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Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

§ 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet
av sjöhistorien, i forsta hand den svenska, i alla dess sammanhang och former.
För detta ändamål skall samfundet i mån av tillgångar bl. a.
a) utgiva vetenskapliga undersökningar inom samfundets forskningsområde, meddelanden
b)

fr~n

samfundet, etc., samt publicera historiska urkunder;

söka inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad forståels e för
och vidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuppgifter:

c)

genom föredrag, diskussioner m. m. stödja samarbetet mellan sjöhistoriskt
intresserade;

d) samarbeta med utländska, i första hand nordiska och baltiska samfund med
likartade syften;
e) verka för förbättrade möjligheter att inom landet tidsenligt tillvarataga äldre
marina föremål.

§ 2. Envar välfrejdad person kan vmna inträde såsom medlem i samfundet. Medlemskap kan ock vinnas av institutioner eller föreningar, ävensom
utländska medborgare.
Ständig medlem betalar till samfundet en gång för alla ett belopp av minst
150: -

kronor.

Årligt betalande medlem erlägger till samfundet en årsavgift av 10:- kronor,
dock att person under 25 år må erlägga halv avgift.
Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen kalla
person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften.
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Medaljong av F. H. af Chapman, utförd av
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Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och
konstfrämjare.
De sköna konsterna stå ej i medelpunkten av en skeppsbyggares och
varvsamirals liv. De gjorde det ej heller på 1700-talet. Y rkesspecialiseringen hade dock på den tiden ej framskridit så långt, att icke beröringspunkter funnos. Fredrik Henrik af Chapman mötte den bildande konsten
huvudsakligast på tre områden: vid utsmyckningen av nykonstruerade
fartyg, vid planeringen och byggandet av militära byggnader och vid skapandet av ett eget hem i sitt tjänsteboställe och i enlighet med tidens smak
av en herrgård på landet.
Levande vittnen om denna verksamhet finna vi ännu i dag i staden
Karlskrona och dess omgivningar samt i Chapmans efterlämnade modeller,
fartygsdelar, originalritningar och brev.

I.
Chapmans arbetsamma liv som svenska örlogsflottans och det på vetenskapliga grunder fotade skeppsbyggeriets nydanare kan i stort sett delas
upp i sju perioder:
l) ungdomsåren i Göteborg, Lund och Stockholm,
2) den första utomlandsvistelsen i London på 1740-talet,
3) den andra utomlandsvistelsen i England, Holland och Frankrike 1750
-1757,
4) arbetet vid Sveriges yttre sjömilitära försvarsverk Stralsund och Sveaborg 1757-1764,
5) Stockholmsåren 17 64-17 8 O,
6) verksamheten som varvschef i Karlskrona 1781-1793 och
7) pensionsåren på Skärvagård och i Karlskrona 1793-1808.
Av dessa perioder äro de två första utan större intresse för Chapmans
insatser som konstnär eller konstfrämjare. Grunden till hans konstnärliga
uppfattning torde ha lagts under hans andra utomlandsresa, huvudsak-

4

ligas t under vistelsen i London och särskilt i staden Bres t år 17 56. Trots
att Chapman var född av engelska föräldrar kunde han ej undandraga sig
det dominerande inflytande, som Frankrike på denna tid utövade på Europas militärer, vetenskapsmän och konstnärer. Brest, det gamla franska
hertigresidenset, ägde på 17 5O-talet en betydande krigshamn och några
större skeppsvarv. Ludvig XV:s marinminister var vid denna tid, år 1756,
Machault d'Arnouville, efter att Rouille år 1754 och kort före honom
Maurepas hade fallit i onåd. Förhållandena i Frankrike voro mycket
ostadiga och ett nytt krig stod för dörren. Flottan genomgick en stark
u pprustningsperiod. År 17 55 rustades 4 5 linjeskepp och 18 sådana v oro
under byggnad. Eskadrarna koncentrerades huvudsakligast till Brest,
Rochefort och Toulon. Rouille hade kort förut instiftat den kungliga
marinakademien i Brest och denna blev samlingspunkten för eliten av
franska sjöofficerare, ingenjörer och konstruktörer. Det var därför mycket
klokt av Chapman att ha valt Brest som plats för sin vidare utbildning.
Han hade därvid fått hjälp av svenske ministern i Paris, Ulrik Scheffer.
Den ledande skeppsbyggaren i Brest var under Chapmans vistelse där
Antoine Groignard. Denne man förbättrade fartygens allmänna konstruktion och deras stabilitet. Han hade experimenterat med fartyg ute på
havet och även bidragit till skeppsbyggeriets teori. 17 59 delade han med
ett arbete om fartygsstabilitet franska vetenskapsakademiens pris med
ingen mindre än den världsberömde matematikern Leonhard Euler. Groignard konstruerade även det franska ostindiska kompaniets nya fartyg och
blev senare bland annat chefskonstruktör vid Brests örlogsvarv. Den konstnärliga utsmyckningen av fartygen, särskilt de flerdäckade linjeskeppen,
var vid tiden för Chapmans besök anförtrodd åt flera specialister, bland
andra den från Italien härstammande bildhuggarsläkten Caffieri. Denna
hade kallats till Frankrike av Mazarin och redan Fran<;;ois Charles Caffieri
(1667-1729) var i Brestanställd som »sculpteur des vaisseaux du roi»kunglig galjonsbildhuggare skulle man sagt i 1700-talets Sverige. Vid
Chapmans besök torde dennes son Charles Philippe och sonson Charles
Marie ha varit verksamma med samma arbete.
För att kunna förstå den konstnärliga situationen vid skeppsvarven i
Brest på 1750-talet är man dock tvungen att gå längre tillbaka i tiden.
Den avgörande striden mellan de moderna skeppsbyggarna, för vilka den
konstnärliga utsmyckningen av akterspegel, för och inredning hos fartyget
intager en andra plans ställning, och barockens konstnärer, vilka ansågo
örlogsfartygen i första hand som ett slags flytande kungapalats, utspelades
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i Frankrike redan på 1670-talet. I ett franskt 1600-talsmanuskript heter
det: »puisque l'on peut dire que les arts d'architecture et de peinture y
(i galerens akter) sont autant bien observez qu'en aucun palais du monde». 1
Kampens två antipoder kunna symboliseras av två personligheter: Ludvig
XIV:s finans-, handels- och marinminister I. B. Golbert å ena sidan och den
berömde skulptören Pierre Puget å andra sidan. Den temperamentsfulla
korrespondensen mellan Golbert och hans viktigaste marinintendenter
Matharel, d'lnfreville och Marquis d'Almeras i Toulon samt De Seuil i
Brest, och med konstnären Puget under åren 1670 och 1671 ger en klar
bild av skeppsbyggeriets förhållande till de konstnärliga frågorna. 2 Puget,
som i många år var marmorbildhuggare i Italien, upptog galjonsbildhuggeriet i Toulon år 163.8 och ritade även utsmyckningen av stora franska
krigsfartyg såsom »La Reine» ooh »Le Parfait». 1656 medverkade han vid
de berömda karyatiderna till Toulons stadshus. Redan i juni 1663 skriver
intendent La Guette hänfört till Colbert: »L'histoire de la decoration navale
est la tout entiere, et l'histoire de Puget aussi.» Puget var dock en herre
med hög tanke om sig själv. Som villkor för sitt inträde i franske konungens tjänst som konstnär vid varvet i Toulon fordrade han utöver
förskottsbetalning och tvåårskontrakt, att det skulle vara tillåtet för honom att utsmycka fartygen med ornament på sitt eget sätt utan motsägelse vare sig av timmermansmästarna eller officerarna. Han tyckte:
» j'entends tout ce qui est hors de l' eau!». Golbert, som hade överinseende
över alla fartygsbyggen, bromsade ifrån början Pugets konstnärsiver med
mer eller mindre framgång. Han skrev den 18 juli 1670 till T oulons
marinindentent bland annat om Puget: »G'est a luy a s'assujettir pour la
sculpture a ce qui sera resolu par les officiers et les charpentiers du port;
et s'il se met de pareilles chimeres dans la tete, il faudra bientot le remercier.» Golbert var dock tvungen att uttrycka sig tydligare. Den 23 augusti
1670 skriver han, att han önskar att man tager bort » toutes ces gran des
figures humaines, tout a fait inutiles, qui ne servoient qu'a embarrasser la
navigation». Han påpekade undan för undan, att engelsmännen och holländarna i sina moderna konstruktioner praktiskt taget undveko större
ornamentering ooh att »tous ces grands ouvrages» endast gjorde linjeÅtergiven i A. J a l, Glossaire Nautique, s. 1214.
P. C l e m e n t, Lettres, Instructions et Memoires de Colbert, Paris 1861; P h.
A u q u i e r, Puget, Paris 1903; L. L a g r a n g e, Pierre Puget, Paris 1868; L a m i,
Dictionnaire des Sculpteurs de l'ecole franc;;aise sous le regne de Louis XIV, Paris 1906;
E. S u e, Histoire de la Marine F ranc;;aise sous Louis XIV, Paris 18 3 8.
1
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skeppen för tunga och till ett offer för fiendens brandbomber. Colbert
införde även en sträng kontroll av fartygsritningarna. De fingo ej utföras utan hans godkännande. Senare insattes även Ludvig XIV :s hovmålare Lebrun som högsta konstnärliga instans och smakråd för fartygens
ornamentering. Colbert sökte en kompromiss mellan en utsmyckning, som
skulle »repondre a la grandeur et a la magnificence du Roy, qui paroist
en ces superbes corps des batimens, mais il faut aussy prendre garde qu'ils
ne soyent incommodes». Marquis d'Almeras begärde 1670 i ett memorial,
att all ornamentering av fartyg skulle förbjudas. Konungen skulle varje
år betala 10,000 louisdorer till Puget, bara han i gengäld aldrig mer satte
sin fot på Toulons varv! På hösten 1670 klagade intendent Matharel i
Toulon fortfarande, att Puget »använder större möda på sin mani att göra
vackra figurer än på fartygets praktiska behov, bekvämlighet och tjänstbarhet». Ett exempel på en av Pugets få i bild bevarade akterspeglar visas
i fig. l. I denna har han dock redan lärt sig att för sina begrepp nästan
spartanskt förenkla akterspegeln. Änpu på linjeskeppet »Monarques» akterspegel fanns följande framställning: Ludvig XIV i romersk dräkt, omgiven av 20 fot höga figurer av Neptun och Cybele, de tre gallerierna
sammanhållna av .karyatider, tritoner och genier samt en allegori, framställande Vaksamheten tämjande lejonet av Spanien. Dekorationen omfattade 24 mänskliga kolossalfigurer samt en skog av jättestora förgyllda
ornament, upptagande en yta av minst 200 kvadratmeter. Vid linjeskeppet »Royal Louis» voro ännu 40 arbetare sysselsatta enbart med fartygets
dekoration. Det är begripligt, att d'Arnoul i mars 1676 skrev, att han var
tvungen att taga ned akterspegelornamenten för att göra' fartygen sjödugliga. Puget hade dock under arbetets gång lärt sig att lägga band på
sitt konstnärliga temperament och utsmyckningen förenklades från fartyg
till fartyg. Den gick från »Monarques» våldsamma teaterscener över till
enklare symboliska grupper, till framställning av en enda mänsklig figur
och slutligen ett enda stiliserat ornament. Colberts vilja segrade till slut.
Den var även dikterad av mycket nyktra motiv: galjonsbildhuggeriet och
andra dekorationer voro för dyrbara för statskassan. Märkligt är, att
Puget redan vid sin ankomst till Toulon år 1668 till marinintenden d'lnfreville lämnade förslag till en viss standardisering av akterspeglarna för alla
fartyg, tankar som i Sverige efter mer än l 00 år uttrycktes i liknande
form av Chapman och Carl August Ehrensvärd. Puget föreslog, att 5
eller 6 modeller till akterspeglar skulle göras, vilka skulle tjäna som mönster
för alla fartyg, som byggdes i Toulon, varvid ibland några figurer kunde

Fig.

1.

Utkast till akterspegel till det franska linjeskeppet »Paris•> av bildhuggaren Pierre Puget (museet i Marseille).
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Fig. z. Utkast till akterspegel till det franska linjeskeppet >)Le Saint Philippe>) av målaren
Jean I. Berain.

förminskas eller bytas ut. Arbetena skulle alltid ha en relation sinsemellan
och det vore onödigt, att göra lika många modeller som man hade fartyg. 3
Enligt Eugene Sue4 föreslog Marquis de Seignelay några årtionden senare,
att fartygens ornament för varje klass en gång för alla skulle förses med
bestämda ornament och bildhuggarna endast finge variera den skulpturala
delen. Förslaget verkar influerat av Puget.
Märkligt nog existerade redan i slutet av 1600-talet ett direkt samarbete
mellan Sverige och Frankrikes mest framstående konstnärer på området.
Nieodemus Tessin den yngre besökte år 1687 för andra gången Paris.
3 Brev av d'Infreville till Colbert den
• A. a., vol. 4, s. 3 89.
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Fig. 3· Utkast till akterspegel till det svenska linjeskeppet >>Kronan>> efter Jean I. Berain.
Påskriften att ritningen gjordes av skeppsbyggmästaren Francis Sheldon (Karlskrona)
torde vara felaktig (Sjöhistoriska Museet).

Bland de många viktiga bekantskaper han knöt i Ludvig XIV:s huvudstad
var Frankrikes. världsberömde slotts- och teaterdekoratör Jean Berain.
Denne konstnär ledsagade den svenske arkitekten genom Paris och visade
honom även sin egen omfattande kollektion av dekorationsritningar. Till
dessa hörde utkast av varje slag från teaterdekorationer till möbler, från
mausoleer, karuseller och illuminationer till akterspeglar av fartyg. Tessin
skrev då bland annat i sin, på tyska avfattade dagbok: »Die Spiegel mit
sampt den Schiffen von des Königs gantzen Flotte ordonniret er auch, undt
alle allegorischer weisse nach den nahmen des Schiffes, welche der König
alle selbsten sehr artig genannt hat, undt werden die zeychnungen aufs
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allerreichste vorgestelt.» 5 Före sin hemresa till Sverige inköpte Tessin så
mycket av fransk grafik och handteckningar som han kunde komma över,
först och främst av Berains hand. 6 Det kan redan ha varit tillsammans
med denna Tessinska konstsamling, som några av Berains konstnärliga utkast till franska örlogsfartyg ha kommit till Sverige. Några år senare 1693 -beställde Nieodemus Tessin direkt med brev till svenske residenten
i Paris, Daniel Cronström, dekorationerna till ett svenskt örlogsfartyg
genom en fransk konstnär. Vem låg då närmare till hands än Berain!
Ä ven Cronström, som skaffat praktiskt taget alla franska konsthantverkare
till slottsbygget i Stockholm, var bekant med Berain. Denne konstnär
åtog sig uppdraget att dekorera svenska fartyg på villkor, att detta hemlighölls i FranKrike. I april 1694 hade Berain ornamentsritningarna klara
i tusch och lät genom en annan fransk målare på Tessins begäran utföra
dem i guld och färger. I september 1694 visades ritningarna för konung
Karl XI, vilken synes ha varit mycket tillfredsställd med dem. Berain
erhöll ett honorar av 6 guldmedaljer om 200 dukaters vikt. 7 Även utförandet i Sverige av utkasten låg i franska händer. Den år 1693 till
Stockholm inflyttade skulptören Rene Chauveau fick 169 5 i uppdrag att
efter dem ornera den i Karlskrona gjorda modellen till skeppet »Segern». 8
Chauveau å sin sida var expert på galjons bildhuggeri, efter att i sitt hemland
ha varit lärjunge till Philippe Ca:ffieri, den andre av släkten Ca:ffieri, som
var »sculpteur des vaisseaux du roi» i Brest. I fig. 2, 3 och 4 visas utkast
av Berain till ett franskt linjeskepp, ett svenskt tredäckat linjeskepp samt
ett av de svenska örlogsfartygen med takelage. Jämförelsen mellan ritningar till franska skepp och de osignerade, i Sverige förvarade exemplaren
visa omedelbart, att även de senare härstamma från Berains hand. I fig. 4
se vi sannolikt den ritnl.ng framför oss, vilken åsyftas i Tessins korrespondens med Cronström under åren 1693-94. 9
" O. Sir e n, Nieodemus Tessin d. y's studieresor i Danmark, Tyskland, Holland,
Frankrike och Italien, Stockholm 1914, s. 107.
0 se· R. J o s e p h s o n,
Tessin, förra delen, Sthm 1930, s. 72 och L'Architecte de
Charles XII Nicodeme Tessin a la Cour de Louis XIV, Paris 1930, s. 15, 16.
• Se J. Böt tiger, Inredningarna (Stockholms Slotts Historia, band 2, 1940), s. 219
och 280, n. 32. Denna värdefulla hänvisning har jag dr. T. L e n k att tacka för.
8 Ang. R. Chauveau jämför
R. J o s e p h s o n, Rene Chauveau, 1929.
9 Originalet till fig. 3 finns på Sjöhistoriska Museet tillsammans med tillhörande utkast till galjoner och gallerier; originalet till fig. 4 äges av Nationalmuseet, Tessinska
Samlingen och har publicerats i R. Josephson, Tessin, band l, 1930, fig. 113; fig.
2 avbildas i Svenska Flottans Historia, band l, 1942. De där gjorda gissningarna angående ritningarnas proveniens äro felaktiga.

Il

Fig. 4· Berains utkast av 1094 till svens:{t linjeskepp, antagligen >>Segern•>
(Nationalmuseum).

