt 
behandlat såväl relaxationsmetoden som den tidigare av honom 
framlagda och av följande skeppsbyggaregenerationer utnytt
jade metoden, den paraboliska konstruktionsmetoden. Denna 
var så enkel att en sakkunnig på åtta dagar kunde konstruera 
en skeppsbotten till vilken det annars skulle behövas fle ra må
nader. I stolt medvetande om denna metods värde avslutade 
han andra upplagan (1806) av denna bok med fö lj ande utta
lande : 

Sinteligen: då den af mig här upgifne, lika så enkla, som al l
mänt användbara Constructions-Method af Skepp, är en frukt 
af egen flerårig fol'skning, utan grundläggning af andra För
fattare, och då detta Arbete ofelbart, i anseende till min höga 
ålderdom, torde blifva det sista offer af mitt mångfaldiga be
mödande för Skeppsbyggeri-Vetenskapens fullbordande; så må 
mig tillåtas att såsom Testamente eller Åminnelse af hvad 
jag dertill kunnat bidraga, tillägna det åt alla upplyste älskare 
af denna ädla Vettenskap. » 
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Rei~xati~.nsmetoden gav enligt Chapman sj älv icke några 
egentliga fordelar framför den paraboliska, utan kanske tvärt
om, enär fartyget visade sig mera känsligt för ändring av t rim
och. vindfö~hålolanden. ~ . trots härav var tron på Chapmans 
gem och formaga att !osa även de svåraste problem inom 
skeppsbyggnadskonsten så stor, att man menade, att han vid 
s~n kort efte~ den nya metodens utarbetande inträffade död ej 
tillfullo dragit nytta av densamma, varom i en under mitten av 
1800-talet utgiven lärobok i skeppsbyggnadskonst förutspås, 
att »~hapmans relaxationslinje skall bliva den yppersta prydna
den 1 hans krans>> . 

Vid sin död, 1808, hade Chapman under a11bete en ny teori 
för handelsfartyg, som ej blev av honom fullbordad, men som 
senare kompletterades genom biträde från flottans konstruk
tionskår i Karlskrona. Förutom dessa t ryckta avhandlingar och 
verk finns åtskilliga smärre avhandlingar av hans hand så
som t. ex. »Provsegling av Skiep» (1803), där han framlagt rön 
och erfarenhet från sin långa och fruktbärande verksamhet 
till skeppsbyggeriets fromma. 

Ända i.n i sena ålderdomen sökte han förbättra s ina skapel
ser; varJ e nytt fartyg var i någon mån olikt det föreo·ående 
och ~ikväl stod han alltid på vetenskaplig grund samt up~hörde 
aldng att genom beräkningar och nya rön ·söka alltmer full
komn a teorin om sin konst. Detta mål, ·som svävat för honom 
alltsedan han i sitt yrke började se något annat än det rena 
hantverket, släppte han aldrig ur sikte. 

Chaprnc&ns insatser för tackl:ingens och tågvirkets förbättring. 

I si,n strävan att nedbr inga vikten på Piggen utarbetade Chap
man oc~så en f.örbättrad metod att slå tågvirke så att alla gar
nen stracktes hka och trossen därigenom blev starkare. Den 4 
oktober 1795 gjordes sålunda försök på Skärva med sträckning 
av tjärade kabelgarn. 

~ ett brev a v den 24 december 1797 ? (sista siffran borta) till 
amiral Cronstedt skriver Chapman: 

.»J?et var först för 10 a 12 dagar sedan jag fick weta af Co
h'l!Iteen, at 100 RD.:._ bestås til Wärckställande af Experimen
terna. Wid Tågens Slåning blir depensen ganska ringa, ej 10 
Rp.:._ men största kostnaden blir at jämföra detta slags Tåg
Warekets styreka emot det wanliga >>. 
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På varvsmuseet i Karlskrona finns en modell av en repsla
gerimaskin för »Nya Slagningssättet» utförd år 1798 av konst
ruktören Fredric Uhrlin på order av Chapman. Om denna ma
skin skriver kaptenen vid Constructions-Corpsen A. G. Carlsund 
år 1834 i sin bok »Anteckningar under resor»: 

>>För oss Svenskar är det en tillfredsställelse, att det nya sät
tet för tillverkningen av tågvirke först blifvit infördt och, som 
j ag tror, uppfunnet av vår odödlige Chapman. På Modellsalen 
i Carlskrona finnes en modellmaehin för att slå tågvirke, så att 
alla garnen sträckas lika. Försök gjordes äfven i stort och det 
derigenom producerade tågvirket befans starkare än det på 
gamla sätten tillverkade. Machineriet, som var af träd och sak
nade den fullkomlighet, de nyare hafva, fanns ej svarande mot 
ändamålet, h varföre methoden blev öfvergifven och först 30 till 
40 år senare importerad från England. Det hufvudsakligaste 
felet var, att garnen !icke passerade genom cylindriska r ör af 
jern eller metall, innan omvridningen började; med detta till
lägg skulle man ännu i dag kunna tillverka godt tågv.irke med 
Chapmans machiner». 

Chapman som artillerikonstruktör. 

Även om systemanalysen var enklare på Chapmans tid så 
fanns det dock många olika alternativ att välja på. Chapman 
framhöll bestämt, att fartyget skulle konstrueras efter ka:w
nen, icke tvärtom. Vapnet och dess effektiva utnyttjande var 
målet, fartyget medlet. Han ägnade därför artilleriet ett ingå
ende studium och utarbetade ett bestyckningssystem, som även 
fann sin tillämpning i flottan. 

»Emedan ett Linie-Skepp estimeras af Effecten och Effec
ten åter förorsakas af Canonernas antal och Kulornes Tyngd; 
få äro dessa, första grunden till Skeppets formerande; fö rden
skuld bör determineras: 
l :mo Canonernes antal för h varje sort Skepp hvaraf en Flotta 
bör bestå, samt af hvad pundige tal Bestyckningen skall vara. 
2 :do För huru lång tid Flottan ordinairt bör Provianteras. 
3 :tio Batteriets högd öfver vatnet. 
4 :to Skeppens Djupgående». 

Så börjar af Chapman sin »Försök till en Theoretisk Afhand
ling att gifwa åt Linie-Skepp Deras Rätta Storlek och F onn 
likaledes för Fregatter och Bevärade mindre Fartyg». 
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Bild. 26. 
24-pundig kanon i sjöbatterisvänglåda. 

När man läser de artilleristiska verken från denna tid får 
man den största högaktning för de sökande andarnas s trä van 
till exakthet trots ofta rudimentära hjälpmedel. 

Den tyngsta kanonen i flottan var 24-pundigen tills genom 
Chapmans inflytande i början av 1780-talet 36-pundigen åter 
kom till heders som huvudbestyckning på ett antal 60-kanon
skepp. 

På fartyg brukades allmänt som kanonlavettage den med 
spakar manövrerade på fyra rullar vilande styckelådan. A rodd
fartyg övergick man i stället till den av Chapman lanserade 
kursörlavetten, som visade goda egenskaper, men trots Chap
mans ansträngningar infördes denna ej allmänt vid örlogs
flottan. 

På varvsmuseet i Karlskrona finns en originalmodell av Chap
mans svänglåda med en 24-pundig kanon. Den hade kursörla
vett och var fast i fartyget, varigenom man fick större sidrikt
fält. Vid en fyra-rullalåda tog annars det främre hjulparet 
emot relingen. Vid provsegling av Chapmans V a s a höll fartyget 
på att gå i kvav liksom V a s a år 1628 men genom att kanonerna 
var fasta, rullade de inte över på andra sidan däcket. K r o n
p r i n s G u s t a v A d o l f hade dock endast 24-pundiga kano
nerna på övre batteridäck med fyra-rullalådor, medan de 36-
pundiga kanonerna på undre batteridäck hade Chapmans sväng
låda. De långskjutande kanonerna, som var uppställda för och 
akter på fartyget, hade även svänglådor. 
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I den intressanta handskriften »Journal öfver artilleri e fö rsök 
uppå örlogs skeppet Gustaf Adolph 1787», nu i marinstabens 
bibliotek, redogöres för försök med olika kanonlavetter och 
jämföres 24 och 36 pundiga kanoner. Försöken utfördes uncter 
tiden 19 juli-5 okt o ber 1787. J o urnalen innehåller en detaljrik 
analys av de olika pjäsernas och de tre provade svänglådornas 
för- och nackdelar. I slutrapporten framhålles, att »den av 
Herr Varvsamiral och Commendören Chapman förbättrade ra
perten var bäst och förmånligast än någon annan låda». Chap
mans lavett krävde två mans mindre betjäning, var starkare 
och kunde lättare transporteras än de andra lavettyperna. 

Den sydamerikanske frihetshjälten, general Francisco de Mi
randa, berättar1 ) dock, att han vid sitt besök i Karlskrona i 
december 1787 gick ombord på G u s t a f A d o l f varvid office
rare, som varit med om försöken framhållit, att de fasta lavet
terna var värdelösa. 

Sedan Chapman åstadkommit en förbättring av kanonernas 
lavettage, sökte han även fullkomna själva kanonerna. Han 
försökte sålunda förbättra kanonernas konstruktion med avse
ende på krutkammarens form, godsets fördelning längs kanon
loppet och tapparnas placering. Genom systematiskt uppställda 
tabeller sökte han även standardisera kanontillverkningen. 

Sverige hade under Gustaf II Adolfs och Karl XII :s tid varit 
ett föregångsland inom artilleriet och även haft en stor kanon·· 
och krutexport särskilt till Holland och England, men under 
frihetstiden gick artilleriet tillbaka. Gustaf III återgick därför 
för armen till Cronstedts artillerisystem av år 17252). Vid flot
tan utfördes dock fortfarande försök »framkallade av Chap
mans snille och ledda av Aschlings ihärdigheb3). 

l ) s. Ryden: Miranda i Sverige och Norge 1787. Stockholm 1950, s. 258. 
2) Se Armemuseum Medd. V s. 1942. 
~ ) Carl Fredrik Aschling (född 1751) var en skicklig artillerist (se 

självbiografi 1817 och Svenskt Biografiskt Lexikon). Han hade stor ar
betskapacitet och efter att bl a ha varit kontrollofficer vid stavsjö och 
Åkers styckebruk och tygmästare i Stockholm, blev han först landshövding 
på Gotla nd och därefter i Västerbotten. (se örlogsmannasällskapets H and
lingar H l, 1787 sid 44~68). Aschling ligger begravd i Härnösand och 
på hans gravvård kan läsas följande artilleristiska liknelse : 

"Aschlings jordiska lekamen, som lik en utskjuten och förrostad kano:1 
u t an möda blivit sprängd, men den store mästaren vill i sinom tid om
gjuta densa mma i en skepnad och av ett ämne, som evigheterna ej slwla 
förvan dla". 
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Även om Chapman aldrig deltog i krig, hade han dock luktat 
krutrök Redan år 1763 utförde han enligt ett brev av den 24 
december 1797 till amiral Cronstedt försök med kanoner på 

Sveaborg för att bl a utreda rekylens inverkan på träffsäker
heten. Chapman sköt dels med kanoner, som fick rekylera, dels 
med kanoner som ej rekylerade. Han trodde enligt vad han be. 
rättar i sin levnadsteckning »att kanonens moment när den 
rekylerade skulle användas på kulans moment då den ej fick 
rekylera, varför kulan borde gå längre». Chapman tänkte sig, 
att man skulle kunna utnyttja rekylkraften till ökning av skott
vidden, om kanonen fastsurrades så att den ej kunde rekylen1. 
Han fann dock att skottvidden blev densamma vare sig ka
nonen rekylerade eller ej, ett resultat som tydligen icke tillfreds
ställde honom eftersom han senare återupptog sina undersök
ningar på Ladugårdsgärde i Stockholm år 1775 och då konsta
terade, att »kulan var ur loppet», innan rekylen började. Han 
placerade en 6-pundig kanon och ))lade en sten för det ena 

hjulet och tog bort stenarna för det andra, siktade och sköt på 
en tavla, som alltid råkades, men lavetterna vreds 40 a 50° från 
sin riktning». 

Sedan Chapman lämnat sin aktiva tjänst fortsatte han skjut
försöken år 1798 och inlämnade två avhandlingar om sina rön. 
Den ena, som synes vara skriven med hans egen handstil , in
lämnades den 14 september 1799 och är ett »Memorial till Kongl. 
Majestät om Spitskammar Kanone:» på sex sidor. Han_)äm!~r 
här kanoner med bakåt svagt komsk kammare med »Jamnoa
rade» kanoner av samma kaliber. Han undersöker vilka gods
tjocklekar det krävs på kanonbotten och loppets väggar samt 

utför skjutförsök och spränger till slut kanonerna för att se> 
dels godsets kvalitet, dels var den svagaste punkten är ur hi'tll
fasthetssynpunkt1). De kanoner, som användes vid försöke~1. 
var troligen tillverkade vid Åkers styckebruk. I brukets arklV 
finns nämligen en anteckning om en 36-pundig kanon med nr 

207 med följande lydelse: 
»36 pd Jern Canon, hwarefter skall giutas 2ne stycken, den 

ena med Jämt Kullåpp och kommer att wäga wid pass 151
" 

sk pd. Den andra får Spitskammare efter de röda Linear och 
wäger vid pass 3lh pd mer än den förra. Äfwen skall giuta~ 
18 st Kulor så stora som den här är uppritad. Stockholm 1412 

l) Kanonerna var tunga på den tiden. I Armemuseum finns t ex B~t 

24 pundigt stycke från 1764 med 15,4 cm kaliber och en relativ längd av 

20 kaliber, som väger inte mindre än 3113 kg. 
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Bild 28. 