Karlskrona
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I Frankrike dekorerade Berain under minst 20 år som örlogsflottans
dekoratör ej mindre än 15 O fartyg. 1 Sverige betrodde alltså med dessa
arbeten Frankrikes främste konstnär. Några akterspeglar eller galjoner
av dessa fartyg äro dock tyvärr ej bevarade.
Den intensiva blomstringen i det franska galjonsbildhuggeriet på 1600talet försvann icke på en gång. Under hela 1700-talet återupplevde
traditionen vid olika tillfällen och fick ny näring genom besökande konstnärer eller utländska fartyg. När den unge svenske skeppsbyggmästaren
Chapman (1756-57) ett och ett halvt år praktiserade på varvet i Brest,.
fick han med säkerhet se både ritningar och verkliga fartyg, vilka berättade om höjdpunkten i fransk fartygsdekoration, karakteriserad genom
namn som Pliget och Berain. Lyckligtvis äga vi några signerade originalstudier av Ch ap man, vilka han år 17 56 ritade i Bres t. 2 De föreställa två
stora akterspeglar och sex galjoner av olika format efter franska fartyg,
samtliga blyertsteckningar, delvis färglagda (fig. 5 a, b). När Chapman
befann sig i Brest och studerade franskt skeppsbyggeri, var han 3 5 år gammal och ännu utan praktik som svensk skeppsbyggare. Akterspegelritningarna visa, att han redan suveränt behärskade proportionerna och även
barockens ornamentering. Värre var det med framställningen av människokroppen och av ansikten. Chapmans tritoner och amoretter äro i
de flesta fall klumpiga och fel proportionerade, de likna ofta mera svenska
bondpojkar än antika sagogestalter. Detta faktum hjälper oss å andra
sidan att kunna skilja, vilka av de många osignerade utkasten till akterspeglar och galjoner, som äro av skeppsbyggarens egen hand och vilka
som utförts av andra konstnärer. Tre osignerade akterspeglar till fyrdäckade engelska linjeskepp kunna av denna anledning troligen tillskrivas Chapman (fig. 6). Emedan han på sin resa år 1754 i London utförde den berömda ritningen till skeppet »Victory» med en vacker fyrdäckad akterspegel, är det sannolikt, att dessa utkast ha kommit till i
England under samma tid.
Tio ~r efter Chapman besökte även den unge Carl August Ehrensvärd
varvet i Brest. Han hade i uppdrag av sin far att lära sig sjöväsendet utomlands. Fältmarskalken skriver den 8 september 1766 till sonen: »När Ni
känner hushållningen i Brest, min gubbe, så väl som vår egen, så har Ni
varit länge nog där.» Från denna resa kom Carl August hem med en
1

2

R. A. W e i g e r t, Jean I Berain, band l, Paris 1937, s. 114.
Sjöhistoriska Museets arkiv.
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Fig. 5 a, b. Två utkast till akterspeglar till franska linjeskepp, utförda av den unge Chapman
under vistelsen i Brest år 1756 (Sjöhistoriska Museet).

stor samling av konstnärliga fartygsritningar. Vid den sorgliga upplösningen av det Ehrensvärdska arkivet på Tosterup år 19 3 6 bortauktionerades i Göteborg ej mindre än 20 stycken av dessa franska ritningar. 3
Bland dessa befunno sig en stor del av Berains utkast. Fartygens namn på
ritningarna tillåta oss att identifiera dem med de skepp, vilka enligt nyare
forskningar utfördes av Berain för den franska örlogsflottan. Det visar
sig, att de av Ehrensvärd inköpta teckningarna av Berains hand måste
vara: akterspeglarna till kanonskeppen »L'Orgueilleux», »L' Agn!able»,
»Le Brillant» samt »Le Saint Philippe». 4 Enligt Auguste Jal" är dock
»Saint Philippes» ornamentering av konstnären Nicolas Levray, en av
Toulonvarvets bildhuggare.
Undersökningen visar, att konsten att ornamentera skepp, som på kon' Månadsblad om Böcker från Thulin & Ohlson, katalog nr. 100, nr. 7-9, 1936.
s. 127.
4
Omnämnda som Berains arbeten hos Weigert, a. a., band l, s. 117, not 2; s. 118,
not 6; s. 121; s. 117.
" Dictionnaire Critique de Biographie et d'Histoire, Paris 1867, s. 1189.
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Fig. 6. Utkast till akterspegel av engelskt linjeskepp, troligen utfört av Chapman under
vistelsen i London år 1754 (Sjöhistoriska Museet).

tinenten och i England stod på höjden av sin utveckling i slutet av 1600talet, var välkänd i Sverige. Frankrikes största auktoritet på detta område,
Ludvig XIV:s »dessinateur de cabinet», Jean Berain var ingen främling
i Sverige. Hans konst nådde de svenska varven, både genom direkt härifrån
beställda arbeten av honom och genom konstsamlande svenskars uppköp
av hans arbeten i Frankrike. Chapman blev alltså bekant med denna del
av fransk konst, både i dess hemland och i Sverige.

II.
Efter sin återkomst från utlandet fick Chapman 1757 sin första befattning i kronans tjänst. Augustin Ehrensvärd, som då var galärflottans
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Fig. 7 a-d. Utkast till akterspeglar av fyra olika typer av fregatter för den svenska skärgårdsflottan på Sveaborg, utförda av Chapman (Sjöhistoriska Museet).
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chef i Pornrnern, kallade honom till Stralsund. Där skapade han nya certer
skärgårdsfregatter på grund av erfarenheter under sjökriget mot Preussen.
Det gamla galärbygget fortsattes ej längre. Typerna kallades efter finska
landskap »Tururna» (Turkorna) och » Uderna» (Udenrna). Efter fredsslutet med Preussen återvände Augustin Ehrensvärd till Sveaborg och
Chapman följde honom dit, där rikets nya sjöfäste och örlogshamn tog
form, fortsatte där med konstruktionen av nya fregatter och skapade
ytterligare två typer, »Pojarna» (Pajarna) och »Härnrnerna» (Hernrnerna).
Dessa fartyg voro visserligen av små dimensioner (93 till 146 fot långa)
och bjödo ej mycket tillfälle till utsmyckning, men Chapman sörjde själv
för deras konstnärliga utstyrsel. Akterspegelritningar av hans hand till
dessa fyra certer visas i fig. 7 a-d.
På våren 1763 finna vi Chapman i Stockholrn. Han hade då överstelöjtnants rang och såg sig om efter lämpliga konstnärliga medarbetare.
I huvudstaden var vid denna tid ärnbetsrnålaren Friedrich Carl Schultz
verksam. Till dennes lärjungar hörde även den unge Elias Martin. Chapman engagerade den 24-årige konstnären och tog honom ornedelbart med
sig till Sveaborg. 6 Saken bekräftades senare av Martin själv i en kornmentar till en bild i den av Carl August Ehrensvärd år 1799 ritade följden
av bilder ur Martins levnadsbana, på vilken bild Chapman överlämnar
Martin i skepnad av ett lindebarn till gamle Augustin Ehrensvärd. Där
skrev Martin bland annat på baksidan: »här supponeras Amiral Chapman
vara min Gufar som introduserar mig till Feldrnarskalken år 1763 i slutet
av juny» (fig. 8). Genom att engagera den ännu helt okände Martin har
Chapman givit ett betydelsefullt bidrag till svenskt konstliv på 1700-talet.
Chaprnans förtjänstfulla handling är dock ej oemotsagd. Amiral Carl
Tersmeden skriver i sina memoarer, att han den 29 juni 1779 hade besök
av Martin i Karlskrona på hans hemfärd från England och fortsätter:
»Martin som jag på Sveaborg 1760 rekommenderade hos Ehrensvärd
hälsade på mig» och längre fram, när Tersmeden tycker, att Martin ej
skulle taga betalt för ett porträtt av makarna Tersrneden: »men hans
skyldighet är emot all den på Sveaborg åtnjutna grace att ej taga någon
betalning af mig». 7 V ad T ersmeden påstår här är dock ej tillförlitligt på
grund av hans utpräglade fiendskap mot allt, som kunde se ut som en
förtjänst hos Chapman. Hur det än förhöll sig, så fingo fästnings- och
6 M a j a
L u n d q v i s t, Elias Martin, Konsthistoriska Sällskapets Publikation 1924,
s. 9; Ragnar H o p p e, Målaren Elias Martin, 19 3 3, s. 9.
7 Amiral Carl Tersmedens Memoarer, band V, s. 147.
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Fig. 8. >>Välkommen Kjära JV[artin till Sveaborg>>, utropar fältmarskalken Augustin Ehrensvärd, när Chapman till honom i juni 1763 överlämnar Elias Martin som lindebarn. Färglagd teckning av amiral Carl August Ehrensvärd, vilken ritades februari 1799 och ingår i
en serie av I 1 ritningar, illustrerande Elias Martins levnad (ägare generalskan Cederskiöld).

skeppsbyggarna i Finland i den okände Elias Martin en medarbetare med
stor teknisk kunnighet och mycket god psykologisk blick. Att Martin
på Sveaborg skulle ha varit ornamentsritare för skeppen synes dock ej
vara sannolikt, då några ritningar eller utkast av honom av detta slag icke
äro bevarade 8 , men Martins ritstift och pensel lågo dock ej outnyttjade
för det. Redan på överresan till Finland sommaren 1763 med Chapman
på jakten »Lediga Stunder» ritade Martin vackra skisser av Åbo skärgård,
liksom av sin medresande skeppsbyggmästare (fig. 9) .n
Sveaborg har en byggnadshistoria, som sträcker sig över mer än ett halvt
s Förmodandet uttalas av G. B e r g h, C. A. Ehrensvärds brev 1916, band I, inledning, s. VII; Lundqvist a. a., s. 9; Hoppe a. a., s. 9.
" Nationalmuseet, El. Martin handteckningar nr. 69-71.
2-44306
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sekel. När Chapman och Martin höllo till där utfördes utschaktningen
till dockan på Stora V argön och Stora Öster Svartö. Bergsprängningar
i den hårda granitgrunden pågingo på olika håll, skogen fälldes, stugor,
kaserner, bastioner och verkstäder timrades ihop. Martin målade under
sitt tvååriga uppehåll ett tiotal oljemålningar av livet på fästningen samt
ritade en stor mängd blyerts- och tuschteckningar. 1 De senare omfattade
glimtar ur soldat- ooh sällskapslivet, landskap och antika drömmerier samt
skärgårdsflottans fartyg och anläggningar. På ett kopparstick av brodern
J. F. Martin, föreställande arbetet vid galärdockans utsprängning, skildrar
Elias Martin Sveaborg med egna ord: »Under namn af Sveaborg inbegripes
flere slags Fästnings-Verk, hvilka intaga sin särskilta Holmar, belägna
uti yttersta' Hafsbandet vid Helsingfors Stad i Ny land: en Provins af
Stor-Furstendömet Finland, gränsande til den så kallade Finska Viken
af Östersiön. Dessa Holmar innesluta en af de största bekanta Hamnar .. »
samt »Inom Sveaborgs Fästnings-V er k inneslutes, utom de behof en så
aflägsen Place d'Armes för Armeen fordrar Armeens Flotta med des
Varf, förråder och öfriga nödvändigheter samt tvänne Dockor til skepsbygnadsreparationer och förvarande för Örlogs och Armeens Flotta;
hvilka Flottor kunna med säkerhet och beqvämlighet ligga ankrade och
förtögde uti de af Fästnings Verken försvarade Sund.» 2 Chapman hade
i den unge stockholmsmålaren skaffat flottan en tidsskildrare och rapportör av hög klass beträffande livet på fästningen.
Sveaborgs chef, Augustin Ehrensvärd var dock själv en man med begåvning ooh konstnärliga kunskaper. Under åren 1736-1738 hade han
utbildat sig i Paris och dess konstnärskretsar. Han målade i olja och behärskade även konsten att göra kopparstick och skisserade skickligt. 3
A v hans hand finns ett föreläsningshäfte på tyska om måleri med titeln:
»Kurtzer Unterricht observationes und Regulen von der Mahlerey verfasset in Nachfolgende Capituln oder Theile.» 4 Sedan år 1761 var fältmarskalken ägare av den vackra kungsgården Saaris i Vimo socken, där
han nedlade mycken tid och pengar på konstnärliga förbättringar.''
1 Oljemålningar: Göteborgs Museum, Nationalmuseerna i Stockholm och Helsingfors
samt i privat ägo; teckningar: Nationalmusei gravyravdelning, portf. 3 och 4.
2 J. F. M a r t i n,
Svenska V uer, första häfte, B-exemplar, Kungl. Biblioteket.
3 Oljemålningar av Linne
(1740), av ett stormigt och ett lugnt hav; tre handteckningar på Nationalmuseet, skissböcker på Kungl. Biblioteket.
4 Tosterupsamlingen, RA.
" Se Augustin Ehrensvärds brevsamling (brev till N. C. af Klerker 1764-67), Kungl.
Biblioteket; G. N i k a n d e r, Herrgårdar i Finland, band II, s. 197.
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Fig. 9· >>år 1763 juni- öfwerste Lieutenant Chapman då wi reste till Sweaborg- på Jackten Lediga Stunder>>, tuschskiss av Elias
Martin under den gemensamma resan till Finland 1763 (Nationalmuseum).
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Augustin Ehrensvärd var en fullfjädrad krigare, vilken ändå helt uppskattade den fredliga kulturens bildningsvärde. När han på Kungl. Maj:ts
befallning uppställde hushållsreglementet för armeens flotta, bestämde
han för officerarna även undervisning i både teckning ooh skissering. G
I projektet till hushållsreglemente för armeens flotta av den 20 januari
1766 kräver han, att officerare och underofficerare skulle utses för att
undervisa ungdomen i »Upritande af belägenheter, Holmar och Skär, så
tydeligt, at man i första ögne-kastet kan känna situationens beskaffenhet
om den gynnar fienden eller en sjelf .. ». Vidare låter det: »Äfwen böra
de lära rita up Byggnader, Hus, machiner, rörlige eller orörlige, Fästningar,
Fältverk m. m. och att äfwen utstaka dem» samt »At rita up Fartyg och
Galerer får -ungdomen lära utaf endera af Skeppsbyggmästarne under
Öfwerbyggmästarens inseende.» 7 Det var ett digert program och man
kan förstå, att det fanns ett stort verksamhetsfält för den unge Martin.
Undervisningen i fartygsritning tillföll säkert honom, emedan överskeppsbyggmästaren ej själv undervisade utan i första hand sysslade med konsten
av »Fartygets Figur», som det hette i reglementet.
Under denna tid skapade Chapman den första berömda skärgårdsfregatten av typ Hemmema, varom ännu två inskriptioner på Vargön påminna.
Vid dockans säte står det att läsa: »Chapman byggde Hemmema och
Törne Slussen» samt på klippan: »Hemmema Oden sattes på Stapeln i
denna Docka i September månad 1764 ooh denna sluss började sprängas
ur berget vid denna tid. I October månad voro bägge Färdige och Hemmerna gjorde Exercitien inan hösten med den öfriga Flottan.» 8 Samma
år byggde skeppsbyggmästaren några mindre fartyg såsom barken »Gå
på» (mars 17 64) och jakten »Snapp opp» (juli 17 64). 9 skulpturarbetena
glömdes ej heller på Sveaborg. Enligt vad som framgår av eskaderchefens,
överstelöjtnant Trolies månatliga arbetsplaner, fanns vid fästningens
verkstäder från och med februari 1764 även en särskild befattning som
bildhuggare. 1
Carl August Ehrensvärd och Martin, båda ungdomar, blevo goda vän• O. Nikula, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791, Helsingfors 1933, s. 230.
7 »Project Till Hushåls Reglemente För Armeens Flåtta, Stockholm den 20 Januarii
1766», RA.
8 W. B r u m m e r,
Historiska uppgifter om Helsingfors och Sveaborg, Hfs 1874,
s. 51.
0 Originalritningar på Sjöhistoriska Museet.
1 Tosterupsamlingen, vol. 3 5, RA.

Fig. 10. >>Huru Martin drar sig fram: och kommer till Stockholm: då han länge arbetat på Sveaborg- 1765.>> Ritning av Carl
August Ehrensvärd skildrande Stockholms konstliv i mitten av 176o-talet, varvid även nämnes konstnärerna Sergel, Sävenbom,
Pasch, Hackert, Rehn, Gillberg, ärohetsmålarna och hans egen person (ägare friherinnan Klinckowström).
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ner på Sveaborg. Martin skriver 1799 i den förut citerade bildföljden av
Carl August Ehrensvärd om Martins liv, där han lovordar Carl Augusts
skickliga ritningar: ... »intet underligt ty wi ha lefvat tillsammans 2ne
runda år på Sveaborg, etit samma mat och lefwadt i samma rum med
Honom och Baron Ehrenswärd som Dog Envoye i Berlin». Martins produktion av målningar under denna tid måste dock enligt Carl Augusts
skildring ha varit överväldigande. I en elegant skiss ritade han honom,
hur han efter återkomsten till Stockholm år 1765 kryper fram ur en oändlig rad av bildramar till egna kompositioner (fig. l O). Innan Martin
fortsatte från Stockholm till Paris, bodde han i huvudstaden hos C. A.
Ehrensvärds far. Denne skrev vid något tillfälle på en lapp: »Målaren
wid finske Escadron Herr Elias Martin har bott hos mig under sitt wistande
i Stockholm. Stockholm d. 28 april 1766.» 2 Det är givet, att även Chapman ofta sammanträffade med de begåvade ungdomarna. Carl August
Ehrensvärd var då bara en adertonåring. Emellan Chapman och Carl
August Ehrensvärd grundlades vid denna tid ett av de vackraste vänskapsförhållandena i svenska flottans historia. Det nådde sin höjdpunkt efter
1784, när Carl August Ehrensvärd hade blivit överamiral i Karlskrona
och Chapmans överordnade vid varvet.

III.
Chapmans finska arbetsperiod varade ej länge. Redan 1764 kallades han
till Karlskrona som ledamot i Certkommissionen, »som skulle överlägga
om, huru man skulle göra Örlogsskeppen bättre och fullkomligare».
Han erhöll permission från Sveaborg och bosatte sig efter kommissionens
överläggningar i Stockholm. Staden lämnade han emellanåt för sina
varvs uppdrag. Sedan han år 177 6 blivit Amiralitetskollegiets ledamot,
vistades han mycket i Karlskrona. Stockholmsåren voro crescendot i hans
livs rytm. På Djurgårdsvarvet, där tyngden av hans verksamhet numera
låg och där han ingick »intressentskap» i varvet, reste sig mellan 1766 och
1781 - hans Stockholmsår - många skepp av hans konstruktion, både
för örlogs- och handelsflottan. Enligt egen uppgift voro de förutnämnda
fyra skärgårdsfregatter för armeens flotta i Finland, nämligen en av typ
tururna (»Lod brok»), två udema ( »Thorbor g» och »Ingeborg») och en
pojama (»Brynhilda») samt två »Advis Jakter», mörsarebarkasser m. m. 3
2
3

Eichhorns konsthistoriska samling 5, målare l-Ö, Kungl. Bi bl.
»Utdrag af hvad framlidne vice Amiralen m. m. Fr. H. af Chapman sjelf låtit skrifva
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A v några av dessa fartyg äro varvsmodeller bevarade, vilka ge upplysning
om deras utseende. De äro dock ur konstnärlig synpunkt ej av större
intresse. Seglings- och artilleristiska egenskaper voro dominerande över
utsmyckningen. Chapman stärkte med dessa fartyg Finlands sjöförsvar.
På 1770-talet tillkom i Stockholm ytterligare ett flertal konstruktioner
av hans hand, huvudsakligast fregatter för Finland samt kofferdifartyg,
s. k. ostindie- och spanienfarare. År 177 4 byggdes de fyra fregatterna
»Sigurd Ormöga», »Björn Järnsida», »Ragvald» och »Sällan Värre» efter
hans ritningar i Karlskrona. Ä ven dessa fartyg vor o bestämda för Sveaborgs försvar. Av de stora linjeskeppen med 60 resp. 70 kanoner och
för 500-600 mans besättning byggdes samma år »Fredrik Adolph»,
177 5 »Ad olph Fredrik» och 1777 »Gustaf Il h, 177 8 »V asa» och 17 81
»Hedvid Elisabeth Charlotta», samtliga i Karlskrona, men efter av honom
i Stockholm uppgjorda ritningar. Fartygsbyggnaderna i Karlskrona leddes
då av Chapmanskolleger Harald Sohlberg och Gilbert Sheldon. Utsmyckningen av dessa fartyg krävde betydande konstnärlig förmåga både hos
konstruktören och hos de utförande hantverkarna. De i Karlskrona till
förfogande stående krafterna voro dock oskolade och utan säker yrkesskicklighet på detta område. Missnöjet med resultaten var starkt. 4 Chapman svarade som chefskonstruktör i första hand för skrovets utformning,
tackling och bestyckning. Bevarade ritningar vittna dock om, att han
även lagt ned mycken omsorg på utstyrseln av skeppens akter och för,
d. v. s. akterspegeln och galjonen samt de s. k. gallerierna, anordnade vid
sidan om akterspegeln.
Samtidigt som Chapman ritade fartygen på Djurgården på entreprenad
utgav han år 1766 sin första stora vetenskapliga publikation, vilken skulle
göra honom berömd bland alla stora sjöfarande nationer: »Architectura
N avalis Mercatoria.» Detta monumentala planschverk, omfattande 64
kopparstick i folioformat, återger 5 grupper av fartyg: l) »Handelsfartyg», 2) »Fartyg för snäll Segling och Rodd», 3) »Kapare Fartyg»,
4) »Åtskillige sorter Fartyg, som brukas hos differenta Nationer» och
5) »Fartygens Avlöpningar och Taklingar». »Architectura» var givetvis
i första hand avsedd som uppslagsverk och lärobok för sjömilitärer och
angående sin lefnad», manuskript på Kungl. Biblioteket. Denna mycket anlitade avskrift
efter en diktamen är av intresse, den innehåller dock en del tveksamma uppgifter och är
icke undertecknad av Chapman.
• Se G. Halldin, skeppsbyggnad och Sjökrigsmateriel under perioden 1771-1814 i
Svenska Flottans Historia, band II, s. 3 52.
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Fig.

I I

a. Galjon till fartyg ur Chapmans planschverk >lArchitectura Naval is Mercatoria>l
(plansch X, no. I3), föreställande Hercules.

skeppsbyggare i örlogs- och handelsflottan, men den gav samtidigt lika
många exempel på fartygens utsmyckning. Rikast är ornamenteringen
av de avbildade 18 kungliga lustfartygen för rodd och för segel (planscherna XLIII till XLVII) samt av några mindre utländska krigsfartyg
såsom engelske konungens jakt Carolirra (plansch XLIX). Akterspeglar,
gallerier och galjoner i boken, vilka givetvis till största del äro kopior
av utländska certer, visa de ovannämnda karakteristika för Chapmans
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Fig. I I b. Blad ur den Hammerska samlingen av utkast till fartygsgaljoner, no. 25 föreställande Hercules, identiskt med Chapmans galjon i plansch X av Architectura Navalis
Mercatoria (Sjöhistoriska Museet).
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konstnärliga stil: suverän proportionskänsla och säker rokoko-ornamentering men tafatt framställning av människokroppen och allegorier. Trots
att den erfarne skeppsbyggaren redan vid sitt första Englandsbesök hade
lärt sig att själv föra gravstickeln kan jättearbetet med utförandet av
Architecturas kopparstick tillskrivas Chapmans mångårige medarbetare
och systerson Lars Bogeman, adlad Nordenbjelke. 5
Chapmans varaktiga betydelse för skeppsbyggeriet ligger i systematikerns begåvning att arbeta fram enhetliga konstruktionsprinciper, grundade på matematisk beräkning. Samma strävan gör sig märkbar hos honom på konstens område. Konstnärens fritt svävande fantasi passade ej
in i hans arbetsliv. Arkitektens yrke var närmast släkt med hans eget.
Hans vetensKap hette på latin ej förgäves »A r c h i t e c t u r a Navalis».
Det existerar en samling av icke mindre än 42 folioblad med numrerade
detaljer till fartygsutsmyckning, sammanbragt av Christian Hammer och
hittills ej närmare granskad. 6 Detta imponerande vittnesbörd om strävan
att standardisera fartygsdekorationen, omfattande 112 olika konstnärliga
utkast, kan föras tillbaka på den store skeppsbyggarens egen hand. Lägges
Chapmans signerade utkast till akterspeglar och galjoner under läroåret
i Brest 1756 (se fig. 2) bredvid några av galjonsfigurerna i den Hammerska samlingen, så verkar rittekniken i bägge serierna ifrån början att
vara nära i släkt. Sista tvivlet försvinner också, när det visar sig, att
galjonsbilder i den Hammerska samlingen äro identiska med fartygsgaljoner i Architectura N avalis. Som exempel visas fartyg nr. 13 på plansch
X i Architectura Navalis och utkast nr. 25 på ett blad i den Hammerska
samlingen (fig. 11 a och b). De 42 bladen i den Hammerska samlingen
sönderfalla i tre grupper: akterspeglar, galjoner och gallerier. Varje utkast är försett med ett nummer och materialet är ordnat i en löpande
numrerad serie om 19 olika utkast till gallerier, 37 utkast till akterspeglar
och detaljer därav och 56 utkast till galjoner. 7 I uppbyggandet av ett sådant systen:. av alla de dekorativa element, som kunna användas för fartyg,
känna vi igen Chapmans arbetsmetod, tillämpad på många håll inom hans
olika forskningsområden. När har Chapman ritat denna mönstersamling
för fartygsdekorering och till vilket ändamål? Förekomsten av identiska
5 Jfr F. N e u m e y e r,
Amiral F. H. Chapmans Architectura Navalis Mercatoria
i Tidskrift i Sjöväsendet 1943, häfte 2.
6 Sjöhistoriska Museet.
7 Numreringen möjliggör en kontroll av samlingens fullständighet.
Det synes saknas
blott 2 blad akterspeglar (nr. 11-15, 36-37) och 2 blad galjoner (nr. 1-8, 63).
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galjoner i Architectura Navalis och skissamiingen låter förmoda, att
mästaren ritat dessa bildserier samtidigt med att Architectura utarbetats
och dagligen all världens fartygsritningar lågo utbredda framför honom
och inbjödo till jämförande studier även i konstnärligt avseende. De
skulle i så fall ha kommit till under åren 1765-66. Bland utkasten befinna
sig även 8 stycken, vilka antingen genom direkt påskrift av författaren
såsom »Unicorn», »Cruiser Sloop», »Royal Souverain», »engelska Briggen» eller genom förekomsten av det brittiska riksvapnet eller kung
Georges initialer på ritningen hänföra sig till engelska förebilder. Dessa
hade den unge skeppsbyggaren tidigare under studieåren samlat i England.
Den avritade brittiska fregatten »Unicorn» återfinnes även i Arehitcctura (plansch LV, n;. 10).
Chapman var dock varken som skeppsbyggare eller som konstnär alltför
stor teoretiker. Sjöförsvaret gav ständigt praktiska uppgifter. Så se vi
honom år 1771 rita fyra galjonsbilder till skärgårdsfregatter för armeens
flotta i Finland (fig. 12 a, b). De föreställa en drake och en krigare samt
Neptun och en annan sjögud. Namnen »Ragvall», »Ivar Benlös», »Biörn
Järnsida» och »Sigurd Ormöga» äro fornnordiska. De äro liksom Chapmans andra stockholmsfartyg » Lodbro k», » Brynhilda» och » Thorbor g»
tagna ur de svenska konungarnas ättetavla och återfinnas iDalins svenska
historia. Där står det bland annat 8 : »Ragnar (Lodbrok) war af samma
sinne, som hans Fader: Svea Rikes styrelse lämnade han gerna åt Eisten
Beli, emedan han sielf wille regera öfver hafvet och ställa sina stora siötåg
på alla orter i Europa.» Det var ett värdigt namn för en svensk skärgårdsfregatt! Enligt Dalin9 hade Ragnar Lodbrok fem söner, vilka delade hans
rike: Ivar Benlös, Biörn Jernsida, Sigurd Ormöga, Ragnwald och Hvitserk
( = vitt linne). Fartygen skola tydligen representera en krigisk familj av
ädel härkomst.
De på 1770-talet i Karlskrona byggda linjeskeppen ritades också på
Djurgården i Stockholm. Det svåraste konstnärliga problemet hängde
ihop med 70-kanonskeppet »Gustaf III», där galjonen skulle framställa
konungen i romersk dräkt. Konstverket misslyckades också och vid besök
på varvet uttryckte kungen själv otvetydigt sitt misshag. Att Chapman
låtit ersätta kransen på kungens panna med en krona förbättrade ej saken
(se påskrift på ritningen) (fig. 13).
I mitten på 1770-talet hade skeppsbyggmästaren redan blivit så känd
8
9

O. v. Dalin, Svea Rikes Historia I (1747), s. 479.
A. a., s. 482.
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Fig.

12

a, b. Två utkast till galjoner för skärgårdsfregatter på Sveaborg, av Chapman i
Stockholm utförda i januari 1771 (ägare ingenjör A. Ameen).

i Stockholms konstkretsar att han i februari 1774 enhälligt valdes till
ledamot av Akademien för de Fria Konsterna. Det torde vara första
gången en svensk skeppsbyggares insatser inom konsten belönats på detta
sätt. I konstakademiens protokoll återgives händelsen på följande sätt:
»Vid Kongl. Academiens Sammankomst d: 2. Febr. 1774 voro närvarande: baron öfverintendent, akademiens preses, direktör Larcheveque,
professorerna L. Pasch, G. Liungberger, Joh. Sävenbom, Joh. Hoffman,
P. Floding och direktör Wikman.» Efter medaljutdelning till förtjänta
ungdomar berättar protokollet: »Floding anmälte at åtskilliga Herrar
åstundat blifva antagne som Ledamöter i Academien af hvilka han först
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Fig. 13. >>den ändring bör likväl göras at i stället för krantzen sätta en krona på hufvudet»,
skriver Chapman på galjonsritningen till kanonskeppet »Konung Gustaf den III», april
1777 (Sjöhistoriska Museet).

nämnde Kongl. Öfver Skepps Byggmästaren samt Kongl. Vet: Ac: Ledamot Herr Chappman, som enhälligt antogs, de öfriga kommo då ej
före, emedan H: H: B: (aron) och Pr: (äsidenten) Såsom ännu ej väl
restituerad efter en förkylning, fant ej för godt att längre uppehålla sig i
Ac: för köldens Skull.» Det var alltså ett något kyligt sammanträde.
Resultatet var dock ej mindre hedrande för Chapman. Vid den andra
allmänna sammankomsten för samma akademiska år, den 28 februari
177 4, står i protokollet: »Floding är hindrade Likaledes om Herr Kongl.
öfver Skeps byggmästaren Chappmans agreerande, Som redan i den förra
Sammankomsten blifvit dertil anmäld.» På konstakademien har den nya
ledamoten säkert sammanträffat med professor Lorentz Pasch, vilken några
år senare skulle bliva hans enda oljeporträttist. 1
1770 anträffa vi de första uppgifterna om Chapmans bostad i Stockholm.~ Nära sitt dagliga arbetsrum bodde han på Djurgården i kvarteret
Trehörningen, huset nummer 32. Detta var Djurgårdsvarvsintressen1 Det
existerar två exemplar av Paschs Chapmanporträtt, ett i Gripsholms Slotts
samlingar och ett i Göteborgs Museum, det senare skänkt till museet av den siste medlemmen av Chapmans adoptivsläkt.
0 Mantalslängder, Ladugårdslands Församling, Öfvre Delen, 1770, Fol. 472, Stockholms
Stadsarkiv.
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ternas eget hus. Enligt uppgift hade då »Riks och amts skeps Bygmästaren»
hos sig »des syster samt jungfru Lisa Lindberg och Pigan Caisa». Där
bodde även annat folk från varvet såsom »kontrakteuren» och kamreren
vid varvet, E. A. Gerdes, smeder, vaktmästare och andra. Fem år senare
finna vi där även »Qvartersman Ioachim Neyendorph och hustrun»,
kamrer Gerdes, »bildhuggare Gerdes, byggmästarelärling Pouseth, Amts
underbyggmästare Lars Bogman» samt kvartersmän, timmermän, hovslagare och andra. 3 Livet ute på Djurgården tycks enligt olika framställningar på denna tid ha varit oformellt och glatt. En kännare skildrar
det på följande sätt: »Under det denna anläggning (varvet) utvecklade
sig, bildade sig på Djurgården ett samhälle af egen art; det bestod förnämligast af ·en enda ståndsklass, der jemlikhet och frimodighet var lifsprincipen. Samma sysselsättning på samma ställe, samlade dem till dagligt
umgänge, och liksom förenade dem till en familj. Likartade göromål medförde likartadt lefnadssätt, så i det allvarliga som det nöjsamma. Veckan
tillbragdes i verksamhet, Söndagen egnades åt nöjet. Djurgården med sin
friska natur låg bredvid ... » 4 skildringen intresserar emedan den tillåter
en förmodan att även i Trehörningen nr. 32 husets olika invånare umgingos personligen med varandra. Neuendor:B; och Bogeman voro Chapmans direkta medarbetare, men vem var till exempel bildhuggaren Gerdes?
Enligt Odelberg 6 måste det ha varit Carl Philip Gerdes, vilken i oktober
1762 kom i bildhuggarlära hos Jakob Clerk i Stockholm och sedan arbetade
under Masreliezs överinseende på slottet. Han lär dessutom ha förfärdigat
konstnärliga arbeten (delar av predikstol och epitafier) i Maria Kyrka
och Klara Kyrka samt 1769 stenornamenten över Riddarhusporten. Här
hade alltså Chapman en bekväm anknytning till ornamentsbildhuggarnas
yrkesmän. Om intet annat, så fick han genom Gerdes höra närmare om
kungliga slottets väldiga dekorationsarbeten och deras mästare. Chapman
behövde dock ej gå några bakvägar. Det offentliga konstlivets ledande
man, överintendenten Adelcrantz hade 1768 stiftat den nya Kungl. Målare- och Bildhuggareakademien, samma år, som Chapman gav ut Sveriges
största planschverk Architectura N avalis. På detta hade kungafamiljen
samt hov- och konstnärskretsar subskriberat och Adelcrantz kände säkert
verkets författare. Adelcrantz hade dessutom tidigare arbetat som arkiTaxerings Längder för Ladugårdslands Församling, år 1775, Stockholms Stadsarkiv.
J. P. T o l l s t o r p, Kong!. Djurgården, Historisk statistisk beskrifning; Stockholm
1844, s. 51.
" Oddbergska samlingen, Nordiska Museet, Stockholm.
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tekt för flottans räkning. Därom vittnar bland annat hans ritning av år
17 53 till en arsenal för örlogsflottan i Karlskrona. 6
I vilken mån skeppsbyggmästaren var personligen bekant med arkitekterna C. J. Cronstedt, Erik Palmstedt och konstnärerna Desprez och
Masreliez är ej känt. En kontakt med Palmstedt och Desprez skymtar
dock i samband med byggandet av lustfartygen åt Gustav III liksom med
arkitekten Jean Erik Rehn genom de förut beskrivna utkasten till akterspeglar. Olof Tempelman, som komponerade Gustav III:s paviljong på
Haga, byggde senare Tyska Kyrkan i Karlskrona, när Chapman var varvsamiral där. För F. M. Pipers konst- de engelska parkanläggningarnavisade herrgårdsägaren Chapman längre fram livligt intresse. Piper gjorde
även mycket vackra :förslag till utformningen av Haglandspark i Karlskrona med panteon och obelisk, ehuru dessa ej tillkomme förrän efter
Chapmans död.
Mer än personlig kontakt med konstnärer bidrog troligen till Chapmans
konstnärliga bildning, att han på 1760- och 1770-talet såg huvudstadens
nya arkitektoniska ansikte växa fram. Lustslottet Kina uppfördes mellan
1763 och 1769, Adolf Fredriks Kyrka invigdes 1774, den nya operan
tog form från och med 1777, och projektet till Norrbro utarbetades.
Det var en planeringens och nydaningens tid i huvudstaden, vilken utan
tvivel hade sin verkan även på fartygens byggmästare på Djurgården.
Under seklets senare skede voro en del arkitekter såsom Sundvall och
Gustaf af Sillen knutna till Fortifikationsverket i Stockholm. Med denna
myndighet var Chapman välbekant alltsedan dagarna på Sveaborg. Fortifikationen tillhörde även »desseinör-löjtnanter» som exempelvis Jacob Gillberg, vilken samtidigt var professor vid konstakademien och därigenom en
länk mellan försvarets män och den bildande konsten. I december 17 81
utnämndes Gustaf af Sillen till Gillbergs medhjälpare. Ä ven rokokoornamentens särskilde vårdare, Rehn hade börjat sin bana vid fortifikationen. Där fanns även en »löjtnant-modellör», som tillverkade byggnadsmodeller i mindre skala och motsvarade varvets byggare av fartygsmodeller. De senare hade dock varken särskild titel eller betalning. Chapmans
huvudsakliga hjälp därmed var skeppsbyggmästaren Joachim Neuendorff.
Det konstnärliga livet i huvudstaden gav Chapman ett urval av begåvade konstnärliga medarbetare, i den mån han behövde sådana, och vad
som är kanske viktigare, det måste ha uppfostrat hans egen smak. När
" Ritningar hos Kungl. Byggnadsstyrelsen, kulturhistoriska byrån.
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han senare som varvsamiral i Karlskrona hade att bygga ett antal stora
militära byggnader, kom honom Stockholmsårens intryck väl till pass.
Sitt första byggnadsprojekt skapade han dock redan i Stockholm. Den
15 december 1777 ingav han en ritning till inventariekammare för armeens
flotta. Ritningen godkändes av konungen den 2 juni 1778 (fig. 14). 7
Byggnaden i tre våningar är hållen i stränga och nyktra proportioner med
mastkranen i mitten som enda avbrott i den stora horisontalen. Utrymmenas fördelning är dikterad av praktiska behov. Inventariekammaren
kan ha varit bestämd för armeens flottas svenska eskader i Stockholm eller
för finska eskadern på Sveaborg, men har ej blivit utförd. Fyra år senare,
i december 1781, när Chapman just utnämndes till varvsamiral i Karlskrona, skrev hans nye chef Henrik af Trolie till honom i Stockholm:
... »lnventarie Camrarne äro nu aproberade och få börjas så fort wij
hinder, men Facadritningen till dessa byggnader har kungen ånyo befalt
Adelcrantz förändra, i den Ideen att den kan få ett grannare och ansenligare utseende i hög Stile. Planritningen skickar jag nu som Du begiärt»,
och den 15 februari 1782: ... »Till Inwentarie Camrarnes byggande har
Kungen lofwat mig få nyttja 200 soldater, hwilka komma upp tillika med
Dockbyggnadsmanskapet.» 8 De korta meddelandena från Trolie till Chapman äro mycket belysande. De visa, att de förslag till flottans nybyggen,
vilka framlades för kungen, på dennes order kunde överlämnas till överintendenten för att exempelvis ge byggnaderna en »hög stil e».
Chapmans konstnärliga uppgifter under Stockholmsåren samla sig dock
i första hand kring fartygen. Från år 1768 äga vi en stor ritning av
honom till akterspegeln på ett 62-kanonskepp, av namnchiffren L U och
A F att döma tydligen avsedd för linjeskeppet »Adolph Fredrik» (fig. 15).
Den symmetriska ornamenteringen är hållen i enkla rokokoformer med
några nymfer som enda figurkompositioner. Sättet att passa in ornamenteringen i fartygets spantritning förråder den rutinerade fartygskonstruktören mer än konstnären. Samtidigt existerar ytterligare ett osignerat
utkast till akterspegel för samma fartyg (bokstav A och Adolf Fredriks
ritade byst hänvisa till samma linjeskepp) (fig. 16) .9 Det är en laverad
tuschteckning av hög konstnärlig kvalite, rik på varierande ornament
med delfiner, amoretter, kungliga symboler och en Adolf Fredriks-byst
i mitten. Säkerheten i att gruppera utsmyckningen kring akterkon7