Chapmans avhandling av år 1800. 

1781. Fred. H. af Chapman. - Efter denna ritning giutes en 
3~ pd Canon med krutkammare av 12 sk pd:s Caliber ; äfwen 
G1utes 6 stycken kulor af samma storlek som de å andra sidan 
Upförde. Stockholm 14/2 1781 Fred. H.' af Chapman». 

Det finns en liknande anteckning för kanon nr 211 från Åker: 
_ _>>48-p~ Spets Kammar Canon 11 Caliber Lång. Kommer att 

Waga w1d pass 16 lh sk pd Lätt Vigt. Dess wanliga Laddning 



548 

' ~ ~-) 

~ "' ~~ ~ 

t:. 
\~ ~' 

\; ·~ 
'-"' . ....... . 
·~~ { 

549 

blir 12 sk pd: 14 lod Krut. Carlserona 26/4 1790. Profskiutning
en blir första Skottet med 20 pd Krut och 2ne Kulor. Andra 
Skottet med 12 pd :14 lod Krut och en Kula. F. H. af Chapman». 

Spetskammarkanoner var i bruk redan under förra hälften 
av 1600-talet i de s k Benfelderstyckena, som också hade svagt 
konisk krutkammare1). Enligt Isander2 ) brukade man i »forn
tiden » ge kanoner en konisk i loppet utlöpande kammare. Så
dana kanoner kallades i Frankrike »en campannes». General 
J. J. Basilien de Gassendi (1748-1829) rekommenderar i ett 
arbete publicerat 1789 återinförandet a v denna konstruktion 
»för att kunna ge kulan ett centralt läge i loppet och därigenom 
förekomma dess tryckning mot kanalens undra sida utav den 
ovanföre henne genom spelrummet utrusande gasen». 

I tygmästarna vid Karlskrona örlogsvarv O. och F. Torn
quists3) lärobok »Artilleriet till sjöss» (1756) 4 ) finns också en 
ritning över en spetskammarkanon. 

Den 14 augusti 1800 inlämnade Chapman till Vetenskapsaka
demien en utförligare skrift på 45 sidor förutom bilagor med 
titeln »Theoretisk Afhandling grundad på Försök, at gifwa Ca
noner den utwändiga Form, då deras Styrka på alla ställen är 
swarande mot Krutets Sprängande Krafb5). Denna skrift är· 
ett försök att analysera kanonens spridning och kanoners kon
struktion. Chapman försökte på ett metodiskt sätt undersöka 
de olika faktorerna vid skjutning, men då man inte hade några 
möjligheter till exempel att mäta utgångshastigheV1) och tryck 

1) Th. Jacobsson: LandmilitLlr beväpning och beklädnad under äldre 
Vasatiden och Gustav II Adolfs tid, s . 189 och fig. 54. 

2) J. !sander: Föreläsningar öfver artilleriet del I , Stockholm 1825, 
s. 141. 

3) Far och son. 
4) s. 81. 
5 ) Vetenskaps Akad Hand! 1802 s 1- 56. 
G) Benjamin Robbins (1707- 1751) bestämde utgångshastighet för ge

vär med hjälp av ballistisk pendel. Professorn i matematik vid M.ilitär
akademien i Woolwich Charles Hutton (1737-1824) hade redan 1775 kon
struerat en ballistisk pendel (se Hj. Tallqvist: översikt över ballistikens 
historia, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, Acta Ba n d 
IX, Helsingfors 1931, s 237) med vars hjälp man kunde mäta utgångs
hastigheten på kanonkulor dock troligen endast av mindre kaliber, och 
han publicerade sina resultat samma år. Han fortsatte försöken och mätte 
1791 utgångshastighet på 6-pundiga kulor . 
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Sida ur Chapma ns avhandling av å r 1800 m ed sl; jutresultat. 
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återstod inget annat än att mäta skottvidden respektive öka 
laddningen tills kanonen sprängdes. Chapman mätte dock ele
vationen på en minut när precis som nu för tiden. 

Den förste teoretiske ballistikern italienaren Tartaglia berät .. 
tar, att han aldrig själv varit med om avfyrandet av ett skott. 
Chapman ville dock själv övervaka proven. Chapmans skjut
försök utfördes på isen, då, som han skriver, det inte fanns 
en tillräckligt stor och jämn plan i Karlskronas närhet. Detta 
strider dock mot en uppgift i ett brev från Chapman den 7 
december 1797 till amiral Cronstedt »SOm jag omöjeligen kan 
wara ute under den kalla årstiden och försöken i Banan ej 
kunna anställas så måste jag dröija därmed om gud will till 
wåren då luften blir warmare». 

skottvidderna vid 6° elevation var max 3200 alnar d v s c :a 
2000 m. 

Utgångshastigheten vid Chapmans försök låg troligen om
kring 350-400 m. 

Kanonens spridning i längd vid Chapmans försök var c :a 25 
%. vilket bl a berodde på ojämnt krut, trots att Chapman precis 
som vid årsprovskjutningar nu för tiden försökte utnyttja krut 
fr ån samma bruk och samma leveransår. 25 % spridning i 
skottvidd svarar ungefär mot en spridning i utgångshastighet 
av 12 %1). Laddningen var också ojämn och dessutom var kano
nens lopp säkerligen ojämnt. Kulan laddades genom mynningen 
med ett spelrum av c :a halv cm. Beroende på hur och var kulan 
placerats, och hur den »hoppade» i loppet erhöll man helt natur
ligt också varierande skottvidd. Man hade vid denna tid genom 
experiment fastställt, att krutladdningen borde väga c :a en 
tredjedel av kulans vikt, vilket också stämmer med nutidens er
farenhet2). 

En sammanfattning av Chapmans principer för kanonkon
struktioner, som f. n. finns på Statens Sjöhistoriska Museum, 
framgår av nedanstående citat samt tabell på sida 553. 

»General Ritning för alla Siö Canoner från 48 Pundare till 4 
Pund : Construerade efter en Theorie som är grundad på detta 
och förledit års Försök. - Den krumma Linien a, b, c, d, e, f, 
är Canans Constructions Linia, som determinerar dess utvän
diga Form, at den på alla ställen får en styreka swarande 

1) Den preussiske generalen Georg Friedrich von Tempelhof (1731-
1807) konstaterade år 1781 m ed mörsare variationer i utga ngshastigh et 
lnellan 360 och 400 m / s . 

2 ) J fr Belidors försök i Ja F ere 1739. 
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mot Krutets Sprängande Kraft, då en Canon är jämbårad änd 
till Kammarbotn; men som den Jämbårade Krutkamma1~e1a 
g·ifver Canonen en altför klumpsig och oformlig Skapnad ackte1~ 
så har man Projecterat Spitskammar, med 4/ 5 Calibers diarne~ 
ter i båtn, då Canon behåller samma utvändiga diameter (b\ 
wid främsta ändan af Spitskammaren som förr; men vid (a) 
midt för Kammarbotn blifwer den mycket förminskad som n' 
Ritningen N :o 2 skall visas. - Canalens hela längd fö r hwa~ 
Canon i Caliber Mått, finnes här i Tabellen, och är den så af~ 
passad, at Canonens Mynning kommer långt nog utom Skeppets 
sida, när den är riktad mycket Långskeps. - Twärliniorne 
A och B äro främsta ändan af Kammarstycket och Toppstycket 
De prickade twärlinior C äro Förkanten af Hatsbandet ; och de 
där befintelige Siffror äro hälften af Canons utvändiga minsta 
diameter i Caliber som den finnes där uppritad på det sättet. -
Canonens Wigt finnes i samma Tabel, och äro Tapparne så 
placerade: at då en kraft, swarande emot den Bakwigt som 
är utsatt i Tabellen, användes vid Drufvans knöl D, så hålles 
Canonen i Jämvigt. - Tromp och Drufwa Construeras som på 
Ritningen det öfriga finnes af Ritningen N :o 2 Lineorne pq, 
rs, tu, äro längder och Directioner af Kammarstycket, Tanp
stycket och långa Fältet för 8 Pundaren, se Ritningen N :o 2. 
Carlskrona den 11 Juni 1800. 
F. H. af Chapman 

För att få en bakgrund vid bedömning av Chapmans artille 
ristiska arbeten kan nämnas, att sedan slaget vid Crecy 1346, 
vilket anses vara det första där krut användes i Europa, hade 
bl. a. så framstående män som Galiei, d' Alembert och Euler, Hut
ton, Jean Charles de Borda (1733-99), d'Arcy och Robins syss
lat med artilleristiska problem t). Mellan fransmannen Belidor~) 

l) Isaac Newton (1642- 1727) hade redan 1686 på teoretisk väg härle tt 

den efter honom benämnda lagen enligt vilken luftens motstånd är pro

portionellt mot hastighetens kvadrat. Lagen kontrollerades med expcri· 

ment i form av fallförsök 1710 i st. Paulskatedralen i London. 
År 1771 disputerade Landerbeck i Uppsala (se Hj. Tallqvist s 169) på 

luftmotståndet. Enligt Tallqvist (s 125) hade en svensk officer vid namn 

Ehrenmalm år 1788 låtit utge en bok med titeln "Theorie du jet des 

bombes". Ehrenmalm, som då endast var 20 år gammal, hade ev även 

uppgjort en skjuttabell grundad på en kvadratisk Juftmotståndslag. Den 

kvadratiska Jagen är tillfyllest till c:a 240 m / s och relativt väl använd· 

bar till ljudhastigheten d v s c :a 330 m ; s. 
2) Le bombardier francais, 1731 . 
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och engelsmannen Benjamin Robins1 ) förekom en diskussion 

om krutets förbränning. Belidor höll på successiv förb ränning 

och Robins på momentan. Vår landsman Scheele hade på se

nare hälften av 1700-talet upptäckt syret, som han kallade 

eldluft, enär det underhöll förbränning. Fransmannen Lavoi

sier2), bevisade en tid efter Scheeles upptäck~: att för~ränning 

var en förening mellan luftens syre och ett brannbart amne. 

Krutet, artilleriets själ, var på Chapmans tid säkerligen av 

många omgivet med en magisk gloria. Som exempel härpå kan 

nämnas, att i den officiella danska krutförordningen av år 1776 

skulle: 
»Ehnver, som er ved Arbeide i eller uden for Krud-Taarnene, 

byjr forrette sin Hierning med saadan aerbpdig Stilhed, som 

det sy)mmer sig paa et Sted, hvor (ifald den allehpieste Gud 

icke selv i Raadeholder sin Haand over Arbeidet) den mindste 

Uforsigtighed icke allene kan forvolde alle Tillstedevaerende 

Livs Forliis, menendog saavel detta Sted, som de Omliggeende, 

i et 0ieblick kan forvandles till en Steenhob: Formanes derfor 

at iagttage al mueligste Varsomhed og Forsigtighed ved Krutet'3 

Behandling, n0ie efterlevende alt hvad til den Hensigt bef:::.les 

og erindres. Forbudes tillige alle og enhver paa det s~arkestt~ 

og alvorligste, hvad enten de ere ved Krudets Beh::mdlmg eller 

dets Transport, enten af Fortredelighed under Arbe1det, og end~· 

nu langt mindre af Letsindighed, at lade udgaae af deres Mund 

nogenEeder og Bander, eller nogen letsindig eller liderlig Snak, 

hvorved den Allerh0iestes Navn bliver vanaeret og fort0rnet, 

da saadanne som er deri befindes at have vaeret overh0rig og 

forbrudt sig: uden nogen Overbaeren eller Un.dskyldning. strax 

skal afgaae fra sit Arbeide, og overleveres Sk1ldvagten bl For

varing efter Rettens Kiendelse at lide Dom for sin Forbrudelse» . 

För att prova krutet på Chapmans tid använde man Meijers 

krutprovare, som var en förbättring av Furtenbac~s kon.~truk

tion3). Medelst denna sköt man upp en kula ur en liten morsare 

c :a en meter, och kulan stannade på undanfjädrande hållare. 

Det sägs, att man skall hålla krutet torrt, och detta är ver~

ligen sant i praktiken. Den store puritanen Oliver Cromwell lar 

också ha riktat följande ord till soldaterna vid övergången av 

en flod före slaget vid Dunbar den 3 september 1650: »Förtröst:.t 

1) New Principles of Gunnery, 1742. 

2) Kallad kemiens fader och avrättad 1789. 

3) Th. !sander: s. 50 och 93. 
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på försynen» o~h ~i~~ade >:men håll krutet torrt! » Fukthalten 

hos svartkrut bor eJ overstiga en procent, då den har ett väsent

ligt inflytande på såväl förbränningshastigheten som på de bil

dade pr~dukternas art och temperatur. Carl August Ehrensvärd 

skrev n~gra månader efter tillträdet som överamiral i Karls. 

krona till kungens förtrogne greve J o han Christoffer Toll· 

»Nu bär det af på kruthus. Jag måste ha dubbelt så många 

kruthus eller i rymde~ dubbelt så mycket. Om du med Kungen 

komm~r att ~ala om takeder, säg att här behöfs mycket penf!ar 

f~r Svarget 1 ~aker, som bära ingen ära i följe men stor nytta. 

Sadana saker aro som Fransyska språket, ingen ära att kunna't 

och stor skam det inte känna». 