8
9

Stads- och fästningsplaner Sverige, Stockholm, nr. 214 a-d, Kgl. Krigsarkivet.
Bägge breven i brevsamling, 68:de serien, Göteborgs Stadsbibliotek.
Chapmans och Rehns ritning i Sjöhistoriska Museets arkiv.
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Fig. 15. Chapmans utkast till akterspegel för linjeskeppet >>Adolph Fredrik>>, juli 1768
(Sjöhistoriska Museet).
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Fig. 16. Utkast till akterspegel för linjeskeppet >>Adolph Fredrik>>, sannolikt utförd av
hovintendenten Jean Eric Rehn (Sjöhistoriska Museet).

turen, galleriernas och fönstrens uppdelning genom listverk och stiliserade
pilastrar samt kanonportarnas uppmjukning genom ornament visa en väl
verserad hand och en ritare, helt förtrogen med den franska och svenska
rokokons ornamentspråk. Detta kan ej vara ett arbete av Chapman eller
av någon av hans tekniska medarbetare! Man tänker på en av Stockholms
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konstlivs största begåvningar, hovintendenten och professorn vid konstakademien, Jean Eric Rehn. Rehn blev 1753 efter Hårlemans död »dessinatör och kopist» i överi~tendentsämbetet. Han deltog aktivt i kungliga
slottets inredningsarbete, särskilt i hertig Karls och Sofia Albertirras våningar. 14 ritningar därifrån samt ett stort antal laverade utkast till
andra inredningsarbeten på kungliga slottet, på herrgårdarna Gimo, Forsmark, Erstavik och Stora Väsby visa i mycket en utpräglad släktskap med
akterspegeln till »Adolph Fredrik». Om inte annat, så återfinnes en typisk
senapsgul lavyrfärg, både på akterspegeln och på en del av Rehns nämnda
arkitekturutkast, vilken ej återfinnes på andra ritningar än hans. 1 På den
Rehnska akterspegeln finns dessutom i ett rektangulärt fält ovanför kanonportarna som motiv en krona, genomstucken av ett palmblad. Samma
motiv i samma utförande förekommer på en av Rehns kakelplattor. 2 Som
det finns ytterligare tre utkast till akterspeglar av samma konstnärshand,
är det tydligt, att skeppsbyggmästaren på Djurgården samarbetade med
Rehn i dessa frågor. Det torde ej vara allt för vågat att föreställa sig,
att Chapman och Rehn ibland möttes i Stockholm, antingen på den förstnämndes ritkontor eller i den senares atelje.
När Chapman ej själv ville projektera fartygens utsmyckning, så befann han sig på 1760- och 1770-talen i Stockholm i en avundsvärd situation. Stockholms slott var genom hela seklet medelpunkten för Sveriges
största konstnärliga uppgifter. Dekoreringen av slottets många hundra
rum, dess hallar, trappor och kamrar sysselsatte en liten arme av konstnärer, bland vilka den största delen var just »Ornament»- eller »figurbildhuggare». Där funnos fransmän, tyskar och svenskar. Geniala personligheter som Bouchardin, Masreliez och Rehn voro verksamma vid sidan
om enkla hantverkare, som noggrant följde de av andra uppgjorda ritningarna. En särskild grupp i hantverkarnas skrå snidade och målade trämöbler
för slottet, särskilt bord, stolar och sängar. Rummen boaserades vägg
upp och vägg ned med förgyllda träornament och pilastrar. När sekreta
utskottet i februari 1766 förklarade kronprins Gustavs äktenskap med den
danska prinsessan såsom definitivt, ställdes deras blivande våning på slottet
i ordning. Rehn medverkade även här, särskilt i kronprinsessans audiensrum och förmak. Åren 1772-1779 byggdes den nye konungens paradsängkammare under inverkan av kungens färska intryck från Ludvig
XIV:s Versailles. I denna sal blandades flera stilarter och en förvirrande
Förmodandet delas av C. H e r n m a r c k och T. L e n k.
• Denna hänvisning har jag dr. Arvid Breekström att tacka för.
1
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prakt härskade. 3 Under Ghapmans arbetsår på Djurgården fanns det på
grund av dessa förhållanden ett överflöd av sakkunniga träbildhuggare.
slottets ledande medarbetare voro enligt kontrakt visserligen förbjudna
att taga emot annat arbete. Det förekom dock många undantag och förbudet gällde tydligen ej alls hantverkarna. Adelcrantz skrev 1776 i ett
brev till kungen, där han lovordar Adrien Masreliez insatser, att denne
»antagit och utlärdt flere skickelige Ornament Bildhuggare, hwilka nu
betjäna allmänheten här i staden, med den correction uti teckningen och
den goda smak, som utom lands knapt finnes annorstädes än i hufvudstaden af Franckericke; genom hvilken Mareliers åtgjerd, denna grenen
af Bildhuggeriet bör räkna likasom ett nytt tidehvarf under Eders K.
Majestäts sälla regering». 4
Till slottets mest kända svenska ornamentsbildhuggare, särskilt på
1750-talet, hörde Jacob Clerk och Gustaf Johan Fast. 5 Fast är upphovsman till de berömda bildramarna kring Bouchers barnbilder i Hertig
Fredrik Adolphs sängkammare på slottet, numera den s. k. Don Quichotesalongen (fig. 17). Hos den sistnämnde Fast var under åren 1770-1772
och sannolikt även efteråt en ung man med namnet Johan Törnström
anställd 6 , sedermera Chapmans resp. amiralitetets officielle galjonsbildhuggare i Karlskrona under flottans stora expansionstid 1781 till 1785.
Törnström hade under sin anställning hos Fast även utfört möbelsnidarearbeten på slottet under eget namn. Eftersom slottsintendenten Jean Eric
Rehn vid denna tid med förkärlek anlitade Fast som medarbetare för träsniderierna, och Törnström ävenledes deltog däri, är sambandet tydligt:
Rehn, som gjorde konstnärliga utkast till Chapmans fartyg, kan ha givit
uppdrag åt sin näre medarbetare Fast eller direkt till dennes lärjunge
Närmare därom se Andreas L i n d b l o m s omfattande utredningar: Rokokoinredningar å Stockholms Slott och deras Mästare i Svensk Nyttokonst 1924, s. 5; Jacques
Philippe Bouchardin och de franska bildhuggarna vid Stockholms Slott under Rokokotiden, Uppsala 1924; Frihetstidens och den Äldre Gustavianska Tidens Rumsinredningar
i Stockholms Slotts Historia, band II, 1941.
4 Brevet citeras av A. B x c k s t r ö m,
Thomans och Estenbergs Meritförteckningar
i Tidskrift för Konstvetenskap 1919, s. 151 och av A. L i n d b l o m, I. Ph. Bouchardin
1924, s. 38.
5 Se L i n d b l o m, Frihetstidens o. den äldre Gustavianska Tidens Rumsinredn., s. 86,
89 f., 114, 115; G. M u n t h e, Svensk Konstslöjd under 1700-talet, Sthm 1926, s. 17;
L i n d b l o m, Rokokoinredningar å Stockholms Slott, s. 17.
6 Ulla L e a n d e r, Galjonsbildhuggaren Johan Törnström till 200-årsdagen, Blekingeboken 1943, s. 4.
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Törnström att bistå Chapman vid skeppens ornamentering på Djurgårdsvarvet. Vi skola längre fram återkomma till denna fråga.
l intim kontakt med träbildhuggeriet och ornamenteringen kom Chapman efter Gustav III:s regeringstillträde. Konungen önskade få byggt
några mindre fartyg för eget bruk vid sina Mälarslott Drottningholm
och Haga. Liksom ekipagen året runt kunde om somrarna ett vackert
lustfartyg tjänstgöra vid både skärgårdsresor och utflykter. Gustav III
följde härvid det franska modet. Ludvig XIV använde exempelvis på
Versailles-kanalerna rikt dekorerade farkoster av alla former och från alla
länder. Franske kungen själv ägde i Versailles nio lustfartyg. Dessa
»chalouppes» voro dekorerade med förgyllda ornament och hade olikfärgade soltält av brokad och silver, draperierna voro av vit damast, kuddarna av siden och möbelöverdragen av serge. Om sommaren måste de ha
erbjudit ett färggrant skådespeP
skeppsbyggmästaren på Djurgården, som år 1772 hade adlats, blev
kungens hovleverantör för sluparna. Enligt de självbiografiska anteckningarna byggde han i Stockholm »ett lust fartyg för Konungen, kallat
Amphion, en Slup med Sal för dito, en Slup med Sal åt Prins Hendric
af Preussen» och i Karlskrona mellan 1782 och 1785 »2ne Kong!. jakter
Amadis och Esplendian, 2ne Lust fartyg till Haga», allt i allt sju fartyg.
Redan år 1758, kort efter sin hemkomst från utlandet hade Chapman
ritat en salsslup för kungahuset. Den var försedd med 10 åror och rymde
16 personer. Farkosten var klinkbyggd med förgyllda bildhuggarearbeten,
fönster av bömiskt glas och i salongen en beklädnad av damast eller sammet med galoner. 8
För att med någon framgång kunna rekonstruera de gustavianska lustfartygens historia behöva vi å ena sidan Djurgårdsvarvets i Stockholm och
Örlogsvarvets i Karlskrona handlingar, ritningar och modeller inklusive
Chapmans korrespondens och å andra sidan beställaren-konungens antecknade yttrande om saken samt hovets och hovjaktvarvets räkenskaper.
Till »Amphion» äga vi: rekonstruerad akterspegel, galjonsbild och salong i naturlig storlek, en riggad modell och av Chapman undertecknade
ritningar av den 24 augusti 1777 samt odaterade och osignerade utkast
7 Fartygens inredning beskrives noggrant i J. G u i f f r e y,
Inventaire general du
Mobilier de la Couronne sous Louis XIV, deuxieme partie, Paris 18 8 6, s. 24 5.
8 Riksmarskalkämbetets arkiv, inkommande skrivelser 1758. Avskrift av dokumentet
har jag dr. T. Lenk att tacka för.
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Fig. 17. Dörröverstycke i Hertig Fredrik Adolphs sängkammare på kungliga slottet.
Bildram av ornamentsbildhuggaren G. J. Fast efter Rehns ritning, r76o-talet.

till akterspeglar, delvis från samma tid. 9 En första grundlig utredning om
Amphion har utförts av Torsten Lenk. 1 Till »V asa Orden», vilken byggdes tidigare av Chapman på Djurgårdsvarvet, äga vi tre ritningar från
1775. Av dessa framgår, att Joachim Neuendorff hade komponerat utsmyckningen. Själva fartyget brann upp 1921, men en kopia byggdes
och är fortfarande i bruk. Dokument, vilka upplysa om dessa fartygs
historia, torde från kungahusets sida främst finnas i Hovhållningens anteckningar, Riksmarskalkämbetets diarier och Hovjaktvarvets inventarier
och räkenskaper. 2 Någon hjälp kunna vi även få av dessa årtiondens rik9
Samtliga i Sjöhistoriska Museet med undantag av en Amphionritning i Amiralsbostället i Karlskrona.
1 T. L e n k, Kungl. Skonerten Amphion, 1938.
2 Av de förstnämnda handlingarna existera enstaka band i slottsarkivet, Riksmarskalksämbetet, RA och i Gustavianska Samlingen, UUB. Hovjaktvarvets räkenskaper före 1770
och efter 1780 finnas delvis i slottsarkivet, enstaka band i skeppsholmens arkiv och i
Gustavianska Samlingen.
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Fig. r8. Akterspegel till Gustav III:s största lustjakt >>Amphion>>, förvarad på Sjöhistoriska
Museet (höjd omkring 6 meter).

liga memoarlitteratur och av en del oljemålningar och akvareller, behandlande samtida marina evenemang. A v i tryck utgivna memoarer berätta
om Gustav III:s lustfartyg, deras utseende och färder särskilt J. A. Ehren-
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Fig. 19.

Utkast till akterspegel, möjligen för Amphion, av Carl August Ehrensvärd
(Sjöhistoriska Museet).

Fig.

Utkast till akterspegel, möjligen för Amphion, osignerat (Nationalmuseum).