Som . överstelöjt1_1an~ C ... ~. ~sc~ling skriver i 68 paragrafen i 

»P~.aktlsk Afhandlm~ .. l SJoartllleneb>l) : »Som blotta ljudet eller 

smallen af skotten eJ ar det som skadar, gör det ej tillfyllest att 

endas~ ladda och affyra kanon; den måste väl ställd åt målet 

eller nktad». Chapman behandlade också detta problem i »Om 

Canoners Richtning till sjöss» av den 24 may 1804 (bild 31). 

Cha~man var som artilleristisk forskare säkerligen ej lika 

framstaende som skeppsbyggare. Hans främsta insats är hans 

kursörlavetter, vilka var i bruk i svenska flottan ända fram till 

1~70-tale!. Man kan av ~efintliga. källor ej finna, att Chapman 

gJorde nagra nya upptackter pa eldrörskonstrukt ionens om

råde. Han kom till delvis felaktiga slutsatser bland annat be

roende på den tidens bristande resurser, men det väsentliO'a var 

a.~t han förs?kte isolera de olika faktorerna och att h~n ut~ 

forde ett ~?g1skt och intelligent resonemang. Han systematise

~ad~ och !.amnade så litet som möjligt åt slumpen och forskade 

l stallet for att »tycka». Han ville ver:Kligen alltid gå till botten 

med pro~le~en. Han hade också en klar blick för betydelsen av 
standardiSermg. 

Chapmans egerunytta. 

Det finns inte ·Så s~llan en egendomlig inställning, att en 

fram~taende man ocksa måste vara ett helgon i alla avseenden. 

~tt bll~öra eliten är att vara ställd under större krav än män

~lskor 1 gemen. Gudarna säljer dyrt. Inget geni har dock allt

l~en?m vackra sidor, tvärtom är det ofta rätt mycket som om

~ får överse med för de goda sidornas simll. Om 

l) C F. Aschling: Praktisk Afhandling i Sjöartilleriet. Lämpad till 

Armens Flottas behof. Stockholm 1806. 
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Bild 31. 
(Statens Sjöhistoriska Museum) . 

Bild 32. 
Skärva. 
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Chapman kan på den negativa sidan kanske sägas, att han var 
minst sagt om och kring sig. Han beskylldes sålunda vid två oli
ka t illfällen mer eller mindre officiellt för att ha varit egen
nyttig även om han i sin självbiografi särskilt framhåller, att 
han var »främmande för all egennytta». 

>>Med general amiralen af Trolies tillåtelse låter jiag bygga 
en bondestuga i en wacker lund 1/ 2 mil utom staden, då jiag 
war lördagsafton tog Byggmästarne (skeppsbyggmästarna) 
med mig dit ut, och på min egen bekostnad undfägnade och roa
de dem tills Söndagsafton, då wi alla reste till staden igen ; alt 
detta gjorde jiag för att animera dem, som hwar dag från kloc
kan 4 om mårgon till 8 om aftone måtte wara wid arbetet, på 
det de ej skulle tröttna eller ledsna ; nyttan däraf är nogsamt 
bekant» .. .1) Dessa rader skrev varvsamiralen i februari 1787, 

1 ) Citat ur brev i gusta vianska Papperen, U .U .B. 
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ungefär 11h år efter han hade förvärvat det lilla kronoskatte
hemmet Skärva, beläget i Nättraby socken av Medelstads häract 
i Blekinge län. 

Det var här ej fråga om byggnader för flottans räkning, men 
Chapmans överordnade och till och med konungen hade givit 
tillstånd till Skärvas byggande med hjälp av varvets t immer 
som byggnadsmaterial. Timmermännen för gårdens uppföran
de fick Chapman enligt tradition officiellt låna från varvet t). 
Sägnen berättar dock, att då konungen gjorde sitt första be
sök på Skärva, skall han ha blivit så mäkta förgrymmad, att 
föga fattat,s, at t han i sin vrede handgripligen förgått sig mot 
Chapman2). Byggnaden var nog ej riktigt utförd i konungens 
anda utom möjligen beträffande längornas höjd. Vid närmare 
betraktande var »den lilla bondestugan» visserligen enplanshus 
och hade delvis ryggåsstugans takkonstruktion men i övrigt 
måste man säga, att det var en ovanligt väl tilltagen ryggås
stuga med sina 24 r um. De var kanske i samband härmed som 
följande karlskronahistoria kom till: 

En k usk från varvet upptäcktes av en intendent vara på väg 
till Björkholmen med ett av kronans timmerlass. Intendenten 
frå<rade då varför han inte så som avtalat, var på väg t ill in
tendent ens eget husbygge. Kusken genmälde då: »Det sjunde av 
de sj unde lassen går till mej». 

Det var tydl,igen på den tiden inte så lätt att skilja på kro
nans och eget. När man nu för tiden läser dagens muthistorier 
är ju dessa ytterst ringa i jämförelse med den tid~ns öyertr~
delser. All uppfattning om rätt och orätt är dock ohka v1d skll· 
da t idpunkter och i skilda miljöer. Tiden präglar människorna 
och deras gärningar. Man bör därför bedöma en man eft er den 
tidens mått. Chapmans granne på Augerums kyrkogård, den 
myndige landshövdingen Anders af Håkansson, lånade sålunda 
år 1799 virke, som var avsett för Augerums kyrka, då han 
byggde Spandelstorps herrgård utan att senare återställa annat 
virke3). 

Man >>ordnade» och >>bärgade'>> så gott man kunde, och kon
trollen var väl inte alltid så sträng och som de flesta deltog 
var det svårt för de överordnade att beivra underlydandes över
grepp. Det var många som ej hade så rent mjöl i påsen, och 

l) F. Neumeyer: Chapmans Skärva, Blekingboken 1947 s. 89. 
2) J. Brom e: Karlskrona stads historia del 2, Karlskrona 1934, s. 5f.· 
3) Offerman: Augerums församling s. 22. 
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Carl Tersmeden gick sålunda och våndades för ett lusthus som 
han byggt i sin trädgård på varvets bekostnad1), och som nu 
står på Tromtö. 

Chapman lät dock vid 1783 års hungersnöd av egna medel 
utdela bröd till behövande i provinsen. 

Lönerna kom inte alltid så regelbundet på den tiden och stod 
inte heller i proportion till det liv och den representation, som 
en högre tjänsteman hade på den tiden. 

Efter utnämningen till Vice Amiral år 1791, skrev Chapman 
till statssekreteraren Grefve Cronstedt följande brev :2 ) 

S. T. 
Kongl. Maj :ts mig visade förnyade vedermäle af Nåd och at

tention erkännes i djupaste underdånighet, och ut beder jag mig 
Herr statssekreterarens vänskap och grace att å mina vägnar 
therföre hos Kongl. Maj :t taleka min underdånigaste tacksä,.. 
gelse och undersåteliga tillgifvenhet. 

Mätt af ähr o, och för mycket Philosoph att vid mina år therå 
sätta någon verkelig ambitition var thene befordran visst ovän
tad, då jag för egen del blott sätter all ähra theri att mot Gud, 
Konung och Fosterland, i den ställning jag är eller försättes, 
med osårat samvete, i frid och lugn få fulljöra mina pligter 
och skyldigheter, och att hvad jag förmår uträtta med nödigt 
välbehag upptages. - Jag voro ovärdig Kongl. Maj :ts Nåd om 
thensamma therföre med varmaste hjerta icke likväl ärkändes 
och vördades, men om jag mot Herr statssekreteraren som min 
vän skall vara upprigtig, vågar jag säga, att sednaste noticen 
om de 3000 Rdr, som den fattiga Timmermansstaten till lifs
bärgning hitbekommit var mig nästan kärare och angenämare. 

Med vördnad har ähran framhärda 

Herr stadssekreterarens 
ödmjuke tjenare 
F. H. Chapman 

Tidigare har nämnts Skärvas exteriör. Här skall en av Chap
mans samt ida berätta om dess inredning. 

Den flitige reseskildraren sekreteraren Jonas Linnerhjelm 
skildrar sina intryck från Chapmans arbetsrum på Skärva vid 
ett besök 1796 sålunda: 

>>Jag uppsteg på en smal trappa och kom i ett rum, där ögats 

1 ) Tersmedens memoarer del 5 s. 126 och 131. 
2 ) C. A. Lindwall: Fredrik Henrik af Chapman, Några tillägg till hans 

lefvnadsteckning, Teknisk Tidskrift 1908 s . 17. 
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Bild 33. Chapmans arbetsrum på Skärva. 

första blick ej röjde större utrymme än det lilla, som var _mid~ 
frammanföre vid instigande i rummet. En kakelugn nndt l 

rummet gjorde denna förvillelse, emedan den liksom dölj de det 
öfriga derav. Men då man vände sig om, fanns kakelugnen helt 
fristående och rummet på dess andra sida än större. Under dess 
breda fönster stod nu vice Amiralens, denne vidtbekante skepps
Byggmästarens ritbord och vid sidan var ett helt litet föns
ter af en enda liten r uta, för att derur kunna ögna skeppsleden 
till Carlscrona». 
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ChapmcLn som personlighet. 

Den 8 augusti 1793 skrev Carl August Ehrensvärd till hertig 
Carl: »med Underdånigaste vördnad ärkjände amiral Chapman 
Eders konglig höghets nåd som befalt att dess medaillon skulle 
resas i Modellsalen, jag har redan till skrifvit Professor Sergel 
derom och frågat om ej skulle gå an att i en stor marmorskifva 
så hugga att inskriptionerne blefvo utanför medaillongen» ... 
Efter en i brevet infälld skiss över den planerade anordnine-en 
av brevskrivare, fortsätter det: »Derpå har Sergel svarat · -~tt 
det går an och i fall Eders konglig höghet gillar det skall han 
taga det gjenast i värkeb . Enligt en samtida uppgift blev me
daljongen »förfärdigad i Italien efter Professor och Riddaren 
Sergels gifne modell ». Minnesmärket blev dock ej färdigt förrän 
år 1800, då det avtäcktes den 25 maj på modellsalen i närvaro 
av den gamle varvsamiralen l). 

Fredr. Henr. af Chapman 
Viceamiral 

Commend. med st. k. af Vasaorden 
RIDDARE AF SV ÄRDS-ORDEN 

Hans 
Snille och Fosterlandskärlek 

verksamma 
Till Gustaf III:s ändamål 
Gåfvo Sverige nya flottor 

Efter förbättradt byggnadssätt. 
Då arbetet 

efter 
Konungens 

förordnande 
fortsattes 

ägnade 
Carl Hertig af Södermanland 

Svea R. stor-amiral 
Uppfinnarens bild 

å t 
ODöDLIGHETEN 

1) J . Brome: Karlskrona stads historia, del II s. 305. • 
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C. M. Franzen skriver visserligen i sitt anförande om Chan. 
man i Svenska Akademien 18171), att -

»Chapmans hjerta var fästadt vid hertigen icke endast genom 
sin fosterlandskänsla och sitt kall i staten utan genom en sär
skild tillgifvenhet ända ifrån den tid, då han i Prinsens unga 
år haft den lycka, att vara honom följaktig på en kryssning 
i Nordsjön, der Prinsen, såsom Rikets Stor-amiral, pröfvad~ 
det första af honom byggda örlogsskepp. Den ynnest af Hans 
Kongl. Höghet, som han då vann, jämte Dess bifall för sitt, 
fortfor sedan i all hans lifstid». 

Denna lovsång fastän skriven av en prästman kan knappast 
betecknas som sann utan är i stället ett utsökt bevis på den 
tidens devota »bankettfraser» för den regerande konungen. 

Iden till minnesstoden är hämtad ur en gammal saga, som 
förtäljer, att på ett berg i Thesalien uppehöll sig en sfinx, vilken 
förelade varje förbifarande en gåta. Den som ej kunde besvara 
denna var förlorad, men lyckades någon lösa gåtan, skulle 
sfinxen störta ned från berget. 

överst synes Chapmans bild huggen i marmor av Sergel. 
Till höger är hälleberget skuret i trä av ')ohan Thörnström och 
under medaljongen ligger sfinxen nedanför berget, vilket sym
boliserar, att Chapman lyckats lösa vissa av skeppsbyggnads
konstens gåtor (bild 34). 

Befälhavande amiral greve Klas Adam Wachtmeister höll vid 
högtidligheten ett tal, i vilket han redogjorde för avsikten med 
minnesvårdens uppsättande, varpå Chapman svarade »med 
några ganska korta uttryck». Därefter avtågade de särskilt in
bjudna till befälhavande amiralens hus för att intaga middag 
och »Upplivade av herr vice amiralen och kommendören af 
Chapmans glättighet, dricka hans välgångs skål till långt in 
på eftermiddagen». 

Omdömena om Chapman under hans egen tid är helt na
turligt mycket växlande. En del såsom Gustaf III, Augustin och 
Carl August Ehrensvärd, af Trolle, Carl Sparre och bröderna 
Scheffer förstod, att han var ett geni, medan andra däremot 
såsom viceamiral Christofer Falkengreen och varvsamiral C. 
Tersmeden hade »jalousie de metier». Tersmeden framhöll så
lunda bl a 1779 för Gustaf III »den olycka flottan kunde fö re· 
stå, om Chapman fick tillskapa skepp» 2). 

1) C. M. Franzen: Minne af Vice-Amiralen Fredrik Henrik af Chapman, 

Svenska Akademiens handlingar del 8, 1821 s. 285. 
2) Tersmedens memoarer, del 5 s. 150. 
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Bild 34. 
Minnesmärke över Chapman i Modellsalen. 
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Greve Oxenstierna gjorde om Tersmeden däremot samma år 

detta epigram : 

»Tersmeden, tung och tjock -och lång, 
Är både amiral och barlast på en gång» . 

Efter att ha läst å ena sidan Tersmedens memoarer och ä 
andra sidan Johan Ehrensvärds memoarer, som är två motpoler 
i sina omdömen beträffande Chapman, kan man med Pontius 
Pilatus fråga sig: »Vad är sanning?» Tersmedens memoarer 
måste dock, särskilt då det gäller Chapman, tas med en stor 
näve salt. Chapman efterträdde ju Tersmeden, som varit varvs
amiral i tio år, och Tersmeden hade ju redan långt tidigare mot
arbetat honom. Efter denna desavouering är det ju knappast 
förvånande, att förhållandet ej blev bättre. Då man läser Ters
medens memoarer så lyser författarens småskurna subjektiva 
omdöme igenom. Man kommer omedvetet att tänka på Buffon8 
ord »Le style c'est l'homme» . Ingenstans lär man väl känna en 
människa så som i hans brev och självbiografi. I Chapmans 
egen levnadsteckning får man veta, hur han själv såg på sitt 
livsverk, sedan han nått sitt ryktes middagshöjd. I denna bio
grafi har båda parter fått framlägga sin syn relativt utförligt, 
och läsaren kan själv bilda sig en uppfattning om vem som var 
den mest objektive. 

Chapman och Tersmeden hade så olika syn på livet och vad 
som var väsentligt. Tersmeden levde genom andra, Chapman 
för sig själv med sitt arbete, som uppslukade honom helt och 
gav honom nog behållning. Medan Chapman följde den för f r am
gångsrikt folk vanliga regeln »När jag inte har något särskilt 
för mig så arbetar jag», och Chapman arbetade träget ej 8 tim
mar utan 16 timmar på dygnet, ansåg Tersmeden det vikt igare 
att tillhöra societen, denna lilla klick som tröttade ut sig med 
att göra ingenting på ett dyrbart sätt. Han ville framför allt 
hålla sig väl med överheten enligt receptet »närhet till höghet 
ger höghet» . Han försökte kompensera bristen på inre egen
skaper med yttre storhet. Han försökte se vilket skimmer det 
låg över Gustaf III :s ansikte för att avläsa om nådens eller 
onådens sol lyste för dagen över honom. Han fjäskade för de 
som stod högre på rangskalan och odlade framför allt lönande 
bekantskaper. 

Chapman var ej på något sätt en blygsam natur utan visste 
väl sitt värde och kunde också göra reklam för sig själv. Han 
led ej av mindervärdeskomplex utan hade tvärtom en stark 
självkänsla och ville gärna visa sig stor och märklig. Han var 
absolut ej okänslig för sin ära. 
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»Jag tillbragte» - skriver A. F. Sköldebrand år 1789 - »en 
dag vid Skärfva hos Amiral Chapman. Denne vördnadsvärde 
gubbe, som efter egen uppfinning byggt alla de nyaste skeppen 
af vår f lotta, lika stor i vetenskapen som i hantverket och 
arbetet s drifvande, hade här byggt en liten boning, som kunde 
kallas den vises tillflykt. Här tillbragte han de få stunder, som 
kunde undvaras de mödor, som följt honom genom lifvet. Här 
var han glad och hans umgänge var lika behagligt som under
visande» . 

Chapman sparade sig ej heller på äldre dar. Han höll sinnet 
och hjärnan ung genom sina forskningar. Åldrandet är ju i hög 
grad individuellt, och förgubbningen är ett relativt begrepp. Det 
mänskliga materialet förslits så olika. Somliga är pensionsmäs
siga vid 45 år, andra vid 85. »En ädel gubbe» -skriver E. M. 
Arndt år 1804 om Chapman- »ännu, ehuru öfver 80 år gam
mal, a rbet ar han oupphörligt ifrån kl 4 om morgonen till 6 
om aftonen» 1). Chapman hade alltså minskat arbetsdagen två 
timmar och arbetade nu »bara» 14 timmar om dygnet. 

Ideligen bekräftas det faktum, att det är hårt och träget 
arbete, som ligger bakom de flesta geniers framgångar, ej tur 
som indolenta avundsmän gärna framhåller. Den store uppfin
naren Thomas A. Edison framhöll också betecknande, att geni 
är 2 procent inspiration och 98 procent transpiration . 

Det f inns psykologer, som påstår, att vi lever för att arbeta 
i stället för tvärtom. Som den röda tråden eller riktigare den 
vita tråden, eftersom den svenska flottan vid denna tid hade 
vitt segelgarn som märkgarn i t ågvirket, i Chapmans liv går 
också arbetet. Skall man i få ord ge en karakteristik av denne 
märklige man och försöka tolka människan bakom verket så 
var han framförallt en supervital och rastlös arbetsmänniska. 
Det finns i Blekinge fortfarande det gamla bruket att, som mali 
säger , »Vila skymning», d v s på landet tänds ej ljusen vid 
skymningen, utan man sitter en stund i halvmörkret och vilar 
efter dagens möda. I Chapmans livs skymning satt han dock ej 
med armarna i kors. Han vilade sannerligen ej på sina lagrar 
förrän några dagar före sin död. Så sent som den 20 juli 1808 
ritade han ett skråskott för en 24 pundig kanon. 
" Markus Tullius Cicero framhåller i »En åldrings tankar om 
alderdomen», att det är av fyra skäl som man anser ålder
domen vara en olycka. »Det första skälet är, att den gör oss 
odugliga till arbete, det andra att den försvagar vår kropp, det 

l ) C. A. Lindvall: Teknisk Tidskrift 1908. 
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tredje att den berövar oss nästan alla njutningar och det fjärde 
att man ålderdomen kan vänta döden när som helsb. Cicero 
säger vidare, att »de bästa och pålitligaste medlen mot ålder
domen är vetenskapliga sysselsättningar och övning i dygd. En 
sådan verksamhet idkad under alla åldrar, skall efter en lång 
och på erfarenhet rik levnad bära härliga frukter, härliga, där
för att de aldrig saknas, icke ens under livets senhöst - och 
redan detta är något stort - men ä ven därför att medvetandet 
om en väl använd livstid och minnet av många ädla handlingar 
är den renaste njutning». Dessa ord är verkligen tillämpliga 
på Chapman. 

Det är typiskt att Chapman hade sina största verk bakom 
sig, innan han började få mottaga det erkännande, som han 
var värd. Om han dött vid 50 års ålder i stället för vid nära 
87 är det troligt, att han avlidit som en relativt okänd man. 
Han fick liksom alla som är långt före sin tid utstå de be
kymmer, som är den vanliga lotten för sådana stora genier. 

Dvärgalåten mot Chapman som skeppsbyggare tystnade dock 
efter hand, men det tog tid, innan vinden vände sig. Sålunda 
invaldes han först 1798, alltså vid 77 års ålder, som nummer 
42 i örlogsmannasällskapet, som grundats 27 år tidigare1): 

»I betraktande av hans utmärkta talanger och presterade ar
beten inom de flesta till sjömetien hörande ämnen beslöt säll
skapet s å att till hedersledamot kalla vice-amiralen Fredrik 
Henrik af Chapman, och är han den förste inom sällskapet, som 
innehaft denna hedrande utmärkelse. På denna sällskapets in
bjudan svarade Chapman: »den heder ö.M.S. behagat visa mig, 
då det kallat mig till hedersledamot, är ett högst smickrand::: 
prov både av dess förtroende och godhet, Jag vågar därför an
hålla, det Herr översten på mina vägnar vill försäkra sällskapet 
om min livliga erkänsla och min oinskränkta aktning». 

Man kan kanske misstänka, att hans gamle motståndare pre
sidenten i amiralitetskollegium viceamiral Christofer Falken
green, som invalts i sällskapet som nummer 1, hade sitt finger 
med i spelet att förhindra Chapmans inval, som annars så säll
synt väl motiveras av stadgarna men mot sympatier och anti
patier kan ju intet stadgas. Sällskapet revanscherade sig dock 
1872 genom att prägla en av sina tre hittills utgivna minnes
pengar till hans ära. 

1) E. Holmberg: Kong!. örlogsmanna-Sällskapet 1771- 1921. Minnes

skrift med an!. av sällskapets 150-årsjub. s. 26. 
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I sin levnadsteckning har Chapman ej nämnt att han var 
hedersledamot i sällskapet, däremot nämner han ~ndra sällskap 
såsom Vetenskapsakademien (där han invaldes redan 1767) 
l{rigsv~tenskapsakademien och Målare- och Bildhuggareakade~ 
mien (mvald 1774). 

Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att framhålla 
att fältherren vinner ej ensam slaget, de djupa lederna vinne1: 

det med honom. Det är så sant vad den lilla karlskronaflickan 
skrev i sin skoluppsats om Chapman och varför han var så 
dukti~: »Han hade väl goda medarbetare». Ja, han omgav sig 
verkligen med goda medarbetare såsom den förutnämnde Lars 
Bogeman, Frederik Ringheim och brodern Wilhelm Chapman. 
Den sistnämnde ritade många av Chapmans fartyg. Chapman 
ville dock helst lysa utåt själv och var snål med officiellt beröm 
åt sina medarbetare. Han uppskattade enligt uppgift ej heller 
bildhuggaren J o han Törnström efter förtjänst . 

Törnström var konstnär till hela sin läggnin a och satte kons
ten mycke~. högt:. B~lys~nde härför är följande anekdotl) . En 
dag kom Tornstram m till Chapman med en liten i vax ponserad 
galjonsmodelL Chapman förebrådde honom att han använt för 
lång ~!d,_ P~. modelle?, tilläl?.gan_de: >~Den, ~om har ett stycke vax, 
kan latL gora en sadan dar bild pa en liten stund». Törnström 
tog då modellen, som han höll i handen, kramade den till en 
klump samt räckte den åt Chapman med följande ord: »Där 
har herr Amiralen vax, var så god och gör bilden på en liten 
stund». Den välvillige Chapman blidkade lätt den förorättade 
konstnären, som därpå snart omarbetade modellen. 

Chapman kunde dock tydligen entusiasmera sina medarbetare 
o.~~ var tydligen en omtänksam chef, vilket bl a framgår av 
folJande brev till hans systerson: 

Co Co 15 Febr. 1798 
Min kära Bogman. 

.:r'a~k för ditt af den 12 Jan, iag beklagar rätt mycke, at du 
stan~Igto skal __ :vara plå~~d af den besvärliga Hufwud wärcken, 
och anda altJamt med1cmera för at quäfva den swåra hostan 
~u k~n eij ~~ m~nga glad:- stunder, hwilket gör mig hiärtelige~ 
ndt, Iag for mm del mar gud ske låf fullkom eligen wäl, iag 

1
) G. Halldin: Karlskrona örlogsvarv i gån<>na tider Karlskrona 1928 

a 100. b • , 
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har ingen slags siukdom, annan än en liten orckelöshet i anse. 
ende till åldren, och händemes darrning, ja de darra så, at iag 
eij kan ta en Sirckel i handen, eij nyttia knif, gaffel eller sked 
när jag äter, eller föra ett glas till munnen, till hwilket alt ia<> 
måste betiena mig af andras hielp; men då handen får ligg~ 
hårdt mot bordet, kan iag någorlunda Teckna och skrifva med 
Blyerts. 

lag håller nu på at författa Ritningar till 9 st Fregatter, från 
44 till 14 Canoner, samt 3 Briggar från 12 till 8 Canoner. Con. 
cept Ritningarna äro alla färdiga, och hälften af Renritning
arna; de äro alla efter den nya Theorien, i anledning af Experi
menterna, Emedan Briggen Swalan som därefter blifwit bygd, 
har fullkameligen slagit ut efter önskan; de få mycket Förstäfs 
fall och nymodiga Galjoner, sådane som de nya Skeppen få, 
och som alla tycker om på alla Fregatterne blir stor och F åck
mast enär deras tillhörigheter aldeles lika. 
Ringheim Ritar åt mig, ehuru han eij Ritar så bra som du , så 
får iag likwäl wara nögd där med, han tar sig alt mer och mer . 
Ibland annat, så håller iag på at göra några försök i smått, at 
slå Tågwärcke på annat sätt än hit tills warit brukeligt, i Tancke 
at det skal bli mycket starckare, i Sommar ärnar om gud will 
göra försök i stort, 100 RD äro därtill anslagne. 
för öfvrigt wet iag eij något nytt att berätta; En Lastdragare 
af 150 laster, står på stapelen som är efter nya Theorien och 
blir färdig i Somar; med nya 7 4 Can on Skeppet är början giord, 
som är ärnad at Profsegla år 1800, skal byggas på SkepsSta
pelen på werfwet. 
Gustaf wäntas hit i dag, at wara här tills Sommaren. 
Gud wälsigna dig min kära Bogman, alt hwad iag kan önska 
dig, och som med guds hielp händer, at du måtte få lindring i 
dina plågor. 

F. H. af Chapman 

Ett typiskt exempel på hur forskaren gick upp i sitt arbete 
erbjuder följande brev1), som Chapman skrev den 19 Sept 1799 
till dåvarande GeneralAdjutanten för flottorna, sedan han nyss 
emottagit ett vedermäle av kung Gustaf IV Adolf: 

»Jag bar mig rätt illa åt, då Hans Maj :t var här. Jag tog 
mig väl den friheten att genast genom bref tacka Hans Maj :t 
i underdånighet för Dess nåd att tilldela mig stora korset af 
W asa Orden, hade äfven ärnat att nu munteligen tacka ; men 

l) E . G. Geij er: Gustaf III del 3 s. 112. 
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Bild 35. 