----20.
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ström3 , G. J. Ehrensvärd\ F. A. von Fersen 5 , C. D. Hamilton6 och Carl
T ersmeden7 •
»Amphion» var det största och mest anlitade av dessa fartyg, både i
fred och ofärd. Dess akterspegel med omkring sex meters höjd kunna vi
på Sjöhistoriska Museet beundra som ett framstående exempel på ornamentbildhuggeri i skeppsbyggarens tjänst (fig. 18). Ornamenteringen är symmetrisk och helt förgylld på marinblå bakgrund. Fönstrens och skrovets
ornering är utförd med blomsterguirlander, rakailler och vapensköldar,
tre plastiska kungakronor samt konungens spegelmonogram. Den rektangulära balkongytan behärskas av ett ungt kvinnahuvud i cirkelmedaljong, omgivep. av solstrålar, det franska Roi Soleil-motivet. På grund av
kungens brinnande intresse för de bildande konsterna och för en personlig
omgivning av högtstående konstnärlig nivå är det mycket sannolikt, att
Amphion utsmyckades under hans personliga överinseende. Förslag till
dekorationer torde ha framlagts för honom från flera håll, bland annat
av några av hans arkitekter, målare, amiraler och skeppsbyggare. Två
osignerade utkast till akterspeglar, det ena författat av Carl August Ehrensvärd (fig. 19) och det andra av en okänd konstnär (fig. 20) kunna
kanske ha varit sådana utkast till Amphions akter. Bägge två visa fyra
fönster, Ehrensvärds dessutom solgudsmotivet och det andra utkastet två
vapensköldar vid den övre avslutningen. Stilen i utkasten är dock mera
utpräglat klassicistisk än Amphions. Ytterligare ett utkast, detta av Johan
Törnström (fig. 21) kan med rätta tillskrivas förslagstävlan om Amphions
akter. 8 Hur det än är, så visa dessa och andra utkast, att kungens lustfartyg som konstverk sannolikt voro en produkt av samarbete. Chapman
måste senast från och med år 1776 ha varit i personlig kontakt för dessa
arbeten med både sin kungliga arbetsgivare och hans rådgivare med pensel
och ritstift. Chef för hovjaktvarvet var under dessa år konteramiral
Johan Nordenankar. Varje höst tillskrev riksmarskalken Hans Henrik von
Liewen den yngre överintendent Adelcrantz och anhöll om besiktning av
varvet samt dess »Åbyggnader, meubler och Fahrtyg» genom en slotts3 Historiska Anteckningar, Uppsala 1882.
• Dagboksanteckningar, Stockholm 1877.
5 Historiska Skrifter, band IV, Stockholm 1867.
• Anteckningar af en Gammal Gustavian, Linköping 18 55.
7 Amiral Carl Tersmedens Memoarer, Stockholm 1912.
8 Detta har påpekats av Ulla
L e a n d e r, a. a., s. 10.
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Fig.

21.

Utkast till akterspegel, möjligen för Amphion, av Johan Törnström
(Nationalmuseum).

byggmästare samt en hovauditör. 9 Adelcrantz torde därvid själv ha sett
·Chapmans nya skapelser.
Amphions kajuta liknar en slottsinteriör: en rektangulär grundyta,
väggarna genombrutna av dubbelfönster, förgyllda pilastrar omväxlande
med pastellmålade pannåer, rundgående fris ovanför, kassetcrat kupoltak,
några mindre takfönster omväxlande med symboliska framställningar och
Amphions lyra målad i taket. Därtill en i färg och .form avpassad möblering, huvudsakligen i guld och karmosinrött. En sådan utstyrsel förekom
varken på Chapmans örlogsmän eller hans kofferdifartyg. Vi få därför
antaga, att skeppsbyggmästaren överlåtit inredningen av Amphion åt
kungens konstnärer. Kupoltaket kan möjligen härstamma från arkitekten
Erik Palmstedt, vilken några år senare skapade det berömda teatertornet
på Gripsholms Slott i ett mycket liknande utförande. Pannåerna äro däremot av dålig kvalite och knappast någon framstående konstnärs verk.
·De kunna möjligen ha blivit förstörda genom restaurering.
Amphion var ett dyrbart fartyg och hovet hade tydligen icke betalt
alla omkostnader, åtminstone ej från början. Det var armeens flottas
9

Riksmarskalksämbetets arkiv, diarium och register för åren 1775, 1776.
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Fig. 22. Salsslupen >>Delfinen>>, dekorerad med 12 målade sköldar, ett av Gustav III:s.·.
mindre lustfartyg, byggt av Chapman efter förslag av Louis Jean Desprez (foto Nordiska.
Museet).

Fig. 23 a. Salsslupen >>Vildsvinet>>, systerbåt till >>Delfinen>>, likaledes byggt av Chapman ..
Skrovet, sett bakifrån.
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Fig. 23 b. Galjonen till >>Vildsvinet>> (foto Nordiska Museet).

svenska eskader, som fick lämna förskott till hovjaktvarvet. 1 I oktober
1779 anhöll generalmajor af Trolie om ersättning för sammanräknat 542
riksdaler, vilka armeens flotta »förskutit till Eders Mayt:s Håf Jackt1 Underdånigt Memorial, 17 /
12 1779 till Kong!. Mayt ang. »Ärsättning för af Armeens
Flotta till Håfjackthwarfvet gjorde förskotter>> på Riksmarskalksämbetets arkiv.
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hwarf och Schonerten Amphion». Enligt amiral N ordenankars förme-nande skulle kostnaderna för persedlar avskrivas utan ersättning.
A v kungens mindre salsslupar äro de mest konstnärliga helt bevarade.
De äro »Delfinem (eller Valfisken) och »Vildsvinet» (eller Galten)
(fig. 22 och 23 a, b). »Delfinen» är för närvarande upplagd i Koppartälten i Haga park i Stockholm, »Vildsvinet» fanns för några år sedan
kvar på Skeppsholmen. De äro klinkbyggda roddbåtar, utklädda med en
djurkropp. Båda två ha samma slags akter, som i en elegant halvcirkel
sticker upp i luften och slutar i en krökt, förgylld påfågelstjärt. Fören
består av ett stiliserat djurhuvud, som även det utmynnar i ett fjädereller rullforllligt rokoko-ornament. Båtens mellersta del består av roddarbänken, på yttersidan prydd med en rad ovala sköldar med antikiserande
reliefer. 2 Till varje båt hör 12 sköldar. Å ena serien av sköldar framställas Herkules tolv arbeten, å andra förekommer bland annat en avbildning av Sergels Otryades. Denna grupp var Sergels receptionsstycke
i franska konstakademien år 1779.3 Det kan ha varit en artighet av båtens
konstruktör Chapman mot Sergel att återge dennes nyligen i utlandet
fullbordade verk på kungens båt. Sergel har möjligen själv lämnat uppslaget till sina vänner Ehrensvärd resp. Chapman i Karlskrona. Att spåra
upp dessa fantasibetonade farkosters faderskap är ej allt för svårt. Det
måste ha varit kungens romantiske teaterdekoratör Louis Jean Desprez,
som lämnat uppslaget till dem. Desprez drömde mycket om romerska
galärer av alla storlekar, vilka skulle uppliva Brunnsvikens och Mälarens
vatten kring de kungliga slotten. Två exempel på sådana flytande tempel
visas i fig. 2 5 a, b. Konstnären har även ritat, hur en sådan teaterflottilj
skulle ta sig ut utanför Drottningholms Slott (fig. 26). De små vackra
kungssluparna med sina djurhuvuden äro tydligen det enda reella resultatet
av storhetsdrömmen. Chapman står även här som båtbyggare och sluparna
torde vara identiska med de »2ne Lustfartyg till Haga», som omnämnas i de
självbiografiska anteckningarna.
En levande skildring av sluparna ger Chapmans kollega i Karlskrona,
varvsamiral Carl Tersmeden i sina memoarer:
2 Jfr
Å. S t å l h a n e, Stora Tavlan på Årsta i Fataburen 1939, s. 20 ff. och G.
H a Il d i n, skeppsbyggnad o. Sjökrigsmateriel under Perioden 1771-1874 i Svenska
Flottans Historia, band Il, s. 359.
3 St.ålhane,
a. a., s. 54, n. 2.
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Fig. 24. Slupen Vildsvinet med påsatt soltak på Haga kanal. Skiss ur arkitekt Fredrik
Bloms skissbok av år 1835 (ägare arkitekt E. Hawerman).

»Den 31 (juli 1787) afseglade lieutenant Lychou till Stockholm med
2:ne af amiral Chapman construerade lustfartyg för H. M:t att brukas
vid Haga i Brunnsviken. Dessa fartyg, af en nästan okänd skapnad,
voro ganska artigt imaginerade, 23 fot långa och 14 fot breda, helt platta
och låga, med däck ungefär 14 fot långt, lika distance ifrån akter som
förstäf. På däcket var en soffa byggd uti en öppen fyrkant, som kunde
rymma 8 a 10 personer och hade öppningen för-uti. Däcket var så högt
som relingarna, hvarigenom de 8 roddare, 4 för och 4 akter, jämte slupstyraren i det mästa cacherades. Siraten på förstäfven af den ena slupen
var ett vildsvinshufvud, ganska stort ooh så afpassadt, att själfva slupen
vid utsikten förifrån formerade kroppen. Från akterstäfven uppgick en
sirat i form av en fiskstjärt, 6 fot hög, som krökte sig öfver slupen och
utgjorde en ganska besynnerlig, men tillika vacker figure på vattnet, så
att på distance ansågs hela maskin som ett underligt sjödjur, på hvars rygg
passagerarna helt commode sutto, och 4 åror på hvardera sidan kunde
anses som fenor, hvarmed djuret fortkom, ty ingen af roddarna syntes på
långt håll. Den andra slupen var alldeles lika med denna, utom att han
hade ett hvalfiskhufvud till sirat på förstäfven. Bägge sluparnas sirater
och listverk voro ganska starkt förgyllda, hvarföre dessa fartyg, insatta
i en öppen skuta, med mycken soin uppsändes och tros vara ett galanteri
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Fig. 25 a, b. Utkast till romerska galärer av teaterdirektören Louis Jean Desprez (Kg!.
Biblioteket).

af Chapman som en surprise för H. K. M:t, ehura byggda här på varfvet.
De kosta i det minsta 1,200 rdr.» 4
Lyckligtvis äga vi även en skiss, som verkar tillförlitlig, över hur sluparna to go sig ut på vattnet. Arkitekten Fredrik Blom ritade år 18 3 5
• T e r s m e d e n, a. a., band VI, s. 144, även delvis citerat av H a Il d i n, a. a.,
•(n. 64).
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»Vildsvinet» i en av sina skissböcker (fig. 24). Av intresse är särskilt
soltältet, spänt längs hela båten från fören till aktern. Denna anordning
ger en förklaring, varför för- och akterstävens ornament byggdes till
en sådan stor höjd över vattnet. Vid deras ända var presenningen fäst.
Problemet löstes på ett lika praktiskt som konstnärligt sätt. I Versailles
praktiserades möjligen samma metod.
I hovjaktvarvets stat för 17765 figurera utöver den nya »Stats Eschalnupen Wasa Orden» ytterligare 14 slupar, vilka undergått mindre reparationer, däribland »Hans Mayt:s lilla Eschaloup Tre Cronor», »Hennes
Kongl. Mayt:s Drottningens större Eschaloup Sveriges Wapn», »segeljagten
Glädjen», raddarjakterna »Solen» och »Stjernan», »Marskalks Eschaloupem med flera, till synes en hel flottilj.
IV.
Efter Gustav III:s regeringstillträde avancerade Chapman fort, samtidigt som flottans nya organisation och tekniska förnyelse blev ett
centralt politiskt problem. Förhållandena återspeglas bäst i 1780 års certkommission, där äldre och nyare ståndpunkter inom skeppsbyggeri och
sjötaktik häftigt sammandrabbade. Under hertig Carls ledning skulle man
»jämföra Chapmans ritningar med de gamla skeppsdesseiner». 6 Fejden
pågick under april, maj och juni 1780 och kulminerade med konungens
överraskande beslut, att utan rådets hörande utnämna generalmajor Henrik
af Trolie till generalamiral för örlogsflottan med säte i Karlskrona. Den
8 juni 1780 erhöll denne sin nya fullmake och samma dag gav konungen
sin nådiga instruktion för generalamiralen vid örlogsflottan 8 , varmed en
institution från Karl XI:s tid återupplivades. Under generalamiralen bibehölls de två förut tjänstgörande amiralerna: militäramiralen och varvsamiralen, vilka poster då innehades av amiralerna Wrangel resp. Tersmeden.
Redan den 6 juni underrättade konungen i en skrivelse dessa två amiraler
om Trolies kommande utnämning och fortsätter sedan: »Och antyde Wi
nu Eder, Öfverste af Chapman, att derutinnan gå honom tillhanda med
alt det biträde som på Eder ankorna kan.» 9 I sina självbiografiska anteck5 Gustavianska Samlingen, Folio, band 27, nr. 34.
• G. J. Ehrensvärd, a. a., andra delen, s. 126.
• Registratur i Krigs-Ärenden för år 1780, RA.
8 Kungl. Bref till Amiralitetskollegiet 1780, RA.
0 Se föregående not.
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ningar betecknar Chapman sin nya befattning som »arbetsdirektör» vid
sidan av varvsamiralen Tersmeden. 1
När Chapman på sommaren 1781 övertog denna åt honom personligen
nyskapade befattning stod han inför det största byggnadsprogrammet
i svenska segelflottans historia. Under en tid av tre år skulle utom mindre
fartyg byggas 10 nya linjeskepp och 10 fregatter. Det är givet, att utöver
de stora tekniska och organisatoriska problemen även konstnärliga uppgifter i stor skala då krävde sin lösning. De voro huvudsakligen av
tvåfaldig natur: den skulpturala och ornamentala utsmyckningen av de
nya skeppen och örlogsvarvets nya byggnader. Bägge uppgifterna började
Chapman omedelbart.
Genom kunglig förorÖning av år 1776 bestämdes, att »inga andra konstnärer vid de ornaments- och målningars exequerande, varmed örlogsfartyg dekoreras, finge antagas än de som voro ledamöter af K. Målaroch Bildhuggareakademien eller af bemälda Akademi agreerade och godkände». En sådan konstnär fanns dock ej tillgänglig i Karlskrona vid
den tid, då de nya fartygsbyggena sattes i gång. Den nyutnämnde generalamiralen Troile hade svårt att spåra upp en lämplig konstnär. Han skrev
den 2 8 februari 17 81, att »vid örlogsflottan nu i några år erfordras en
skicklig bildhuggare, som i synnerhet ägde habilitet uti figurers och mänskobilders förfärdigande till gal joner och krigsskepp från l O t. o. m. 14
fots höjd; men eftersom sådana mästare icke finnas här i Sverige att tillgå,
borde förfrågan göras i Hamburg om där funnos några sådana» .2 Det
finns även ett- tyvärr odaterat----:- brev av Carl August Ehrensvärd till
Chapman, där denne skriver: »Jag skall höra efter någon bildhuggare.»
Hur det än var, så tillträddes denna nya befattning under år 1781 av Johan
Törnström, vilken samtidigt med Chapman anlände till Karlskrona från
Stockholm. Denna koincidens ser ut som en händelse. Vi påminna oss,
att Chapman 18 år tidigare i Stockholm engagerade Elias Martin som
konstnärlig medarbetare för Sveaborg och tog honom med sig på resan
till Finland. På liknande sätt kan han ha handlat även denna gång. En
förmodan, att Törnström redan i Stockholm vid några tillfällen arbetat
åt skeppsbyggmästaren på Djurgården har motiverats i del III av denna
uppsats.
1 »Utdrag af hvad framlidne vice Amiralen m. m. Fr. H. Af Chapman sjelf låtit skrifva
angående sin lefnad.» Kungl. Biblioteket.
2 Brev, citerat av E. H o l m b e r g i en artikel »100 år i dag sedan amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström dog i sitt hem i Karlskrona», Karlskrona Tidningen 20 / 2 1928,
brevets original icke känt.
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Fig. 27. Bildhuggareverkstaden för amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström i Karlskrona,
Chapmans första byggnadsuppgift vid örlogsvarvet, fullbordad år 1782.

Att skaffa den nye bildhuggaren en egen verkstad på varvet var en
av Chapmans första byggnadsuppgifter i Karlskrona. Den lilla träbyggnaden, som ännu i dag i stort sett står oförändrad på sin plats, är ett
vackert prov på den nya smaken i svensk arkitektur (fig. 27). Fasaden
är uppdelad genom fyra joniska pilastrar med fönster emellan. Pilastrarna
bära upp en enkel fronton. Dess fält är fyllt med en uttrycksfull ansiktsmask, närmast liknande den antika dramakonstens gudinna. Ornamentets
konstnär, om vilken uppgifter saknas, kan lätt ha till upphovsman själva
verkstadens invånare Törnström. Verkstaden byggdes under åren 17811782 och Chapman skrev 1783 därom till generalamiralen, att »den nya
bildbuggarverkstaden är även förlidet år alldeles vorden förfärdigad, som
medför för Kronan en högst nödvändig nytta och förmån i anseende till
nybyggnadernas forcerande, helst som någon särskild verkstad för bildwärken å skieppen förut icke varit inrättad». 3
3 Brev citerat av signaturen
B e n t o i »Svenska Galjonsbilder och Galjonssnidare»,
Svenska Dagbladet 28 / 9 1924, brevets original icke känt.
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Fig. 28. Tömström, sysselsatt med uthuggningen av galjonsfigur. Skiss av amiral Carl
August Ehrensvärd av år 1795 (Nationalmuseum).

I denna lilla verkstad modellerade Törnström sina vaxmodeller till
galjoner och sedan dessa hade godkänts av överskeppsbyggmästaren, högg
han ut dem i ekvirke i övernaturlig storlek. År 1795 återgav Carl August
Ehrensvärd i en elegant skiss sitt intryck av den arbetande Törnström
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(fig. 2 8). Amiralitetsbildhuggarens arbete var både svårt och dåligt betalt.
Någon fast lön erhöll denne icke. Törnströms galjoner satte i stort sett
sin konstnärliga prägel på utstyrdsen av hela den nya örlogsflotta, som
under den nye » arbetsdirektören» byggdes och fyllde Karlskronas hamn.
I galjonslunden i Karlskrona stå i dag åtta av hans galjoner uppställda, i
Sjöhistoriska Museet i Stockholm ytterligare fem. Kronans örlogsmän
symboliseras av grekiska gudagestalter av väldiga dimensioner. Törnströms
insats som konstnär skall här ej behandlas. Den har granskats förut. 4
Chapmans roll vid dessa arbeten torde ha inskränkt sig till en kritik av
proportionerna och av direkta felaktigheter i återgivande av antika symboler. Svårigheten med dessa konstverk var, att varken bildhuggaren eller
varvsamiralen" själv hade varit i antikens hemland. Chapman hade dock
sina engelska och franska utbildningsår bakom sig och ägde sin arsenal
av konstnärliga utkast till galjoner och akterspeglar, vilka han utomlands
och sedan i Stockholm med egen hand hade ritat i stora serier (ex. fig. 11 b).
En dansk författare har angående Törnström formulerat saken på följande
sätt: » .. han vilde sikkert blevet en Billedhugger af stort N avn, naar han
i Tide havde havt Leilighed til at danne sig i Italien. Men med al vor
Tids Snak om Kunstenes och Kunstnerers Ophjelpelse, er man ei i Tide
agtsom nok paa det opkommende Genie, sa:rdeles om det fpdes i de laveste
Classer. Det havde hxdret Kong Gustav den 3die, om han havde taget
Maleren Hörberg og Billedhuggeren Törnström, begge inf!l)dte Svenske,
med sig til Italien, de vilde vist der uddannet og fora:dlet deres N aturgaver
paa en behageligere Maade, og leveret Arbeider, som vilde have va:ret af
stji)rre Rang ... » 5
Chapmans första stora arkitektoniska uppgift i Karlskrona var en inventariekammare för linjeskeppen. I inventariekamrarna förvarades fartygens hela lösöre med allt tågvirke, segel, master, ankartåg m. m. Behovet av ordnade förvaringslokaler för persedlarna var nästan större på
segelfartygens tid än det är för moderna ång- eller motorfartyg. Sjöartilleriet hade dessutom sin egen inventariekammare. Redan på 1770-talets
mitt var behovet av en sådan byggnad i Karlskrona trängande.
Chapmans 4 nya linjeskepp byggdes vid denna tid på varvet därstädes.
Han själv var dock fortfarande bosatt i Stockholm. Det hittills funna ritningsmaterialet ger vid handen, att Jean Eric Norberg den 8 september
G. H a Il d i n, Johan Törnströms Galjonsbilder 1940 och U Ila L e a n d e r, a. a.
N. H. W e i n w i c h, Dansk, Norsk og Svensk Kunstner-Lexicon, Köpenhamn 1829,
även citerat av L e a n d e r, a. a.
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1776 hade gjort ett utkast till en sådan inventariekammare i Karlskrona
(/ig. 29). 6 Det var en tvåvåningsbyggnad med två vindsvåningar ovanpå,
planerad nära hamnen (jämför uppgifter om »Wattenhorizonten» på ritningen). Taket var brutet mansardtak i enlighet med frihetstidens byggnadssmak. Huvudingången i bottenvåningen var flankerad av rusticerade pilastrar. Fasaden i första våningen var välproportionerad med ett
för varje fasadavsnitt rektangulärt fönster mellan två kvadratiska, det
hela infattat av två pilastrar. Över varje sådan fasadgrupp voro i mitten
två takfönster med krökta taklister anordnade ovanpå varandra. Utkastet
var en vacker prestation av den 27 -årige »Extra Lieutenant Mechanicus»
vid amiralitetet Norberg. Norberg var till och med år 1783 i amiralitetets
tjänst och sy~slade särskilt med dock- och vattenledningsbyggen i Karlskrona. Denna fantastiska figur i svensk ingenjörshistoria, som slutade sitt
liv som ryskt statsråd och hamnbyggare, har beskrivits närmare på annat
hålF Första gången Chapman sysslade med inventariekammaren i Karlskrona var i oktober 1780. Han uppgjorde då en ritning med påskriften
»Project till Inventariekamrar för 36 skepp att byggas frammanföre Artilleriegården». 8 Förslaget var betydligt större än N or bergs. Anledningen
är klar. Endast tre månader innan Chapman ritade detta projekt, hade
certkommissionen i Stockholm, vilken skeppsbyggmästaren själv hade tillhört, fattat beslut om örlogsflottans omfattande upprustning och nybyggnad. Chapmans plan var då tydligen att bygga en enda inventariekammare för hela den nya flottan. Hur byggnaden sedan verkligen utfördes,
visar ett dokument av ypperligt historiskt värde, vilket nyligen kommit
fram. Det är en odaterad laverad tuschritning av cirka 3 meters längd,
vilken i två rader visar varvets samtliga byggnader före Chapman och
efter hans verksamhet9 (fig. 30). Ritningen torde ha utförts före den
stora eldsvådan i staden 1790 och bär påskriften: »Dessa hus byggdes från
År 1782 til år 1786 efter Chapmans Desiner då han var Värfs Amiral.
Den öfvra raden äro de gamla husen som de varit från början af V arfvets
anläggning.» Vid inventariekammarens plats visas en byggnad, som är
Original hos Kungl. Byggnadsstyrelsen.
J. F. v o n R e c k e-K. E. N a p i e r s k y, Allgemeines Schriftsteller- und Gelchrten
Lexikon der Provinzen Livland, Esthland och Kurland, Dritter Band, 1831, s. 324;
Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män, l O band, 1844, s. l; G. Gr a nm a l m, Bergsrådet Johan Erik Norberg, i Daedalus, Tekniska Museets Årsbok 1941.
8 Ritningen i Örlogsvarvets byggnadsdepartement, Karlskrona.
9 Original i Sjöhistoriska Museet.
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Fig. 31. lnventariekammaren No. 1 i Karlskrona, fullbordad omkring 1784. Plan och inredning av Chapman, fasaden av C. A. Ehrensvärd.

identisk med byggnaden så som den står ännu i dag. Kammaren är avsedd
för utrustning av 12 linjeskepp, i stort sett alltså för alla av Chapman
enligt 1780 års certkommission nybyggda linjeskepp och ej större. »lnventariekammare Nr. h, som den heter nu, har trotsat tidens alla olyckstillbud och är ännu i dag ett imponerande vittne om flottans skaparkraft
under den gustavianska tiden (fig. 31). Märkligast är den fullkomliga
stilförändring byggnaden har genomgått. Av Norbergs trevåningshus av
1776 med brutet tak blev ett fyravåningshus med starkt horisontellt betonade taklister och vid kortsidan en fronton av rena klassiska linjer. Den
mäktiga avlånga gråstensbyggnaden uppvisar tre fönsterrader och en rad
av lika många dörrar i bottenvåningen. Fönstrens dimensioner i de två
övervåningarna äro mindre och lätta byggnadskroppens tyngd. I motsats
till Norbergs förslag är den fjärde våningen utbyggd och därmed stort
utrymme vunnet. Här uppkom en arkitektur, vilken i detalj och helhetsintryck återger den italienska nyantikens former. Huset kunde lika gärna
vara beläget i Florens som vid svenska Östersjökusten. Moderna föränd-
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ringar i byggnadens närhet såsom järnvägsspår och en mycket störande
hissanordning vid ena kortsidan ha ej lyckats förstöra detta intryck. Vad
ligger bakom dessa stilförändringar från N or bergs förslag till den verkliga
kammaren? När Chapman gjorde upp sina byggnadsplaner, var Carl
August Ehrensvärd i Italien och konungen förberedde sin resa dit. Generalamiral i Karlskrona var Henrik af Trolle, som lät Chapman sköta
sina varvsnybyggen. Denne kunde då planera dem på basis av sina arkitektoniska intryck och erfarenheter, vilka i första hand härstammade från
1770-talets nya Stockholm. Chapmans byggnader voro dock i hög grad
nyttoarkitektur. Dimensioner och annan utformning dikterades av tekniska och militära synpunkter. Som ett exempel ur ett något senare skede
belyser ett b'rev av varvsamiralen till överamiralen den 6 mars 1788 dessa
synpunkter. Där heter det: »Min nådige Grefve, uti mit memorial har jag
ej nämt orsaken hwarföre Tyghuset skulle beklädas med Steen inuti, ordsaken är den, att som wäggarne består af tunna ·bräder, så kan i en
möreker natt någon elakt meniska med knif helt lätt skära hål och sticka
in Eld och som innanför är eldfängda saker, så är ingen bärgning utan alt
måste stryka med, hwilcket sten muren hindrar.» 1
Alltsedan år 1752 var det föreskrivet, att alla ritningar, som uppgjordes
över hus, broar och andra byggnader, vilka för kronans räkning komme
att uppföras, skulle innan de sattes i verket insändas till Överintendentsämbetet, där de skulle behörigen överses. Enligt kungligt brev av den
28 februari 1754 iakttogos dessa föreskrifter även av Amiralitetet. 2 Överintendent var vid den tid Chapman var varvsamiral fortfarande Karl
Fredrik Adelcrantz. Efter återkomsten från sin Italienresa 1784 deltog
även kungen personligen livligt i utvecklingen av rikets byggnadskonst.
Under det att Chapman höll på med inventariekammaren, återvände Carl
August Ehrensvärd i september 1782 från sin permission i Italien. På
hemvägen gjorde han uppehåll i Karlskrona. Han bodde då hos Chapman.
I sitt första brev från Sverige efter hemkomsten skrev Carl August den
5 december 1782: ... »Jag ville si Chapman derföre tog jag vägen genom
Carlscrona» och »Chapman böd mig qvar på sina fartygs aflöpning.» 3
Vilken bättre hjälp och inspiration kunde Chapman önska sig just vid
denna tid än besöket av den konstbegeistrade ungdomsvännen, vilken var
1 Tosterupsamlingen, RA.
" S. W. G y n t h e r, Författningssamling för Kongl. Maj :ts Flotta, Hernösand 18 52,
del 2, s. 414.
3 Carl August
E h r e n s v ä r d s Brev, a. a., band l, brev nr. 45.
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uppfylld av färska bilder och intryck från Rom och Neapel! Tersmeden
karakteriserar i sin dagbok Ehrensvärd vid detta besök på följande sätt:
»civila architecturen, antiquiteter och ornamenter var hans största lust
.och hufvudstudio» .4 Inventariekammaren har tillskrivits både Chapman
ensam och Ehrensvärd ensam. Den är dock en produkt av samarbetet
mellan varvsamiralen och Ehrensvärd, även om den senare vid denna tid
icke hade någon officiell befattning med byggnaden. I de självbiografiska
anteckningarna beskriver Chapman tillkomsten med orden: »Lade grunden
för nya Inventarie Kammaren, som sedermera fullbordades och till hvilka
jag gjorde ritning, hvilken blef något ändrad till husens yttre utseende
av öf. amiral Grefve Ehrensvärd, men all inredning gjordes efter min
dessein.» Här finna ~i bekräftelse på riktigheten av notisen på den stora
Karlskronaritningen (fig. 30), på vilken vid sidan om inventariekammaren står att läsa: »Planen och Inredningen af Chapman, Facaden af Ehrensvärd.»5
År 1783 hade byggnadsarbetena för fartyg, för mångfaldiga tekniska
anläggningar på varvet, nya departementsbyggnader och bostäder kommit
i full gång. Med en enastående kort byggnadstid av i genomsnitt två
månader sjösattes året om flottans nya linjeskepp och fregatter. Denna,
om modern industridrift påminnande snabba arbetstakt hindrade ej varvets nye chef att hålla en liknande takt med husbyggnaderna. Han säger
själv därom: »Under samma tid, som alla dessa nybyggnader skedde,
uppbyggdes tillika alla de nya Husen, som utgöra Norra sidan af varvet
och voro utom de redan nämnde, Monster Salen, Modellkammaren, Equipage- och Constructionscheferners Embetsrum, Ritkammaren, Sjö MilicieContoret, Varfs Contoret, Blockmakare verkstäder, Informations Scholan
för Skeppare, Tackelkammaren förlängdes och påbyggdes en våning. Ett
nytt Spruthus gjordes.»
Detta var en lång lista. Om man betänker, att Chapman 1783 redan var
62 år gammal och arbetade både som skeppsbyggare och militärarkitekt
för att fullfölja det ovan skildrade programmet, måste hans arbets- och
organisationskraft beundras.
A v de nämnda byggnaderna har särskilt mönster- och modellsalen konstnärligt intresse. Före Chapmans tillträde i Karlskrona fanns ingen sär• A. a., band V, s. 199.
Jfr för övrigt till denna fråga W. A n d e r s o n, Karlskrona, Gator och byggnader,
Lund 1930, s. 54; Ameen, Carlskrona, En skizz för Resande, 1852, s. 52; Linnerh j e l m, Bref under resor i Sverige, Stockholm 1797, s. 113.
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skild byggnad som samlingsplats för fartygsmodellerna. En modellkammare hade dock redan enligt kungl. brev av den 22 april 1752 inrättats~
Chapmans påstående i självbiografien, att det ej fanns några modeller i
Karlskrona före honom är oriktigt. skeppsbyggmästarna Charles och Gilbert Sheldon i Karlskrona voro skickliga modellbyggare och deras modellsamling uppgick till över 100 föremål. 6 Sedan den nya modellkammaren
hade kommit till, försålde Chapman sina förnämliga fartygsmodeller över
skärgårdsflottan till kronan. Han hade låtit bygga dem i Stockholm, bland
annat genom skeppsbyggmästaren Neuendorff. Dessutom växte nu samlingen mycket snabbt, då för varje av de nya tjugo örlogsfartyg, vilka
mellan 1782 och 1785 byggdes på varvet, minst två nya modeller kommo.
till. Vilken omfattning modellbygget under Chapman antog, skildrar
till och med ovännen Tersmeden: 7 »Vi gjorde sedan en tour att bese de·
nya modellerna på modellkammaren 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 metallkanonbestyckning, admirabelt arbetade. Och hades under händer tvenne dylika med
genomskärning, hvaraf man kunde se alla indelningar, ifrån kölen till
halfdäcket. Sex handtvärkare eller modelleurer användes dageligen härtill,.
hvarigenom intet varf i Europa lärer finnas så försedt med alla slags fartygsmodeller, brukade i Europa och Asien, som här i Carlskrona.» Detta
var skillnad mot förr, då särskilda modellbyggare för fartyg överhuvud
taget icke fanns och den färdighet, som enstaka skeppsbyggmästare själva
hade förvärvat, ej kom någon yrkesgrupp till godo. En egen modellsal var
därför under de nya förhållandena väl påkallad.8 Huset användes dock,
som namnet säger, även till mönstring av manskap (bottenvåningen).
Det ritades av Chapman samtidigt med Sjömilitie- och V arvskontorshuset
den 8 september 1783.9 Såsom framgår av en originalkvittensbok av Chapman från åren 1781 till 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 Rosenbom åtta
Ett antal av dessa äro bevarade och tillhöra dels Sjöhistoriska Museet i Stockholm,.
dels varvsmuseet i Karlskrona. De äro dock inga fartygsmodeller i vanlig bemärkelse.
Närmare se F. N e u m e y e r, Den hydrodynamiska modellprovningens historia från
Mariotte till Chapman, Sjöhistoriska Samfundets Skrifter II, 1941.
7 A. a., band VI, s. 34.
8 För Chapmans fartygsmodeller jfr även G. A l b e Om fartygsmodeller (Sjöhisto-riska Museets Årsbok 1941).
• Original av ritningen i Örlogsvarvets Byggnadsdepartement, Karlskrona.
6
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Fig. 32. Mönster- och modellsalen i Karlskrona, fullbordad 1784- Ritad av Chapman,
september 1783.

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, Trappor, Colonner till medio Juli i år.» Så som mönster- och modellsalen ser
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ut i dag torde den vara ett unikum i svensk arkitektur: en dorisk tempelfasad av sten med en klockstapel av trä, påbyggd i herrgårdsstil på taket,.
hela tempelfasaden satt på ett fattigt vitkalkat tvåvåningshus av sten med
starkt lutande tak (fig. 32). Intrycket av byggnaden varierar dock alltefter var åskådaren står. När salen togs i bruk 1784, låg den i motsats
till i dag utan närgångna grannar av mindre förnämlighet för sig själv på
krönet och hade sin motsvarighet i den nyantika fasaden av »Corps de
Gardie» (vakthuset) längre österut på varvsområdet. Modellsalens gavelfronton, som vilar på en vackert ornerad gesims, bär som dekoration
Gustav III:s namnchiffer i en sköld, utförd i relief. Enligt Linnerhjelm 1
är reliefen »exequerad af Amiralitetets förträffelige Sculpteur Herr Törnström, efter flerr General-Amiralen Grefve Ehrensvärds gifna teckning».
Det omnämnda vakthuset är byggt i två våningar med tvåfaldigt brutet
tak och var beläget mellan takelkammaren och inventariekammaren (se
fig. 3 O). Det fanns på sin plats före Chapmans tillträde och har byggts
av J. G. Steuer. 2
Varvsamiralen själv erhöll också ett nytt tjänsteboställe på varvet (fig.
33 ). Översiktsritningen (fig. 30) säger därom: »Byggdes 1780 til boställe för Chapman.» Dateringen är ett år för tidig. Varvschefsbostället
kom till år 1781 enligt kungligt brev av den 15 januari 1781 för dåvarande
överste af Chapman och begagnades av honom intill hans död år 1808. 3
I augusti 1780 utsågo Trolle, Tersmeden och Chapman gemensamt en
lämplig plats till bostället. Enligt Tersmeden stannade Chapmans tycke
»för den ödesplats bakom min trädgård vid Runnakvarn, h vilken i förra
tider varit bebyggd med Öfver 40 timmermanshus och gårdar». Den 26
september visade Chapman Trolle grundritningen till byggnaden, som av
denne godkändes och lämnades Tersmeden till verkställande. Tersmeden
bedömde ritningen dock på sitt eget sätt: »Jag flatnade inom mig själf
att se de pretentioner, som han gjorde att logera grandement, så olika
mot förra tider här i Sverige och mot hvad jag i England, Spanien och
Holland sett pretenderas. Och i detsamma philosopherade jag huru skade' A. a., s. 113.
2 »Förteckning öfver Ritningar, förvarade i kg!. Flottans Konstr. Kontor, upprättad
1860», Sjöhistoriska Museet.
3 S. W. G y n t h e r,
a. a., del 9, s. 296.