Cha pman 1778 efter målning av L. Pasch d. y. 

genom det att jag talte med Hr Amiralen om skepp, kanoner 
~?h .~kv_~rke,o s~ glömde jag då helt och hållet bort det, att jag 
J for r an pa aterresan till Skärfva, då crachanen reflekterade 

n;ot vagnsfenstren, påminde mig om det stora fel jag begått, 
sa att, om jag lefver till Hans Nl:aj :t härnäst hitkommer , törs 

40 
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jag omöjligen visa mig. Så _är d~t nä_r m~~ bl_ir gammal; man 
förlorar af minnet. Emellertid skams Jag oandllgen och t ror ial>· 
blir aldrig glad mera». . c~ 

Chapman hade ett tilltalande yttre. Hans regelbundna anlets
drag som Elias Martins, Pasch's och Sergels konst bevarat åt 
eftervärlden visar bl a som fransmännen säger » un nez Bour
bon», och en fysionomist skulle kanske beteckna hans mun sorn 
levnadsglad dock med en viss överseende och dämpad ironi i 
munvinklarna. Ett hål i hakan lär också vittna om godhet. 
Chapman var stor till växten och hade en stark och välbyggd 
kropp. Han var ända in i sin ålders höst både andligen och 
kroppsligen vid god vigör. Ännu som 80-åring hade han enligt 
krönikörerna en ynglings smidighet i sina leder, så att han 
kunde bita sig själv i hälen. Han dog enligt en uppgift i gre
vinnan Pukes memoarer ej heller av ålderdomssvaghet utan 
av rödsot d v s dysenteri med symptom krampkolik enligt en 
anteckning i Amiralitetsförsamlingens dödsbok. J?ett.~ var den 
första sjukdom han led av under hela sin levnadsbd. Aven hans 
fader blev 87 år gammal, en anmärkningsvärt hög ålder vid 
denna tid. 

Chapman hade en ovanlig arbetsförmåga, alltid sY-sselsatt var 
han dock alltid ledig för vem som helst som besokte honom. 
Han kunde omedelbart lämna ett arbete och strax samspråka 
med sin gäst, och sedan han lämnat s ensam, återgick han snabbt 
till sina beräkningar som om han aldrig varit störd. Han hadf; 
ett öppet och vänligt sätt både mot jämlikar och underlydande. 
Han var även uppburen av dessa. I sitt umgänge var h.an be
haglig gärna delgivande sina kunskaper. Han uttryc~te sig med 
lätthet, styrka och klarhet. Han hade som framgar av h~ns 
skrivelser ett sällsynt redigt framställningssätt. Han var ~a~t
full i sitt levnadssätt och hade ett glatt lynne. Han var livlig, 
hade en viss retlighet och häftighet som likväl var hastigt över
gående. Enligt Franzen var »hans umgänge l~rorikt o~h behag · 
ligt för alla stånd, även för fruntimmer, av vilka han annu med 
gråa hår var gärna sedd och hörd». 

Vem var då kvinnan eller kvinnorna i Chapmans liv? Kärleks
förbindelser tycks för Chapman åtminstone ej ha spelat någon 
större roll. Han var tydligen i stället hårt gift med sitt a rbete. 
Ä ven om Honare de Balzac framhöll, att ungkarlar snarare pas
serar genom livet än egentligen lever, så medförde dock detta 
att Chapman verkligen fick tid att ägna sig åt sin stora hobby, 
arbetet. En annan stor forskare, Charles Darwin, analyserade 
före sitt giftermål äktenskapets för- och nackdelar och konsta-
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terade, att den största nackdelen var, att äktenskapet skulle ta 
så mycket tid i anspråk. »Förskräcklig tidsförlust» - de orden 
hade Darwin strukit under i sina anteckningar. Giftermål be
tydde tvång att besöka släktingar, hinder att läsa om kvällarna 
och tidsödande promenader med hustrun. Det är inte omöjligt 
att den systematiske Chapman gjorde en liknande analys och 
fann, att nackdelarna övervägde. 

Chapman hade sin lycka i verksamheten i det förnuftsmässiga 
arbetet enligt Aristoteles levnadsregel. Aristoteles framhöll så
lunda att för ett lyckligt liv är visserligen hälsa jämte vissa 
yttre förmåner ej utan betydelse men väsentligen består lyck-· 
saligheten i förnuftig verksamhet både praktisk och teoretisk. 
Det var denna lyckoart som skulle komma Chapman till del. 
Han var visserligen ungkarl, men han adopterade med Konung
ens tillstånd år 1787 en av skeppsbyggmästare och majoren 
p-oachim Neuendorffs »SÖner», Gustaf Adolph Neuendorff, som 
sin egen son, när denne var 16 år gammal. Tersmeden skriver 
i sina memoarer1). 

»Öfverste Chapman, alltsedan han som intressent och synes .. 
man för lotsar eller sedermera borgmästare Kiermans varf på 
Djurgården vid Stockholm där bott och hållit hushållning, hade 
en maitresse, hvilken tillika tjänte honom som hushållerska och 
med hvilken han hade en son och en dotter». 

Det var tydligen liksom för Chapmans store samtida Horatio 
Nelson ett som fransmännen säger »menage a trois» med ma
kens goda minne2). Neuendorff hade varit Chapmans medhjäl
pare dels på Djurgården, dels i Karlskrona, och fru Neuendorff 
var vä rdinna i varvschefsbostället3). 

Chapman var en god pedagog och fostrade flera lovande 
ämnen till sitt yrke. Som exempel kan nämnas ett brev från 
Ehrensvärd där han skriver på sitt familjära sätt: »Tusen tack, 
n:;in egen gubbe, för Pousettes education. Ni går längre än jag 
formadat; men om han är fallen för skeppsbyggeri, så för
tjenar ni himmelriket för den möda, ni använde på honom». 

1 ) del 5 s. 170. 
2 ) A. Gynther: Fredrik H enrik af Chapmans ättlingar. Göteborgs Han

dels och Sjöfartstidning 19.10.1935 och Blekinge Läns Tidning 2 .5.1936 
samt S.-ö . Swahn: Gårdar och människor i det gamla Karlskrona, Karls
krona 1937, s. 179. 

:J) Gustaf Adolph af Chapman avancerade till överste i armen och efter
lämnade en son översten Carl Edvard af Chapman, vilken slöt den 1l.dop
terade ä ttegrenen år 1891. 
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Bild 36. 
Utdrag ur ett brev av Chapman ang. utbildning av skeppsbyggare. 

( Statens Sjöhistoriska Museum). 
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Bild 37. 
Chapmans gravvård på Skärva. 

Om detta skriver Franz Mikael Franzen i sin minnesteckning 
över Chapman i Svenska Akademien »I sanning, ett sådant 
tänkesätt är oskiljaktigt ifrån det som i Religionen fordras . 
Det är i sig sjelf religiöst. Och så antog de som sett Chapman 
nära, att de i sjelfa hans ansigte läste den djupa vördnad för 
det Högsta väsendet som bodde innerst i hans hjerta och ut
tryckte sig i hela hans lefnad, ehuru han satte lite värde för 
andaktens yttre former» 1). von Schubert berättar, att »Chap-

1 ) J. Brom e s. 305. 
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man agerade fritänkare och tillät sig allehanda satiriska utfall 
i synnerhet mot prästerna». Med tydlig t illfredsställelse med~ 
delar dock von Schubert att »allt detta skall han i sina sista 
år hava lagt bort och blivit en saktmodig och gladlynt man» . 

År 1808 strax före Chapmans död uttryckte Kungl. Veten
skapsakademien sin uppskattning av hans förtjänste r genom 
att prägla en medalj på vars frånsida över ett förtimrat skepps= 
varv läses »Faman feret per orbera» (Det skall sprida hans 
rykte över världen) . Det var i sanning inga överord. 

Chapman njöt icke sitt »Otium cum dignitate» utan arbetade 
oförtrutet till sin död. Han behöll en förbluffande vitalitet och 
förblev intensivt verksam ända till sin bortgång. »Han arbetade 
alla dagar oförtrutet, såväl hvardagar som söndagar och gick 
aldrig i kyrkan; hans hand var till sist darrande, och en av
handling i skeppsbyggeri - hans sista arbete - skrevs på 
griffeltavlor, som nu äro omöjliga att tyda. Plötsligt en dag 
avbröt han sitt arbete och började att lägga allt i ordning i 
arbetsrummet - hans arbete var slut. Han tillsade att hämta 
en präst, samtalade länge i enrum med denne, och inom få da
gar därefter var han död» . N. Hallström 1 ) ger följande tillägg : 
»Hans prest frågade honom, om han tillät sitt husfolk vara 
närvarande vid hans Nattvardsgång. Han förklarade sin önskan 
att hafva hela verlden till vittne af sin djupa vördnad för Chris
tendomen. Han upprepade sedan ofta för sig själv Jesu ord : 
Detta g ören till min åminnelse ! » 

När Chapman på sommaren 1793 begärde tjänstefrihet från 
örlogsvarvets skötsel, utsåg han en plats vid Skärva till sin 
grav och år 1799 anhöll han hos K. M:t att få använda denna 
privata gravplats, vilket Amiralitetskollegium efter åtskillig 
tvekan tillstyrkte. När Jonas Linnerhjelm stod framför Chap
mans sarkofag på Skärva, antecknade han, att »vatten skall 
ledas att rinna på bägge sidor ned från berget». En sådan in
fattning skulle ha varit i hög grad symbolisk för segelfartygs
byggaren som det våta elementets härskare. Chapman fick 
dock ej vila i den tempelformade grav, som han låtit bygga åt 
sig under ekarna vid havsstranden på Skärva. segelflottans 
sista stora byggmästare ligger i stället begraven på Augerums 
kyrkogård under ett murat valv, som byggdes på jord tillhö
rande kammarrådet Carl Schweders släktgrav2 ). 

1) N . Hallström: Åminnelsetal om Fredrik Henrik Chapman .. . upp
läst i Kongl. örlogsmannasällskapet den 14 mars 1817. Omtryckt i Vår 
flotta 1908 s 137. 

~) F . N eumeyer: Chapmans grav. B!eldngeboken 1945 s 157. 
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Den främsta orsaken till att Chapman ej ligger begravd på 
Skärva, var att han sålde Skärva den 19 april 1806. Det sägs, 
att skulder var orsaken till försäljningen av Skärva, men detta 
är osannolikt och motsäges a v förloppet vid försäljningen 1). 
Chapman var då 85 år gammal, färden till och från Skärva 
företogs vanligen i båt, och detta blev alltför ansträngande 
och sitt ämbetsrum ville han ej lämna. Egendomen hade i tid
ningen annonserats t ill salu, och en herre anmäler sig på äm
betsrummet som spekulant. Chapman ringer och till den inträ
dande adjutanten Ringheim frågar han: »Känner du denna 
mannen ?» »Ja, herr Amiral, det är handlanden Humble i Carls
crona ». »Tack» - »Nåväl, mitt pris är 30 000 r iksdaler hvar
ken mer eller mindre, jag låter ej pruta med mig, ty jag är ej 
köpman»2 ). - »Jag antager priset, herr Amiral» . - »Jaså -
Ja, då är egendomen herrns ». - Efter något uppehåll säger 
Chapman - »Men nu finnes där en mängd möbler, taflor m m 
hur skola vi förfara därmed?» - »Om herr Amiralen behagar 
värdera dem ber jag att få öfvertaga äfven dessa». - »Jasså! 
herrn säger det, då skall jag säga herrn, att de ingingo i köpet» . 
Att penningbrist skulle varit orsaken till gårdens försäljning, 
motsäges ju av denna liberalitet vid försäljningen . 

Slutord 

VidmakthåBandet av minnet av en stor personlighet är inga
lunda betydelselöst. En biografis ändamål är kanske främst att 
hedra en stor man, men den kan kanske även sporra efterföl
jande generationer till fortsatt arbete i föregångsmannens spår. 
Vad kan man då dra för lärdomar av Chapmans liv? 

F örst och främst att det är hårt arbete och inte tur, som le
der till de stora framgångarna. Det flyger ytterst sällan stekta 
spar var i munnen. Alltför många hoppas på snabba framgån
gar utan att vilja lägga ned det arbet e, som det krävs för att 
föra den tekniska utvecklingen framåt. Man ser av Chapmans 
liv också, hur utvecklingsfientlighet, förutfattade meningar 
och fördomar, prestige och avundsjuka hos sterila kverulanter 
och antagonister kan förgifta och försvåra en framsynt män
~1iskas liv. Ett geni måste vanligen kämpa hårt för att bryta 
Inrotad konservatism och kunna genomföra sina arbeten och nå 

1 ) C. A. Lindvall: Fredrik Henrik af Chapman. Nåra tillägg till hans 
lefnadsteckning, Teknisk Tidskrift 1908 s 17. 

2 ) Enligt en a nnan uppgift var l'öpeskillingen 8.200 riksdaler. 
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framgång. Även om mödan i sig själv har ett värde så vill in .. 
dividen dock även ha uppskattning. Chapmans liv vism· att för 
att nå yttTe framgång krävs, hur duglig en människa än äl' 
även stöd av andra. Chapman var dock ingen ängel i a lla av~ 
seenden utan en människa d. v. s. han hade sina fel såsom egel!
nytta och ovilja att dela äran med sina medhjälpare. 