Fig. 33· Chapmans tjänsteboställe på Karlskrona örlogsvarv samt del av varvsmuren med
<len s. k. Chapmanporten (förstorad detalj ur figur 30). Dateringen 1780 ett år för tidig.
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ligt det är, att artister upphäfvas till karaktärer, uti deras stånd ovanliga.» 4
Tersmeden gör här Chapman en lika stor som ofrivillig komplimang som
»artist» med nya ideer. Att han missaktade honom som skeppsbyggare
var motiverat genom det redan då välkända faktum, att den nye »arbetsdirektören» snart helt skulle ersätta varvsamiralen Tersmeden. Chapmans
tjänstevåning, som ännu i dag är varvschefens boställe, ligger vid Varvsgatan och bestod av ett tvåvåningsträhus med tvenne flygelbyggnader
och sex uthus. Stora byggnaden bestod av två förstugor, 16 boningsrum,
l kök, 4 skafferier och 2 källare. Flygelbyggnaderna voro av Chapman
utsedda till boställe för skeppsbyggmästarna Bogeman, Neuendorff och
Pousset. V ad husets inre angår, så påminna enligt tradition ännu i dag
åtskilliga dei:aljer om dess förste ägare. 5 Salongen i ljusblått och silverfärg med porträtten av alla europeiska härskare under Chapmans amiralstid hängande på väggarna, är ett mästerstycke av gustaviansk inredningskonst.6
Bostället ligger strax utanför den tjocka mur, som på 1700-talet helt infattade varvsområdet. En trappa leder upp till porten genom muren.
Porten är krönt av en fronton, fylld med stort snidat rokokomönster med
Vasakärven i mitten (fig. 34). Ornamentet är möjligen Törnströms
arbete. Porten såg i början av Chapmans tid annorlunda ut (se fig. 30).
Under åren 1783-84 uppväxte vid varvet på varvsamiralens outtröttliga initiativ även ett stort antal rent sjömilitära och varvstekniska byggnader, vilka ej erbjödo större utrymme för konstnärliga insatser. I ett
brev till Carl August Ehrensvärd den 13 februari 1783 meddelar Chapman
om en sådan byggnad: »Det nya materialhuset om 200 alnars längd skall
vara färdigt till Juli månad.» 7 Detta hus om icke mindre än 120 meters
längd är identiskt med »Stora Förrådet» på översiktsritningen. Proportionerna på dörrar och fönster giva ett vackert helhetsintryck. Samtidigt
förstorades takelkammaren, vilken innehöll segel, master och rundhult
samt tillhuggna stänger och rår till linjeskeppen och fregatterna. Året
förut hade det märkliga sliphuset blivit färdigt, där blockskivor svarvades
med 8 stora hästdrivna slipstenar. Med dessa byggnader fick ChapTcrsmeden, a. a., band V, s. 163.
Akustiska signalrör genom två våningar, liknande anordningar på fartyg m. m.
6 Vår egen tids varvsamiraler, bosatta i samma hus senast konteramiral Wijkmark
- hava nedlagt ett kärleksfullt arbete på att återställa så mycket som möjligt av den
Chapmanska inredningen.
7 Tosterupsamlingen, RA.
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Fig. 34· Chapman-porten i varvsmuren i nuvarande tillstånd.

man värdefull hjälp av kapten mechanicus Jonas Lidströmer. Det tillkom
dessutom dockor för fartyg och skjul, nya förrådshus, snickareverkstäder,
grovsmedja för ankare, mallvindar och många andra anläggningar. Manskap och befäl krävde nya bostäder, skolor, sjukhus och kaserner. Broar,
vägar och vattenledningar behövdes. A v ekvirke, skeppsbyggeriets förnämsta byggnadsmaterial, 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 medelpunkt för ett sjudande arbetsliv i konungens tjänst, inträffade en sorglig
händelse. Den 12 mars 1784 dog generalamiral Henrik af Trolie plötsligt
till följd av en misskött förkylning, endast 54 år gammal. Kungen var
ännu i Italien. Riksrådet Creutz sammankallade rådet in pleno. När vid
dess session ett hos Creutz deponerat kungligt brev bröts, befanns detta
innehålla interimsfullmakt för den nye överamiralen Carl August
Ehrensvärd.
Denna händelse hade djupgående följder för flottans militära utveckling,
för det kulturella livet vid sydkustens örlogsstad och varvsamiralen personligen. Carl August Ehrensvärd framstår i sina tusentals efterlämnade brev
till familj, vänner, tjänstemän, kolleger och till kungen och i den flod
av teckningar och skisser, vilka dokumentera hans tankeliv och hans upplevelser utomlands och hemma, framför allt som ett sprudlande tempera5 - 44306 Sjöhist. Samf11ndet. V.
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ment och en lidelsefull konstälskare. Hög härkomst och välbärgade yttre
levnadsförhållanden främjade hans glada, sorglösa lynne. Upplysningstidens nyktra och förståndsbetonade klarhet tilltalade honom mycket.
Antikens skönhet, sådan han fick uppleva den i Italien, präglade hans
konstinställning. Både i teori och praktik voro söderns konst, filosofi och
natur rättesnöre för honom. Hans intresse för och nyfikenhet på livets
många gåtor var nästan obegränsad och han kände ofta själv, att han
därigenom på många områden endast kunde uppnå ytliga kunskaper.
Hans ungdomliga humör och oformella hjärtlighet i privatlivet skaffade
honom hängivna vänner, särskilt bland konstens utövare och beundrare.
Sveriges mest lysande konstnärer såsom Sergel, Elias Martin och Masreliez
tillhörde hans vänkrets. Hur kommer det sig då, att Carl August även
kände sig dragen till den i grund och botten ~yktra arbetsmänniskan och
vetenskapliga naturen Chapman? I honom såg han sin antipod. Mannen,
som genom årslång koncentration och systematiskt arbete hade byggt upp
den nya skeppsbyggnadsvetenskapen och som höll på att skaffa Sverige
en slagkraftig örlogsflotta, ägde hans oreserverade beundran. När denne
man från och med våren 1784 blev Ehrensvärds främste medarbetare vid
flottan, voro 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 vilade
på generalamiralen 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: »hvar är nu det ljufva hoppet att en gong
lefva i frid med sina böcker, sina vänner och sig sjelf». 8 Varvsamiralen
var honom det främsta stödet i upprustningens många invecklade frågor.
I ett brev till riksmarskalken och skalden Johan Gabriel Oxenstierna skrev
Carl August exempelvis om »min Trollkar Chapman» och i samma brev
»Var god och gjör besvärjningar att den Trollkarlen må lefva». 9 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. I gengäld för samarbetet fick varvsamiralen taga del av den konstbildade aristokratens skönhetsvärld. Hos honom fick han se kopparstick
och praktverk från Italiens och Frankrikes konst. Visningarna ledsagades
säkert av ägarens livfulla skildringar från Pompeji, Herkulanum, Paestum,
C. A. Ehrensvärds brev, brev nr. 54.
• Ibid., brev nr. 56.
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Neapel, Rom och andra centra för den antika konsten. Därmed hade
Chapman från ooh med år 1784 alltid en konstkännare i närheten, vilken
både som chef och personlig vän bistod honom med råd och uppslag i
estetiska frågor. I denna riktning hade Ehrensvärd för övrigt redan före
sitt tillträde som överamiral verkat. Betydelsen av Ehrensvärds utnämning
hade Chapman genast klar för sig. Man är ej förvånad, att i statssekretPraren von Carlsons rapport om TroHes död till konungen läsa: »Amiral
Chapman gråter som ett barn, men ett slags till fredsställelse lyser genom
hans tårar af grefve Ehrensvärds nomination; det är den ende, säger
Chapman, som vill som jag.» 1
Som ett exempel på, vad den nye överamiralen betydde för konstlivets
intensifiering i Karlskrona, må endast nämnas Tobias Sergel. Kungens
statybildhuggare var en given vän till Carl August Ehrensvärd. Samma
kärlek till den romerska antiken och ett likartat glatt temperament voro
utmärkta beröringspunkter. Tersmeden, Karlskronavarvets skvallerkrönikör, noterar 1783: »Den 14 maj kom grefve Ehrensvärd ifrån Stockholm
i sällskap med vår stora och vidt berömda artist uti stenhuggeri, professor
Sergel. Följande dagen, då dessa herrar gjorde mig visit, fick jag höra,
att Sergel som nyligen kommit ifrån Rom, nu åter vore på ditresan att
förskaffa sig marmorblock ifrån Carrara» och »Den 21 (maj 1783) reste
Sergel .. »2 och ungefär ett år senare: »den 3 O juni ( 17 84) kom professor
Sergel, som varit H. M:t följaktig i Rom, hvaraf vi fingo kunskap om vår
nådiga konungs välmågo» 3 • Båda gångerna stannade Sergel ungefär en
vecka i Karlskrona. Att vid besöket 1784 bildhuggaren och den nyutnämnde
överamiralen möttes, kan anses som säkert. Den 21 augusti 1783 hade
Ehrensvärd i kungens namn hos Sergel beställt gravmonumentet över sin
fader, fältmarskalken på Sveaborgs fästning. 4 Det var naturligt, att Sergel
vid första tillfälle personligen ville diskutera förslaget. A v Sergels hand
existera från denna tid ej mindre än 8 olika porträttskisser av den uniformsklädde, satte överamiralen med de stora glasögonen. 5 Det är typiskt,
att Sergel för den kanske mest träffande porträttskissen av överamiralen
1 Brev i Gustavianska Samlingen, UUB, del LIII, delvis återgivet i
K. W a r b u r g,
a. a., s. 166.

Tersmeden, a. a., band V, s. 210,211.
T e r s m e d e n, a. a., band V, s. 242.
• C. A. Ehrensvärds brev, band l, brev nr. 46.
" Dessa skisser måste delvis vara feldaterade, sannolikt av Sergel själv. År 1780,
med vilket datum några porträttskisser äro försedda, var Ehrensvärd änn].l icke överamiral och ej heller bosatt i Karlskrona.
2

3
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till bakgrund ej väljer för den nya befattningen närliggande symboler
som fartyg eller en hamnvy, utan Trajanuspelaren och Peterskyrkan i
Rom (fig. 3 5)! Vid detta besök i Karlskrona har Sergel sannolikt gjort
utkasten till två andra konstverk: den avlidne generalamiralen Trolies
byst och den nye varvsamiralens Chapmans medaljong (se titelsida). Den
storslagna marmorbysten av Trolie är daterad 1784 och uppställdes sedan
på mönstersalen i Karlskrona.G Chapmans medaljong bär på baksidan
inskriften: »Sergel f. Carlscrona», tyvärr utan uppgift om året. Av denna
medaljong existera minst 9 exemplar, därav i Karlskrona ett på varvsamiralsbostället, ett på bostället för ingenjördepartementets chef och ett
på mönstersalen samt i Stockholm ett på Vetenskapsakademien och ett på
Marinförvalthingen; på Skärva gård, på Svenneby gård, på Rosersbergs
Slott och på Ataeneum i Helsingfors finnes likaledes ett exemplar på vardera
stället. Göthe 7 påpekar, att det var endast undantagsvis, som Sergel skapade medaljonger utanför Stockholm. Chapmans medaljong var just en
sådan. 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 anordningen av brevskrivaren, fortsätter det: »Derpå har Sergell svarat att det
går an och i fall Eders konglig höghet gillar det skall han taga det gjenast
i värket.» 8 Enligt en samtida uppgift blev medaljongen »förfärdigad i
Italien efter Professor och Ridd4r:en Sergels gifne modelb.n Minnesmärket
blev ej färdigt förrän år 1800, då det avtäcktes den 2 5 maj på modellsalen i närvaro av den gamle varvsamiralen. Hans sinnesstämning måtte
då trots den förnämliga hedersbetygelsen ha varit mycket allvarlig- fyra
dagar tidigare hade före detta chefen och trofaste vännen Carl August
lämnat honom för alltid. Minnesstenen visas i fig. 3 6. Den egyptiserande
inramningen av marmormedaljongen är ett träsnidesarbete av varvsamiraG A m e e n,
a. a., skriver därom: »l mönstersalen är uppställd General-Amiral H. af
Trolies bröstbild huggen i marmor af Sergel!» (s. 64). Originalgipsbysten tillhör Konstakademien i Stockholm. Sergel hade för övrigt tidigare utfört en medaljong av Trolie
i den för konstnären typiska stilen.
7 G. G ö t h e,
Johan Tobias Sergel, Stockholm, 1898, s. 48.
s C. A. Ehrensvärds brev, band l, brev nr. 188.
" Carlskrona 'Weckoblad, Onsdagen den 4 Junii 1800.
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Fig. 35· Överamiralen Carl August Ehrensvärd år 1784. Teckning av T. Sergel
(Nationalmuseum).