De verkliga storverken uträttades av ett ytterst fåtal män
niskor, kanske en tusendels procent. Det är de, som bär utveck
lingen (hur denna nu skall definieras) framåt och tar de stora 
stegen trots den stora hopens hinder och friktion. Chapman var 
en av dessa stormän, och det var ingen tillfällighet, att han 
lyckades härmed. I Chapmans gärning finns ett lyckligt sam
spel och intimt samband mellan teori och praktik, och hans 
konstruktioner blev därför också ändamålsenliga. Chapman 
lärde genom tålamod, och hans recept var arbete, arbete och 
åter arbete. Hans liv är verkligen en arbetets höga visa. 

Chapman var framför allt en systematiker. Hos honom in
gick även det naturvetenskapliga intresset och det estetiska i en 
harmonisk förening. Han hade också förmåga att se de stora 
sammanhangen och hopknyta andras och egna erfarenheter ti ll 
nya teorier och att se det väsentliga, vilket ju är intelligensens 
särdrag. Endast en ovanlig energi och en god fysik kunde bära 
en sådan arbetsbörda, som knappast är möjlig för normala 
människor. 

Han var också ett levande bevis för en människas förmåga 
att vara vital till en mycket hög ålder, och det gamla talesättet 
»man är inte äldre än man känner sig» gällde i hög grad för 
honom. 

Fullriggaren a f C h a p m a n, som ligger vid Skeppsholmen 
mittemot Sergels staty av Chapmans främjare, Gustaf III, är 
visserligen ett symboliskt minne av vår främste skeppsbyggare, 
men vore det inte berättigat med ett varaktigare minnesmärke 
på Djurgården vid Galärvarvet eller framför Statens Sjöhisto
riska Museum eller kanske ännu hellre i Karlskrona? 
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Tyska sjötransporter Ostersjön år 1945 

Av kapten J.·E. OL OW. 

I början av januari 1945 återupptog ryssarna den offensiv 
på ostfronten, som under föregående år hade fört dem in i 
Polen och fram till Östersjön mellan Kurland ot:h Ostpreus
sen. Uneler den fortsatta offensiven trängde de fram m ed 
stötkilar till kusten ot:h avskar därigenom de tyska trupperna 
från förbindelsen med hemlandet landvägen. Undan för un
dan evakuerades dessa fickor sjövägen och vid kapitulationen 
å terstod blott enstaka armeförband isolerade på östersj ii
kusten. 

I detta läge, blev den tyska flottans uppgifter rent defen
siva. De ovan nämnda evakueringarna krävde skydd m ol 
flyganfall, ubåtsanfall och även mot anfall från lättare 
övervattensstridskrafter, främst motortorpedbåtar. Kurl and
armen måste underhållas, och dessa transporter måste skyd
das. Därutöver bidrog örlogsfartygen genom kustbeskjutning 
till stödet av de vacklande fronternas sjöflanker. 

De tyska sjöstridskrafter, som disponerades i Östersj ön 
hade en mycket heterogen sammansättning. De omfattade 
bl. a. åtta kryssare, två gamla slagskepp, ett 20-tal j ag are och 
torpedbåtar, sammanlagt c :a 300 minsvepare, hjälpkanon
hå tar, hjälpminsvepare och patrullbåtar. Fartygen voro efter 
fem års lzrig ot:h bristfälligt underhåll hårt förslitna. Der as 
rörelsefrihet begränsades dessutom. av den alltmer till ta
gande bristen på bränsle och även ammunitionen började 
trvta. 

~Den sovj etiska östersjö-flottan, hade trots inringningen i 

Kronstaclt~Leningracl lidit förvånansvärt små förlus ter och 
beräknades vid årsskiftet 1944~L!5 ha bestått av ett slagskepp. 
två kryssare, en minkryss are, c :a 20 jagare och torpedbåtar. 

c :a 30 ubåtar samt ett stort antal motortorpedbå tar, minsve
pare, motorkanonbå tar m m. Den långa overksamheten hade 

naturligt nog gjort fartygen och deras besättningar mindre 
stridsdugliga. Ett undantag härifrån utgjorde ubåtarna och 
de mindre örlogsfartygen. 

Trots dc stora bristerna på tysk sida kunde sjöstridskraf
terna fortfarande och intill kapitulationen bibehålla en icke 
föraktlig rörelsefrihet, främst tack vare dc sovjetiska över-
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valle nstridskrafternas passivi tet. De sovjetisk a ubå tarn a var 
me ra ak tint, m en ho let från dem kunde bemäst ras lillfrcds
~;hillande. Huvudsakligen kom insatsen mot den tyska vet·k
sam!teten till sj öss att Yila på de t sovjetiska flygv apnet. 

Det har beräkna ts att under vårmånaderna HJ-15 över c·n 
miljon människor euakuemdes. frå 1~ Ost~ och \'ästp~cussc n, 
dä ribland 50.000 man m· armen, v1lka Isolerades pa Ilela
halvön och 25.000 man av den i Kurland bundna armen, vilka 
alla evakuerades under krigels sista dagar. I början av are t 
hade huvudsakligen inringade armestridskrafter förts till
baka till hemlandet, men allteftersom ryssarna trängde in 
på tvskt område blev evakueringen av civilpersoner lika an
gelägen och efter Hitlers död .. \:a.r Dönitz främsta mål alt 
räd d a så många tyskar som mo.]hgt undan ryssarn a. 

Kurland-a rm en uppskattades i februari till samm anlagt 
300.000 man och då gjorda beräkningar över möjlighelerna 
att återföra dessa trupper till Tyskland visade, att med del 
ti llgängliga tonnaget skulle en evakuering ta~a .samm <.ml<~gl 
00 dagar. Handelsfartyg under eskor t av ubats]aga rc, mm
svepa~·e och hjälpfartyg ansågs kunna användas ulan risk 
fö r allvarliaare förluster. Något beslut fattades dock icke od1 
när eYaku~~·ingen sl utligen beslöts de första dagarn a i maj 
hade läget i alia avseenden försämrats, och endas t 25.000 
man kunde med stora uppoffringar å terföras till Tyskland. 
Av d e sex konvojer, sammansatta av örlogsfartyg, hjälpfar
tya och enstaka handelsfarlva alla fyllda av soldaler, som b .Ju . 

Jä mnade Libau och \Vindan nå dde fyra tyska hamnar. Den 
fö rsta konvojen anfölls av -!5 bombflygplan i två omgångar 
utan att den led några förluster. En annan konvoj anfölls 
av sovj etiska motortorpedbå tar och revs upp. Röra nde en 
tredje iwnvojs öde saknas alla upplysningar. .. 

Redan i början av mars hade ryssarna genom att lranga 
fram till Östersjön vid Kolberg skurit av Väst- och Ostpreus
sen. Garnisonen i Kolberg, något mer än 2.000 man, försva
rade sig i två veckor med stöd av kryssare och jagar e, me
da n c :a 70.000 civilpersoner evakuerades sjövägen. Den 17 
mars av transporterades även garnisonen på jagare och land
stigningsfarkoster. Under dessa operationer utanför en av 
fie~1de1i behärskad kust synes de tyska sjöstridskraftern~ 
helt ha undgått flyganfall, eller, om så skett, ha kunnat avsla 
dem utan egna förluster. . 

I april h ade striderna vid kusten koncentrerals till Danzig
bukten . Redan den 27m ars hade Danzig evakuera ts och den 
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6 april utrymdes Gdynia. Flyktingar och soldaler från dessa 
cmråden .. överfördoes till_ Hela~ halvön. O:nråd.et. kring Pilla u 
kuncle daremot hallas anda tills den 2;) apnl rack Yare en 
helhjärtad insats frå n hj älpkanonbålar och and r a mindre 
fartvg, som lrots alltmer stegrad flygins als fortsatte atl ope
rerå t o m inne i haffet och sjökanalen till Königsberg. Sedan 
på kr igets sista dag den sista. transp?rten från Hela aYgått 
yästvart hade ur hamnarna 1 Danzig-bukten sammnnlagl 
900.000 människor räddals sjövägen. 

Bland de sänkta handelsfar tygen fanns "Wilhelm Gustloj'f, 
som torpederades av en ubåt med förlust av 6.000 flyktingar. 
Samma öde mötte passagerarfartyget Stellben m ed 3.000 så
rad e soldater och flyktingar och ångaren Goya , som gick till 
botten m ed 7.000 människor ombord. Den stora förlusten i 
människoliv vid dessa sänkningar gjorde, att de blev up p
märksammade på ett helt annat sä tt än de m å nga fartyg 
som tog sig fram utan förluste r. Det bör därför i detta sam
manhang framhållas, att under alla dessa evakueringstrans
porter, sammanlagt 1 V2 miljon m~inniskor transporterades 
sjövägen och att därvid j'örlusterna i människoliv endast 
uppgick till mellan 1 och 0,75 '/r . 

Med hänsyn till lägets utveckling under det sista krigsåret 
är utgången av sjökrigsverksamheten i Östersjön värd alt 
observera. Redan genom Finl::l.nds utträde ur kriget öppnades 
spärrarna i F inska Viken och därmed möjligheterna för Sov
jetunionens flotta att operera i Östersjön. Detta förbättr ade 
läge utnyllj ades tveksamt, de stöne övervattensfartygen hölls 
kvar i Finska viken och endast ubåtar, motortorpedbå tar och 
minsvepare sändes ut för att tillsammans med flygvapn et 
verka 1not de tyska sjötransporterna. De tre ovannämnda 
sänkningarna med sina stor a förluster i människoliv kunde 
skrivas på ubåtarnas konto men därutöver hade d e relativ l 
små fram gångar. Det kan noteras, att det sovjetiska flygets 
sänkningsresultat främst uppnåddes i eller i närheten av 
evakueringshamnarna med deras stora fartygsanhopningar. 
De sovjetiska flygplanen vågade sig sällan på företag längre 
ut till sjöss och när så skedde, kunde de tyska fartygen tack 
vare större manöverfrihet undvika allvarligare skador eller 
förluster. 

Utvecklingen under krigels sista m ånader i östersjöområ
det tvang tyskarna att nästan helt övergå till sjötransportel'. 
I de flest a fall fick dessa en improvisationens prägel men 
kund e dock genomföras. 
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Som redan nämnts kunde svårigheterna trots allvarliga 
brister i stort sett bemästras. Inte ens den totala avsaknaden 
av eget flygskydd tilläts att inverka hämmande på opera
tionerna. De resultat, som här redovisats, borde ha varit oupp
nåeliga enligt de synpunkter på verksamhet till sjöss under 
flygtryck , som lanserats av 1930-talets flygkrigstcoretiker. 
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Matematiken vid sjökrigshögskolan 

- Nytta eller själ vändamål? -

Av löjtnant LENNART FOR SM A"- . 

E n snabbgenomläsning av a rbetsgruppens för sjönffiLers
u tbildningen betänkande visade mig, att den för matematik 
anslagna tiden föreslås utökas på såvä l KSHS allmänn a. 
slabs- som tekniska kurser. Ett något noggrannare sökande 
ef ter motiven för dessa föreslagn a utökningar gav dock ett 
sämre resulta t, speciellt vad avser stabskursen och allmä nna 
kursen. 

Eftersom jag själv starkt ifrågasätter nödvändigheten av 
en utökning, kan det kanske vara befogat att granska be
hovet av undervisning i ma tematik samt dennas bedrivande 
p å I{,SHS allmänna kurs och stabskurs. Jag avser inte i m il! 
vidare resonenwng beröra de tekniska kurserna, eftersom 
jag dels saknar erfarenhet från dessa, dels behovet av m ate
matiskt kunnande hos en teknisk officer av naturliga sköl 
bör vara större än hos övriga. 

Det ligger nära till hands att inledningsvis fdtga sig va r
för matematik över huvud taget studeras vid de icke tek
niska kurserna. J ag vill påstå, att det till en del beror p n, 
att vi inte i tillräcklig utsträckning penetrerat det faktisk a be
hovet av matematiska kunskaper hos en icke teknisk officer. 
J ag tror inte, att resultatet av en så dan prövning - om den 
kom till stå nd - blir så dant, att d et kan läggas till grund 
för krav på utökad undervisningstid. Då detta emellertid 
har ske tt så förefaller det, som om det huvudsakligen tir 
grundat på de vanliga och ofta alltför okritiskt accepterade 
motiven för matematikundervisning, som man alltid möter i 
en debatt i dessa frågor. 

Matematikkunskaper och matematikstudier anses varn 
nyttiga i sig själva, även om man inte har direkt anled ni ng 
och möj lighet att tillämpa sitt kunnande, eftersom de påsl[lS 
uppöva och utveckla det logiska tänkandet och således hir 
oss att skilj a mellan påstående och slutsats. Matematiken 
har således ett egenvärde, en betydelse utöver det rent p rak
tiska bruket. Matematikundervisningen på allmänna kursen 
sägs vidare vara en nyttig förberedelse för de tekniska ku rser-
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na ocll vä~er~tliga re -::- d~n är nöd.vän(~ig för att kunna ge:10m
föra en nkt1g och rattv1s uttagmng hll dessa kurser. T1ll de 
vanliga skälen bör även läggas, att det för närvarande ä r 
modernt med n a turvetenskapliga och då företräd esvis mate
m a tiska studier. Även vi l1ar väl få tt en släng av det stora 
»SPll tnikuppvaknandet». 