lens galjonsbildhuggare Johan Törnström, föreställande »en ur hälleberget
uthuggen Runsten af Pyramidalisk form». Sfinxen och klipporna vid
sidan om den hava symbolisk betydelse. De torde syfta på den tebanska
sfinxen i Oidipossagan. Denna sfinx låg på en brant klippa och därifrån
nedstörtade hon envar, som icke kunde lösa dess gåta.
Sergel hade dock redan tidigare erhållit praktiskt-konstnärliga uppdrag
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av överamiralen. Han ombads att skapa några modeller till galjonsbilder
för örlogsflottan. På hösten 1786 voro dessa avlämnade av Sergel. Detta
framgår ur en skrivelse av Carl August Ehrensvärd till krigsrådet Orrsköld
av den 12 november 1786, där det heter: »De af Professor Sergelllefwererade Galljonsmodeller behagar Herr Krigsrådet betala af om händer hafwande penningar (det ankommer på Herr Öfwerste Ankarswärd att
antingen låta förfärdiga dem ... ).» 1 Såsom namnet Ankarsvärd i skrivelsen antyder, voro modellerna avsedda för armeens flottas finska eskader
på Sveaborg. De nya fartyg, för vilka galjonerna voro bestämda, måste
ha varit Chapmans nya fregatter. Hur Sergels modeller sågo ut, veta vi
tyvärr icke i dag. Sergel efterlämnade även tre ritade utkast till Chapmans
andra grupp •av fartyg, linjeskeppen, vilka byggdes på Karlskrona varvet.
De voro påtänkta för linjeskeppen »Kronprins Gustaf Adolf», »Fäderneslandet» och »Ömheten». Fartygen erhöllo dock vid byggandet galjoner av Johan Törnström, »Fäderneslandet» till exempel en stor moder
Svea med Pallas Atenehjälm och svärd.
Ehrensvärds och Chapmans storstilade planer för flottans utveckling
ledo på 1780-talet under två kroniska svårigheter: brist på kontanta pengar
i statskassan och brist på arbetskraft. Ehrensvärd skrev redan några månader efter tillträdet som överamiral i Karlskrona till kungens förtrogne,
greve Johan Christo_ffer Toll: ... »Nu bär det af på kruthus. Jag måste
ha dubbelt så många kruthus eller i rymden dubbelt så mycket. Om du
med Kungen kommer att tala om tåkeder, säg att här behöfs mycket
pengar för Svärget i saker, som bära ingen ära i följe men stor nytta.
Sådane saker äro som Fransyska språket, ingen ära att kunna't och stor
skam det intet kunna.» 2
År 1786 uppdrog kungen åt sin finansminister att uppgöra förslag till
indragningar av utgifter på alla håll. När finansministern ville draga in
på kungens egna utgifter, blev denne mycket uppbragt och förklarade,
att dessa icke fin go röras. V alet föll sedan på örlogsflottans stat. En undersökningskommission för flottans finansiella tillstånd tillsattes och till avslutningen av dennas verksamhet reste kungen på hösten 1786 själv till
1 Chefsämbetets vid Armeens flotta, öfveramiral Ehrensvärd, koncept 1786-88, RA.
Den citerade meningen i parentes är överstruken i originalet. Brevet citeras av O.
N i k u l a i hans utomordentliga förut anförda arbete, s. 15 2.
2 Brevet
publicerat i L i l j e c r o n a, Fältmarskalken Grefve Johan Christopher
Toll, Stockholm 1849, del 2, s. 81.
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Fig. 36. Minnesvård över F. H. af Chapman på Karlskrona örlogsvarvs modellsal, avtäckt i maj 18oo. Utkast av överamiral C. A. Ehrensvärd, marmormedaljong av T. Sergel,
dekorationer av J. Törnström.
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Karlskrona. 3 Ryktet gick, att den, som där hade överinseendet över skeppsbyggeriet - alltså Chapman - skulle avskedas för att han skulle vara
för egennyttig. 4 Åskvädret drog dock förbi och kungen lämnade Karlskrona efter att nästan som en demonstration ha utnämnt Chapman till
kommendör av Vasaorden. Grevinnan Ehrensvärd skrev till Sofia Albertina, att hennes man däröver var »alldeles vild af gläd je». Kungen ville
dock trots allt spara utgifter vid den nya flottan. Hans stämning belyses
tydligt av, att han vid inspektionen på varvet framför något kostsamt
nybygge lär ha yttrat: »Kors, jag trodde det huset var af silfver.»G
I oktober 1786 utarbetade Chapman, tydligen med anledning av kommissionens besök, en tioårsplan för varvet. Den bar titeln »Project til
nedannämnde Arbetens och Byggnaders bestridande på l O års tid, med
en årlig Stats Summa Stor 250,000 RD Specie». 6 Däri insattes belopp för
de ännu icke byggda fem linjeskeppen och sex fregatterna. I fortsättningen begärdes anslag för »grundval til 2ne återstående husen för Inventariekamrarne» för åren 1788 (12,000 RD) och 1789 (11,500 RD) samt
för »kruthusen 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 klagobrev av den 25 februari 1787, riktat till
något av riksråden, brännmärker den annars icke så talföre Chapman
rikets olyckliga finanspolitik mot flottan. 7 Brevet intresserar dock här
i ett annat sammanhang. Det innehåller det första autentiska meddelandet
3 Jfr Joh. von E n g e s t r ö m
Historiska Anteckningar och Bref från Åren 17711805, Stockholm 1877, s. 140 f.
4 Om dessa förhållanden berättar P r i n s e s s a n
H e d v i g E l i s a b e t h C h a rlotta i sin franska dagbok, häftet omfattande åren 1785-1787, brev nr. 22 från
oktober månad 1786. Detta brev har två gånger publicerats på svenska: en gång i K.
Warburg, K. A. Ehrensvärd, Sthm 1893, s. 187 och en gång i Carl Carlson Bond e s översättning av prinsessans dagbok, del II, Sthm 1903, s. 150 f. B o n d e s »Översättning» är ett godtyckligt sammandrag av originaltexten, som historisk källa av tvivelaktigt värde. W a r b u r g s översättning är ordagrann, men innehåller dock misstolkningar, exempelvis översättes »on croyoit que celui qui a l'inspection pur la construction
des vaisseaux, aurai renvoyee puisqu'on soutenait qu'il avoit ete trop interessee»
med »Man antog, att den som hade öfveruppsynen öfver skeppsbyggeriet skulle aflägsnas,
emedan man påstått, att han varit alltför intresserad (!) », vilken översättning dock är
meningslös (»interessee» här »egennyttig»).
5 W a r b u r g,
a. a., s. 186, n. 2.
6 Gustavianska Samlingen, UUB.
7 Brevet i Gustavianska Samlingen, UUB.
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om tillkomsten av Chapmans berömda herrgård Skärva utanför Karlskrona.8 Där heter det: ... »med general Amiralen af Trolies tillåtelse låte
jiag bygga en bondestuga i en wacker lund ~mil utom staden, då jiag war
lördagsafton tog Byggmästrarue med mig dit ut, och på min egen bekostnad undfängnade och roade dem tills Söndagsafton, då wi alla reste till
staden igen; alt detta giorde iag för att animera dem, som hwar dag från
klockan 4 om mårgon till 8 om aftnone måtte wara wid arbetet, på det
de ej skulle tröttna eller ledsna; nyttan däraf är nogsamt bekant ... »
Chapmans skildring är så att förstå, att han ej gjorde bruk av detta tillstånd mer än några år efter Trolies död 1783. Tomten hade inköpts i juli
178 5. 9 Brevcitatet är samtidigt ett värdefullt belägg för två andra omständigheter: varvspersonalens otroliga arbetsbörda och Chapmans kloka
handlag med sina medarbetare.
Omkring ett år senare, den 17 februari 1788, skriver Chapman till sin
överamiral: »Inrättningen af Rustkammaren är under arbete, den blir
stor nog för alla flottans gevär. wi ha hus för alla lnventarie kamrar och
alla artillerie behöfwer at altsamans kan bli wäl rangerat, men i brist på
pengar, lärernågot få rangeras i år och något et annat år.» 1 Fortfarande
samma melodi.
Snart undanskymdes varvets penningbekymmer av större händelser.
Den 19 april 1788 ankom konungens order till överamiralen att skyndsamt utrusta 12 linjeskepp och 5 fregatter, den 9 juni gick eskadern under
hertig Carl till sjöss och den 23 juni embarkerade kungen på Amphion
i Stockholm. Kriget hade blivit verklighet. I 1788 års kampanj deltogo
varken Ehrensvärd eller Chapman personligen. Ehrensvärd hade såsom
bestämd motståndare till ett anfallskrig mot Ryssland till och med råkat
i kungens onåd. Sedan stora flottan på hösten 1788 återkommit till Karlskrona, blev det Ehrensvärds och Chapmans uppgift att reparera och på
nytt rusta den. I 1789 års kampanj övertog Ehrensvärd ledningen av
skärgårdsflottan i Finland. Att tänka på större byggnadsprojekt i fredens
tecken var det nu ingen tid till. Chapmans »relationer» från denna period
gå även helt i örlogsflottans tecken.
Innan ryska kriget tog slut, inträffade ytterligare två händelser, vilka
8 Uppgifterna om Skärvagårds tillkomst i litteraturen variera och verka ibland löst
grundade.
0 Skärvagård var vid denna tid mindre utbyggd än på 1790-talet, då varvsamiralen
ständigt bodde där.
1 Tosterupsamlingen, RA.
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försvårade Chapmans arbete. Nyåret 1790 inlämnade överamiralen Carl
August Ehrensvärd sin avskedsansökan, enär dissonanserna mellan honom
och kungen tilltagit, och den 16 juni samma år härjade en våldsam eldsvåda staden Karlskrona, varvid en stor del av staden brann ned. Det var
som en dyster symbol, att storamiralspalatset, beläget mellan Amiralitetstorget och Stora Torget, lades i aska. Som en samtida karta, gjord av stadsingenjören i Karlskrona, över branden visar, blev dock varvets område
helt skonat av elden (fig. 37). Varvsamiralen erjöd under katastrofen
sina vänner i staden ett hem hos sig, där tydligen ingen eldfara förelåg. 2
Olyckans indirekta verkningar för flottan blevo dock mycket svåra. Över
3,000 personer i staqen blevo husvilla, 413 tomter och 17 offentliga byggnader ödelad'es. Vad detta betydde för den förut genom kriget utarmade
och folkfattiga staden är lätt att föreställa sig. 3 Den lyckliga yttre utvecklingen av rikets sydöstra hamnstad, vilken förut främjat varvsamiralens planer, fortsatte ej längre på samma sätt. Å andra sidan gav den stora
branden, som raserade så mycket gammalt, ny fart åt projekt, vilka kort
förut ingen tänkt på att genomföra. För varvets del vanns en fördel
genom eldsvådan, nämligen att teglet från eldhärjade fastigheter i staden
fördes till nya inventariebyggnaden invid Stumholmen. 4 Generalintendenten Toll erhöll i uppdrag att överlägga med de lokala myndigheterna i
Karlskrona om återuppbyggandet av staden. Uppgiften var allt annat än
tacksam. Toll gav även kungen i ett brev av den 8 juli en skakande bild
av den härjade staden.u Magistraten önskade att husen numera i stor utsträckning skulle byggas av sten eller tegel och ej vara högre än två våningar. Nödvändigheten av stenbyggda hus hade varvsamiralen ifrån
början av sin verksamhet i Karlskrona insett, även om man ej vid alla
tillfällen handlat efter dessa önskemål. För den nya stadsplanen ingåvos
till konungen många olika förslag till förbättringar, vilka även beviljades.
Gatorna skulle rätas, berg och bucklor i staden bortsprängas, obebyggda
stränder skaffas för vattenhämtning, alla väderkvarnar flyttas bort ur
stadens område m. m. Som största byggnadsprojekt föreslog Toll uppförandet av ett nytt rådhus vid Stora T or get. Murteglet skulle tagas ifrån
den halvfärdiga Amiralitetskyrkan. Första uppslaget till exteriören lär
' A. N a u c k h o f f, Ätten af Klint, Stockholm 1905, s. 71.
3 Närmare om branden i
J. B r o m e, Karlskrona Stads Historia, del l och 2, Karlskrona 1934; W. A n d e r s o n, Karlskrona, Lund 1930; A. N a u c k h o f f, a. a.
·• J. Brome, a. a., del 2, s. 58.
' Publicerat i L i l j e c r o n a, a. a., s. 2 57.
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Fig. 37· Plan över staden Karlskrona av den 30 juni 1790, utförd av stadsingenjören L.
Göranson fjorton dagar efter den stora eldsvådan. >)Röda Puncteringen (framträder i trycket
mörkare) med matta Tuschen Marquerar den högst Bedröveliga Elds wådans Sträckning•)
(Uppsala Universitetsbibliotek).
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härstamma från Ehrensvärd. 6 Tre utkast i tusch till fasader av rådhusets
typ finnas bland Ehrensvärds strödda ritningar. 7 K. M:t anslog 1791
under fyra år en viss summa ur tullinkomsterna för att befordra byggandet
av stenhus i Karlskrona. Resultatet var klent. Ännu i dag, mer än 15 O
år efter branden, finns det gott om trähus eller åtminstone trähus med
en bottenvåning av sten, såväl inom som utom varvet.
Det var mer än naturligt, att verksamheten på varvet efter krigets
slut mattades. Chapman och hans medarbetare hade även blivit gamla
och trötta. Varvschefen skrev i januari 1791 till statssekreteraren Cronstedt: ... »Sheldon är några 80, Neuendorff några 70 åhr gammal samt
äfven sjuke och krasslige, så kunna de alldeles icke gjöra tjenst.» 8 En ny
generation av militära skeppsbyggare - den sista i svenska segelflottans
historia - väntade på arbete och stora uppgifter. Chapman förfäktade
som en faderlig vän deras önskemål hos rikets styresmän. På varvet äro
dock alla arbeten »i fullkomligaste stangnation och oreda». Ehrensvärd
lever som privatman på Vedby gård utanför Karlskrona. I alla avgörande
frågor är varvsamiralen numera hänvisad till en icke omtyckt lantmilitär,
kungens förtroendeman, Johan Christopher Toll. Chapman försöker försiktigt göra sig gällande, men underkastar sig de nya styresmännen. »Jag
känner nog ganska väl at .detta alt i närwarande ställning ej tillhörer mig
utan rätteligen General-Intendenten eller d!!n som hafwer Penninge dispositionen om händer, men för at icke visa indifference om en så angelägen
sak, som har Flottans bestånd .. » skriver han den 13 oktober 1791. Arbetena på varvet voro huvudsakligen reparationer, både av fartyg och
byggnader. Chapmans månadsrapporter nämna vid denna tid bland annat
att det gamla tyghuset inreddes som inventariekammare för artilleriet,
vidare fortsattes den nya kasernbyggnaden på Bränneritomten för kadettkåren. Förste amirals- och överskeppsbyggmästareboställena, sjömilitiekontorshuset och gamla amiralitetssjukhuset reparerades.
Den största nybyggnaden, som kom till under dessa år, var den nya
dockan och mastkranen. Dockbyggnadernas över hundraåriga historia
daterar sig alltifrån Christopher Polhems och Charles Sheldons dagar. 9
B r o m e, a. a., del 2, s. 56.
Tosterupsamlingen, band 38, RA.
Krigsexpeditionens första fördelning (Cronstedt), ankommande brev 1790-1792,

• J.
7
8

RA.
• Se F. N e u m e y e r, Christopher Polhem och Hydrodynamiken, Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik, band 28 A, nr. 15, 1942.

Fig. 38. Kopparstick av

l

l{tjicit (llfl:'la

f:/)(lciomc t.· t!arl..rcrona,

J. Gillberg över Karlskronas dockbyggnader för linjeskepp på 1790-talet (antalet dockor icke autentiskt).

llti((lunolttJmu.13a.r.r/n ctda.:formu fl tiui.rmma .

'-'
'-'

78
Slutförda blevo arbetena ej förrän på 18 5O-talet. Det var dock under
Chapmans överinseende och medarbetarskap, som dockorna för linjeskepp
togas i bruk och deras vidare utbyggande planerades i en storslagen arbetsplan av denne 1797.1 Hur byggnaderna skulle te sig enligt en konstnärs
uppfattning, visar J. Gillbergs kopparstick från 1790-talet (/i g. 3 8).
Gillberg visar på bilden sju dockor, var och en försedd med en cirka två
meter hög stenmur vid längssidorna, vilken mur uppbär takets träkonstruktion. I bakgrunden avslutas svajningsrummet av två mäktiga, lika
stora fyravånings inventariekamrar av sten. Gillbergs framställning är
icke autentisk, men den ger dock ett begrepp om, hur även rent varvstekniska byggnader genom sina proportioner, sin anordning sinsem,ellan och
i förhållande "till närliggande byggnader kunde ha ett estetiskt värde. 2
Konungens plötsliga död i mars 1792 satte punkt för utvecklingen.
»Vår sol dränktes i blod», som Sergel uttryckte sig. Konungens livslånge
trogne tjänare och den nya flottans byggmästare i Karlskrona förlorade
i honom härskaren med den orubbliga viljan till en ny svensk sjömakt.
Ävenså förlorade han tillsammans med alla svenska konstnärer konstens
slösande beskyddare. Året därpå, 1793, dogo många av de ledande svenska
målarna som Pila, Rehn och Per Krafft d. ä. och i utlandet Roslin och
Hall. Samma år ansåg den 72-årige viceamiralen och överskeppsbyggmästaren sina tjänsteår tillräckligt många och begärde avsked. Han fortsatte
ännu i 15 år en viktig rådgivande verksamhet för flottan och presterade
högst märkliga hydradynamiska försök för skeppsbyggeriet samt skrev
vetenskapliga avhandlingar. Konsten i varvsamiralens liv följde honom
även i den privata existensen. Skärva går.d i Nättraby socken blev den
vårdade och konstskatterika medelpunkten för rikets gamle skeppsbyggares omsorger. Denna gårds historia under Chapman kommer att bli
föremål för en särskild utredning av författaren.
Ännu en gång tog varvsamiralen till orda i en för flottan angelägen
konstnärlig fråga: galjonsbildhuggeriets framtida utveckling. I slutet av
sin mer än fyrtioåriga karriär som skeppsbyggare tyckte han, att galjonerna, kungamaktens flytande symboler, hade överlevt sig själva. De voro
Publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet, 1842, andra häftet.
Gillbergs sakkunskap som marinmålare angreps häftigt av Carl August Ehrensvärd.
Denne skriver i december 1789 med anledning av ett kopparstick av Gillberg över första
slaget vid Svensksund om honom: »arbetar som en hederlig karl men har smak som en
ko». soldattälten ritar han »Stora som material bodar» och klipporna »större än Planeter
in lebensgreusse», dockorna »svarfvade» och klippan, de stå på »liknar hvetebröd» o. s. v.
1

2
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både dyrbara och till hinders för seglingen. Den 24 februari 1797 skrev
han på bog- och galjonsritningen till ett 94-kanonskepp: »Som denna
Form af Bog til ett Skepp gör at det friar sig bättre för Sjön och lyfter
sig lättare för Wågen, och när det tillika, får en sådan Gallion som denna
(ett enkelt krigarehuvud), hwilken är mindre och för en kännare wakrare
än de hittills brukelige: så får ett skepp däraf äfwen et lifligare utseende.
Och som en dylik Gallion är mindre Bredd strax öfwer V atnet, emedan
Vågen ej då har den kraft at wrida Skägget löst, som ofta händt. Fördenskull föreslås i Underdånighet at till Skepp och Fregatter samt mindre
Fartyg som hädanefter komma at Byggas, deras Bogar och Galljoner får
blifwa i samma Style som denna.» 3 Därmed var den Törnströmska glansperioden i örlogsflattåns tjänst avslutad. Chapman hade kommit till
samma resultat som Frankrikes geniale marinminister Colbert mer än 125
år tidigare.
En sista påminnelse om svenska segelflottans storhetstid på byggnadskonstens område ger arkitekten Gustaf af Sillens projekt av år 1795 till
ett staramiralspalats och till en generalplan för Amiralitetstorgets och
Amiralitetsslättens bebyggelse (fig. 39 a, b). 4 Man kommer att tänka på
Adelcrantz' ord:
»Herrans Tempel, Konungars präktiga Slått och Lusthus, rymliga och
anständigt prydda Torg, breda och väl lagda Gator, varaktiga Bryggor,
stensatta och snyggt hållne Stränder, sunda vattenledningar, väl anlagde
Rådhus, Beurser och andre allmänna byggnader vittna för närvarande tid
och tilkommande åldrar om Regenters vishet och folks lycksalighet.» 5
Så formulerade det svenska 1700-talets store arkitekt konstens program,
vilket dock ej så ofta förverkligades.
Tiden hade även ridit fortare än Sillens byggnadsplaner. Alltsedan
amiralitetskollegiet år 1791 upplösts, följde omorganisationerna av flottans
högsta styrelse tätt på varandra. I augusti 1794 hade förmyndareregeringen inrättat två storamiralsämbeten, ett för örlogsflottan i Karlskrona
och ett för armens flotta i Stockholm. För det förstnämnda var Sillens
praktbyggnad avsett. Den enkla klockstapeln av trä på Amiralitets3 Ritningen i Sjöhistoriska Museet.
• Original i Kungliga Biblioteket; se även R. J o s e p h s o n, Svensk 1800-tals Arkitektur (Teknisk Tidskrift 1922).
5 C. F. A d e l c r a n t s,
»Tal Om De Fria Konsters Värde och Nytta», hållet för
Kongl. Vetenskaps Academien Vid Praesidii nedläggande, den 23 Julii år 1757. Stockholm 1757, s. 22.

Fig. 39 a. Gustaf af Sillens generalplan till amiralitetsslättens bebyggelse i Karlskrona av år 1795 (icke utförd) (Kgl. Biblioteket).
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Fig. 39 b. Gustaf af Sillens projekt till storamiralspalats i Karlskrona av år 1795 (icke utfört) (Kgl. Biblioteket).
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torget skulle ersättas med Sillens romerska stenpalats av 60 meters fasadlängd. Det fanns dock inte längre någon varaktig värd för huset, sedan
hertig Carl, som var storamiral, hade nedlagt ämbetet. Ä ven varvsamiralen, som skulle ha varit en av palatsets flitigaste besökare, hade under
tiden blivit en lantlig gårdsägare och betraktade rikets utveckling med
den höga ålderns filosofiska lugn.
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Fig. JO. Översiktskarta (i två delar) över Karlskrona örlogsvarvs samtliga byggnader före Chapmans tillträde som varvsamiral (övre raden av träbyggnader)
och efter fyra år av hans verksamhet (1786) (nedre raden av byggnader) (Sjöh. M.).