De t har alltid varit lämpligt att kunna matematik - eller 
korrektare uttryckt att ha läst matematik - . Gen om gångna 
matematikstudier har av m å nga betraktats som kriteriet på 
bildning. Populärt anses »bildning» vara detsamma som att 
kunna något som är svårt och helst tar lång tid att lära och 
som således endast få har tid och möjlighet att studera. Den 
eventuella nyttan eller behovet av kunskaperna är dä remot 
likgiltigt. Matematiken har därför liksom latinet (sedan detta 
språk upphört att vara ett ve rkligt internationellt språk) va
rit utmärkta ämnen att studera, om man enbart haft som mål
sättning att bli en »bildad» människa. I detta förhållande 
ligger sannolikt ett av skälen till matematikens starka ställ
ning idag. Matematiskt kunnande har blivit synonymt med 
att anses bildad - och vem vill inte anses vara det? Då t ex 
den mindre bildade säger maskros, säger den bildade Taraxa
cum Vulgare och är därmed säker på att inte bli förstådd 
och således betraktad som »bildad» . - Hur många timmar 
har inte vi, sena offer för ett förlegat skolsystem, för övrigt 
få tt lägga ned på att skaffa oss den »bildning» som kunde 
nås genom att varje år lära sig de latinska namnen på 40 nya 
växter eller i att lära Euklides heliga geometri? De geomet
riska studierna med dess overkliga och uppkonstruerade 
problem är en av de få verkliga kvarlevorna från medeltids
skolan , där de tillsammans med katekesen och latinet var 
de viktigaste läroämnena. De två senare har förlorat all prak-1 
tisk betydelse, medan geometrin fortfarande är föremål för 
alltför omfattande studier. Hur många, utöver lärare i Euk
lides geometri, har t ex behovet av att kunna bevisa Pytago
ras sats, beräkna ytan av ett cirkelsegment eller volymen av 
en s tympad kon för att även ta ett exempel från stereomet
rin ? N a turligtvis finns det de som har behov av detta, men 
de är så få, att det starkt kan ifrågasättas, om inte även denna 
elem en tära matematikundervisning är i behov av en mo
den1isering och anpassning efter behovet. 

Ma tematikens förespråkare har alltid varit angelägna att 
framh å lla a tt även om det inte kan påvisas ett direkt behov 
:1v de matematiska kunskaperna så är ändå studierna av 
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~lort värde, eft ersom d es~a uppövar det logisk a länkandet 
och tankeförmågan över huvudtaget. Att så kan vara fa llet 
~kall inte bestridas. Men de t ä r in te bara i malc m alik c·n 
~om tänkandet uppövas - som så m å nga tycks tro - det 
~ker lika väl i språk- och littcra lurstudier, i samhällslära och 
historia liksom genom att följa od1 dellaga i d en aktuella 
politisk a debatten. - Matematiken h ar ingen särställni no· 
därvidlag. överallt öv a ~ vår t lä nk ande, v~n~t logisk a U1t{: 
kandc. Ofta för övrigt på ett m e r direkt och lättfattl igare 
~ätt än i matematiken. Ingen h ar för m ig lyckats påvi~ a n<\g
ra särskilda egensk ap er hos m ate m atiken, som skulle göra 
den speciellt eller m era lämplig i dessa avseenden än m ån ga 
and ra ä mnen. Matematiken h a r ofta alltför kritiklöst accep
ter a ts som ett självklart läroä mne och sällan s tällts i relation 
till andra ämnen, som kanske p å ett b ä ttre och lämpl igare 
~ätt kunnat utnyttjats för att öva tänkandet. 

Låt oss emellertid elt t ag utgå ifrån alt mitt tidiga re reso
n em ang är felaktigt, och att m atem a tiken så ledes är bät tt c 
lämpad att uppöva del logiska tänkandet än andra läroäm
nen och att detta är en av orsakerna ti ll att vi läser ma le
matik på KSS och KSHS allmänna kurs. Om så är fallet , sil 
vill j ag med hestämdhet påstå, att ämnet är feldisponcral. 
Ingen skall kunna övertyga mig om att den integralkalk yl, 
som studeras på såväl KSS som under allmänna kursen m ed 
dess y tterst konstlade tillämpningar i form av b eräknin gar 
av plana kurvors längd, krökningsradicr, r otalionsy tor m m, 
skulle vara särskilt väl lämpad för att uppöva de t logiska 
tänkandet. Att denna sannolika målsättning icke uppn ås b e
ror dessu tom på den felaktiga inriktning som dc mat em a
tiska studierna får genom skriv ningstvånget Eftersom all <J 
elever på allmänna kursen av naturliga - men beldagl iga 
- skäl är mer intresserade uv atl m e tt högt sifferbe tyg ~in 
all verkligen lära sig någon matematik, och lärarna d ess
utom är v~il medvetna om denn a missriktade ambition bos 
eleverna, så blir följden a ll »matematiksludierna» övc rgnr 
i ren problemlösning. I praktiken innehär detta, att måb~itl
ningcn för unelervisningen tyvärr istället bl i r aH drill a ele
verna så att dessa med hjälp av ett inlärt mekanis kt ut nytt
jande a v vissa formler ocb regler kan lösa å lta problem pn 
skrivningsdagen. Att dessa >> kunsk aper» ofta blå ser bort r e
dan med dc första sommarvindarna eflcr allmänna kursen 
torde vara väl bekant för de flesta. Betygskravet i malcma tiJ.;: 
resulte rar därför i alt unde rvisningen blir snedvriden ot"I J 
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detta är så mycket m er beldaglig t som betygcl med denna 
uppläggning inte längre blir vad de t borde va r a - e tt m å tt 
på matema tiskt kunnande och begåvning utan istä llet blir 
e tt m å tt p å elevens arbetsi n sats. Allt under förutsällning alt 
eleverna är normalbegåvade, och del bör -vi v~il lugnt utgå 
ifrån. 

Det jag ovan framfört villnar kanske om en alltför nega
tiv inställning till matematiken. - Så är emeller tid inte 
fallet. J ag ä r definitivt negativ till del sätt på vi lket den ma
tem atisk a undervisningen för närvarande bedrivs vid våra 
skolor, m en j ag ä r positiv till m a Lem a liken som såda n. Men 
skall vi kunna komma fram till en veltig uppläggning av 
de m atem a liska studierna, så ä r del nödvändigt, att vi snabbt 
avliva r illusioner om att icke tekn iska officerare kan komma 
att få n å gon pra ktisk nytta av sina kunskaper i problemlös
ning. Så länge vi tror det , så länge komm er undervisningen 
vara snedvriden. - Hur många är del t ex som hemma i 
sin k an11nare eller i sin tj änsl haft behov av att med hj älp 
av integrale r kunn e~ beräkna volymen a v en klotskiva? Om 
vi accepte rad e, all det inte föreligger ni\got behov och istäl
let ägnad e oss å t matematisk teori, så år j ag övertygad om, 
att matem a tiken skulle bli ett intressant - ja till och med 
värdefullt ä mne! - Den nuvarande upplbiggningen är såle
des - enligt min uppfattning - icke lämpli g, om målsält
ni ngen verklige n år a tt öva del matematiska oc:h det logi
ska tänkandet. 

Men om så inte år fallet är det kanske iställel dc faktiska 
kunskaperna som man fäster de t slörsta avseendet vi d. Del 
k anske fö rh å Uer sig så, att det verkligen ä r väsentl igare, atl 
vi lår oss några begränsade matematiska avsnitt, som anti n
gen anses nödvä ndiga för v· fn·a vid a re studier eller som vi 
di rekt k ommer atl kunna tillämpa i v å r kommande verk.sam
het, än all vi ~1gnar oss åt matema l i~k teori och matematisk t 
tänkande? Man blir j u böjd för all lro så är fallet, eftersom 
det fäsles så slor vi ld vid funklionslära och integralkalkyl 
att ungefå r samma kurspinn studeras vid såväl KSS som p <\ 
allmänna kursen. Av erfarenhel tror jag mig dock kunn a 
konsta tera, att officerare i a llm än het icke har behov av andra 
ma temaliska kunskaper än de som bibringas på gyllln asict s 
reallinj e. Jag lror inte heller, alt det kan p[lvisas någol fak
tiskt behov av särskild matem a lisk nthildning före KSHS 
tekni ska kurser. Den sEiriska trigonometrin, som stueleras 
vid KSS, Ilade kanske ett vissi ber~ilti gande tidigare, men 
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med dagens moderna höjdberäkningsmetoder, och den ast

ronomiska n a vigatianens alltmer begränsade användning är 

det knappast längre motiverat att disponera tid för dessa ~lu 

dier, som för närvarande endast förefaller ha rent kuriositets

värde. Den statistik och sannolikhetskalkyl, som studeras p;'1 

stabskursen, tror jag däremot är att betrakta som en m odern 

anpassning av de matematiska studierna efter det fak tiska 

kunskapsbehovet - Det var därför glädjande att på stabs

kursen för en gångs skull få kontakt m ed m a tematik, so111 

man i varje fall kunde tänka sig att i vissa lägen få använd

ning av i framtiden. En fortsatt modernisering av matema

tikundervisningen är mycket önskvärd. statistik och sanno

likhetskalkyl bör t ex kunna kombineras med operationsana

lytiska studier. Det framföres ofta, att det starkaste skälet 

för matematikens bibehållande på allmänna kursen är, ntt 

man därigenom får en riktig och rättvisande uttagning till 

de tekniska kurserna. Jag är inte övertygad om argumen tets 

värde, bl a av följ ande skäl: 

l. J ag tror inte, att en elev, som har t ex 8,5 i ma tema lik 

behöver vara bättre lämpad för högre teknisk utbildning än 

en som har 7,8. Han kan givetvis vara det, men då är det 

inte utav den orsaken. Betyget är för det första endast grun

dat på r esultatet från två skrivningar (föreslås nu ökas till 

tre), där den andra dessutom har högre koefficient. En till

fällig indisposition på denna senare skrivning kan därför 

göra en i övrigt väl lämpad elev mindre lämplig för vidare 

teknisk utbildning. Med nuvarande uppläggning av under

visningen (problemlösning) ger betyget för det andra - och 

det hävdar jag med bestämdhet - icke någon bild av ele

vens förmåga till matematiskt tänkande eller av hans m ate

matiska begåvning utan är snarare att betrakta som ett m ått 

på hans arbetsinsats och för det tredje har jag konstaterat 

flera fall, där elever som, såvitt jag kan bedöma, varit mind

re lämpade för teknisk utbildning fått höga matematikbe

tyg och omvänt. 

2. Om vi emellertid, trots mitt resonemang, antar att ma

tematikbetyget verkligen ger en bild av elevens matematiska 

begåvning, så är det väsentligt att även betrakta denna ut

tagningsgrunds negativa konsekvenser. Matematik är del 

ämne, som på allmänna kursen utan jämförelse uppvisar 

de största betygsvariationerna. Detta innebär, att matema

tikbetyget ofta blir utslagsgivande för uttagning till högre 
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kurser .. !nel.lai~ i övrigt jämna elever. Matematikbetyget, som 

j och fo~· s1g ar avsett att garantera en rättvisande uttagnina 

till tek_n~.sk~ km~~er~. kan således i stället hindra en för stabs~ 
tjänst 1 ovn.~t ~al lampad officer från att få stabskms. Den

~~~ e~fekt hor a~en ses mot .. den bakgrunden, att jag ifråga

sa t te: ma tema llkbetyget~ varde som uttagningsgrund till 

t~kmska ~~urser och p åstar, att det med nuvarnnde upplägg

nmg av amnet saknar betydelse som grund för uttaaning 
till stabskurs. ~ "' ~ 

3. Man bör inte.heller. glömma de nackdelar, som följer 

med ?en oproport10nerllgt stora arbetsinsats, som krävs för 

att na. ett acceptabelt betyg i matemik och som naturliatvis 

sker. till förfång ~.?r ?v~·iga ämne~1. Jag tror, att j ag har ~·ätt, 

o.m Ja~ med en fo.1:.s1k~.~g generalisering påstår, att matema

tilz ei~. ar det ~1tan .]amforelsc mest .arb.etskrävande ämnet på 

allmanna .. km.~ei~: D~ elever, som e.1 blir uttagna till tekniska 

kurser, ~or ~~arfor s1n kanske största arbetsinsats i ett ämne, 

som de ar vaol medvetna 0111 att de har ett mycket begränsat 

-o om ens nagot. - behov av ytterligare kunskaper i. Detta 
mas te uppenbarllgen vara felaktigt! 

. Vad j ag tidigare sagt pek~r på ett problem av stor princi

p~ell betydel~~· Sk~ll man for att garantera en rättvis uttag

mn~ (':ars ~'a:·de 1. och för sig kan ifrågasättas) till en viss 

~tblldnmgslm]e .tvmga ett stort antal elever att studera ett 

amne, ~o1~1 de eJ har behov a': om de icke uttages till just 

clen~ a hn~ e eper skall man ta nsken att någon enstaka mate

mat~l~begavmi~g, s.?m hacl~ .. behövt stöc~et av ett högt mate

mahl-.betyg, gar forlm·ad for den tekmska utbildninoen el

J~r s~zall man l~ta de so1:1 i.cke l~ar något påtagligt beJ1ov av 

VIelate ma!em~ll~~undervisnmg shppa denna och i stället kon

centrer~ srg pa for dem väsentligare ämnen? En sådan kon

c~.ntrahon av matematiken till de kurser - de tekniska 

dar den erforch:as, ti:or jag vore den bästa lösningen. 

Sammanfattnmgsv1s kan sägas att jag icke tror 

at~ det utom för: tekniska o~ficerare föreligger något behov 

~v l..u~1 sl~ap erna 1 »matematisk problemlösning» utöver de 

som h1brmgats på gymnasiets reallinje samt ~ 

siaatt .nuvaran.de mate~natil.\:betyg . är lämpligt att vara ut

re ~sgiVan?.e ':Id uttagnm~ till .tekmska kurser och än mind-
till a l t forhmdra u t t agn mg till stabskurs. 
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J ag tror däremot 

att matematik som sådan rätt bedriven är av betydelse 
även för officerare i allmänhet, 

att matematikundervisningen är i stort behov av moderni
sering o c.:h anpassning efter ~de faktiska behoven, 

att en förutsättning för att matematiken verkligen skall 
bli givande bland alltför ambitiösa elever är att den är be
tygsfri samt 

att matematik företrädesvis skall studeras av de som i sin 
fortsatta verksamhet kan tänkas få behov av dessa lams
kaper. 

Mot bakgrunden av detta vill jag formuler a följande skiss
artade förslag till matematikundervisning vid KSS och KSHS. 

KSS. Sfärisk trigonometri utgår. 

Funktionslära och integralkalkyl utgår och ersättes m ed 
elementära studier i statistik. 

KSHS allmänna kurs 

Alt 1. Matematiken utgår och ersättes med språkun der
visning. 

Alt 2. Eleverna får vid allmänna l.;.ursens början välja 
n1ellan att antingen studera ett språk eller matematik. Denna 
matematik hör i så fall anpassas efter de tekniska kurser n as 
krav och betraktas som en förberedelse för dessa (Eleverna 
är som regel väl medvetna vid allmänna kursens hörjan on: 
dc vill välja stabs- eller teknisk kurs. 

KSHS stabskurs 

Påbyggnad av KSS statistikstudier samt sannolikhetsk al
kyl och operationsanalys. 

Gränssättning för studiernas omfattning skall förutom d is
ponibel tid vara, att studierna ej får drivas så långt att d e tta 
kan tagas tillmotiv för krav på förberedande studier i exem
pelvis integralkalkyl på allmänna ].;.urs en. 

.T ag ä r övertygad om att många, j a kanske de flesta, solll 
läser dessa rader inte delar alla mina åsikter. Men j ag i:ir 
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även väl medvelen .om att (~~l finns en latent men samtidigt 
tyvärr mycket pass1v oppositiOn mot den nuvarande utforrn
uingen av malcmatikundervisningen. Det är den oppositionen 
jag med dessa rader skulle vilja bidraga till att aktivera. 
Jag anser, att tiden nu i:1r lämplig för att på allvar sätta 
matematiken under debatt, innan definitiva beslut har fat
tats om hur mHl.ervisning.ei! sk~ll utformas. Jag tror inte, 
att det vore lyckligt, om VI 1 enlighet med utredningens för
slag i h uvudsak endast permanentade nu gällande principer. 

Jag h ar medvetet utnyttjat mig av tillspetsade formule
ringar vid några tillfällen, och det innebär, att jag givetvis 
får vara beredd på att min inställning till matematiken kan 
komm a att missuppfattas. För att i · möjligaste mån före
bygga detta är .i ag angelägen att avslutningsvis åter fram
]1å lla, att _.i ag är positiv tillmatematiken men negativ till det 
sätt på VIlket den för närvarande bedrivs. 

Ett av de bästa argument man Jean tmgripa i en militär 
deb att är att citera några rader ur Churchills rika produktion 
i vilka h an förefaller dela ens egen uppfattning. (Letar man 
noga kan man hitta stöd för de flesta åsikter). 

Jag sl~all dä~·för ti~l sist förfalla till att utnyttja mig av 
denna ~1agot .tvtvel.akhga metod och med några rader ur »My 
early hfe» visa nuna eventuella opponenter, att jag i varje 
fall befinner mig i gott sällskap. · 

Churchill säger bl a (från hans skoltid) : 

»Sedan dess har jag aldrig stött på någon av des
sa varelser (sinus, c.:osinus och tangenter multipli
cerade med varandra). Med min tredje och fram
gångsrika examen försvann de som synerna i en 
feberdröm. Man försäkrar mig att de är till sto r 
hjälp för ingenjörskonsten, ast~·;nomien och dylika 
saker. Det är myc.:ket viktigt att bygga broar och 
knaler och att förstå tingens motståndskraft och 
potentialitet, för att inte tala om att räkna alla 
stjärnor och t o m världar och mäta hur långt bort 
de är och kometers ankomst och dylikt. Jag ä r 
mycket glad, att det finns riktigt många männi~kor, 
som är födda med begåvning och smak för allt 
detta. J ag hoppas, att matematikerna lönas väl. 
Jag lovar att aldrig fuska i deras yrke eller ta brö
det ur munnen på dem» . 
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Modern ubåtsnavigering - en replik 

Av fil. kand. LENNART PA LM. 

Olyckligtvis tycks jag i mitt inlägg rörande ubåtsnavige
ring i denna tidskrifts aprilnummer ha uttryckt mig så okl art, 
att kommendörkapten Bolling fick intrycket av att jag ansåg 
det Inöjligt att genom periskopet utföra astronomiska obser
vationer med sjöhorisonten som referenslinje. Självfallet 
är jag fullkomligt på det klara med att alla astronomiska 
observationer från en ubåt i undervattenläge måste ske m ed 
hjälp av en artificiell horisont - antingen en libell, »bubb
la», eller genom signaler från ett gyro. Faktum är ju, atl 
även från en ubåt i övervattensläge är det svårt att m ed 
hjälp av sjöhorisonten erhålla goda sextantobservationer. 
A v den anledningen framkom. inom tyska marinen under 
VK 2, en gyroskopsextant, vilken ju även möjliggjorde säk
rare observationer under natten. 

Min skepsis vis a vis zenitfotografering förlorar självfal
let mycket av sin relevans, om den förbättrade optiken hos 
moderna periskop möjliggör fotografering mot natthimlen 
med tillräckligt långa exponeringstider. En ubåt i under
vattensläge utgör dessutom en mycket stabilare plattform 
för observationer än ett övervattensfartyg. I detta samman
hang anser jag mig böra lämna en referens, vilken jag tid i
gare förbisettt). I denna förordas just ett studium av m öj
ligheterna till fotografiska observationer, Författaren till 
uppsatsen är chef för den opereratiansanalytiska avdelnin
gen vid Electro Boat Division inom General Dynamics. Som 
bekant har denna firma haft huvudansvaret för tillver k
ningen av USA :s första atomubåtar. 

Astronomisk navigering torde komma att vara ett nödvän
digt komplement till tröghetssystemen hos stormakternas 
ubåtar, vilka skola operera p å världshaven. För svenskn 
ubåtar däremot med Östersjön som operationsområde tor de 
dock astronomisk navigation knappast komma att vara av 
något värde. Dels är ju frekvensen av molnigt väder mycket 

Referens: 
1) Frank C. Lynch, Jr. >>The role of navigation in the submarine weapon 

system>>. Navigation, volurr.e 5, Number 3, Los Angeles 1956. 
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}Jög, och astronomiska allvädersinstrument som USA :s ra
diosextant typ AN-SAN-l . eller utvecklingar därav kunna 
blott utnyttj as i övervattensläge, dels äro avstånden i tid och 
rum till egna baser korta, varför teletekniska navigerings
systei~l n~ed .tillrä~ldig noggran~het och okä~1s.l.~ga ~11ot ut
störnmg aro fullt tankbara. Ett sadant system 1 forenmg med 
ett tröghetssystem eller enbart i förening med konventionella 
metoder för bestickräkning förefaller mig utgöra en optimal 
kombination för ubåtsnavigering i Östersjön. 
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Notiser från nar och fjärran 

Samma nställda vid Ma rinens pressdetalj. 

Sto r b ritann i en. 
Hangarfartyg. 

P ersc us, som en längre tid legat upplagd, blir det första farty ge t , som hug,;' 

upp i en li ghet med den nya britti ska bud geten . 
Marine N ews maj 1958. 

Minfartyg. 

Manxman kommer efter fullbordad översyn att återvända till Malta nästa 
vår. 

Marin e News maj 195 8. 
Fregatter. 

Hardy och Keppel ska ll genomgå omfattande moderniseringar. 

Ub åtar. 

Porpoise hissade befälsteckn et den 17 apri l. 
Ve nge ful håll er f n på att skrotas. 

Canada. 
Fregatter. 

Marine News maJ 195 8. 

Marine News maj 1958. 

Moderniseringen av de 21 fre ga tterna av River-klass har nu slutförts. Av 

fartygen ä r f n 11 i t;anst, 5 i rescrvfl ottan, 2 under reparat ion och 3 har 
utl ånats ti ll norska marinen. 

Moderniseringen har bl a inneburit, att fartygen försett s med 

bes tyckning. Sål unda ha r dc nu 4 st 10,2 cm automatiska kanoner 
torn, 6 st 40 mm kanoner och två squidmörsare. 

kraftiga re 
du bbel-

Le R evue Maritim e JUnt 1958. 

Indien. 

Den indiska flottan s nyby ggnadsprogram omfattar 
4 ubåtsjagare av Whitby-klass 

4 luftvärnsjagare av Leopard-klass 

4 ubåtsjagare av Blackwood-klass samt 

8 mindre eskortfartyg. 

Le Revue Maritime jun i 195 8. 

Den nya indiska fregatten Brahmaputra, som omnämndes i förra numret, 

är bestyckad med 12 cm kanoner, två luftvärnska noner samt en anriubåtsmör

sare. Fartyget kommer i första hand att avses som eskortfartyg för konvojer, 

men kan även an vändas för offensiva operationer. 

The Navy juni 195 8. 
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Frankrike. 
Ubåta r. 
Amazone sjösattes Cherbourg den 3 april. 

Marine News maj 1958 . 

Es kortfartyg . 

Le Bresrois, som hissade befälsteclmet 1956, skall bestyckas med prototypen 

av ny 10 cm kanon. Kanonen skall ersätta fartygets nuvarande 57 mm dubbel

pjäs. 
The Navy juni 1958 . 

Holland. 

I och med att jagaren Amsterdam i april i å r hi ssade befälsteckn et omfattade 

den holl ändska flottan flera fart yg än någo nsi n tidigare. 
Marine News maJ 1958. 

T vå ubåtar av Dolfijn-klass har avbeställts. 
Marine News maJ 1958. 

Amerikas Förenta Stater. 
Hangarfartyg. 

Det projekterade and ra atomdrivna han garfartyget beräknas få ett deplace

ment på c:a 60 000 ton. Enterprise, det första atomdrivna hangarfartyget, kom

mer att deplaccra 85 000 ton. 
Kryssare. 

Galvestone har åter inträtt i tjänst efter omfattande modern ise ringsarbeten. 

Galvestone blir den första amerikanska kryssaren, som är utrustad med Talos-

robotar. 
Le Revue Maritime juni 1958. 

Jagare . 

Den sista jaga ren i 1955 års nybyggnadsprogram, Mullinix av Forrest Sher

man-klass, har hissat befälstecknet. 
Ubåtar. 

Growler SJOSattes den 6 april. Ubåten, som deplacerar 3600 ton , kommer a tt 

utrustas med »Regu lus 2>> ,-robotar. 
Le Revue Maritime juni 1958. 

Italien. 

De italienska ny- och ombyggnadsplanerna omfattar en ligt uppgift följ and<! 
enheter. 

Rob otfartyg. 

Adrea Doria och Caio Duilio. Fartygen, som får ett deplacement på 6.000 

ton, är beställda. 
Kryssare . 

Gari baldi är under ombyggnad till robotkryssare. 
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Jagare. 
Intrepido (systerfartyg till Impavido) har beställts. Impetuso och Indomito 

hissade befälstecknen den 30/3 . 
Fregatter. 
Carlo Berganini, Carlo Margottini, Luigi Rizzo och Virgilio Fasan är för när

varande under konstruktion. Fartygen kommer att få ett deplacement på 1.350 
con. 

U båtar. 

Två stycken ubåtar uppges vara under konstruktion. 
M o to rtorpedbåtar. 

Fem stycken är under konstruktion. 

Polen. 

Den polska flottan omfattar i dag föl j ande enheter 
Jagarna 

Blyscawica, Burza och Gram 
U båtarna 

Marine News maj 1958. 

Semp, Kaszub, Mazur, Krakowiak, Szezak, Kujawiak och Kupr. Den första 
byggd i Rotterdam 1938, de övriga sex är av rysk MV-typ. 

Kustjagarna 

Duze, Scisa, Cse, Zreczny, Grozny, Zwinny och Wyirwaly. Samtliga av 
Kronstad t-klass. 

Härtill kommer att femtontal motortorpedbåtar av rysk typ (143) ett tiotal 
snabba vedettbåtar av senaste rysk typ samt patrull-. och trängfartyg. 

Le Revue Maritime juni 1958. 

Peru. 

Ubåtarna Angamos och Iquiqe har levererats. 
Marine News maJ 195 8. 

Japan. 
Jagare. 

Jagaren Isonanni, som levererades den 14 mars, var det fjärde i en sene om 
åtta fartyg till vilka m~del beviljats. 

The Navy juni 1958. 

Argentina. 

Enligt uppgifter i sydamerikanska pressen överväger man att inköpa brittiska 
hangarfartyget Magnificent. Enligt samma källa önskar Chile köpa Warrior. 

Le Revue Maritime juni 1958. 
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Chile. 

På officiellt håll förnekas, att USA skulle skänka chilenska flottan två Ja
gare och två ubåtar. 

Marine News maj 1958. 

Egypten. 

Tre polsk-byggda ubåtar rapporteras ha överlämnats till egyptiska flott an 
i mitten på april. Åtminstone en av dem, synes vara av rysk » \V>>-t yp. 

Marine News maj 1958. 
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