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i har nöjet att presentera ett nytt nummer av Forum navale, Sjöhistoriska Samfundets tidskrift som har som syfte att ”bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang
och former”.
Detta nummer av Forum navale består av en vetenskaplig artikel som
har genomgått oberoende sakkunniggranskning av åtminstone två anonyma granskare. Jakob Seerups artikel handlar om den dansk-svenska neutralitetseskadern som möttes 1756 på Flekkerøfjorden med anledning av
det preussiska sjuårskriget som precis inletts. Vi får en förståelse för artighetsbetygelser, duellutmaningar och förolämpningar i detta möte från den
danske löjtnanten Peter Schiønnings perspektiv.
Artikeln följs av två populärvetenskapliga essäer som har genomgått redaktionell granskning. Den första essän skriven av Per Forsberg handlar om
Götheborgs stads skeppslista som publicerades årligen från 1781 fram till
1980-talet. Forsberg fokuserar på perioden 1781–1870 och belyser i sin
essä vad man kan lära sig om skeppsägande och handelsflottans storlek av
dessa skeppslistor i förhållande till annat källmaterial. Den andra essän är
en sammanfattning av Harry R:son Svenssons doktorsavhandling Fabian
Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade
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mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945. Essän beskriver judiskt liv i
kontexten av örlogsstaden Karlskrona.
Därefter följer en sammanfattning av det föredrag som hölls av Niklas
Eriksson på Sjöhistoriska Samfundets höstmöte den 22 november 2018.
Eriksson höll ett anförande om vraket efter det toppmoderna fartyget
Gribshunden som byggdes i slutet av 1400-talet och som påträffades 1971
i Ekösund i Blekinge skärgård. I detta nummer Forum navale finns också
ett kommenterat dokument. Lars Grundberg beskriver hur den danska flottan, under 1943, fick ta skydd i Karlskrona.
Sjöhistoriska Samfundet delar vanligtvis varje år ut ett forskarpris till
”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller angränsande ämnen.” Priset
är instiftat till minne av den svenske historikern Jan Glete (1947–2009),
styrelseledamot i Samfundet och en av världens främsta specialister på de
europeiska örlogsflottorna under tidigmodern tid. År 2018 fann priskommittén att inget publicerat forskningsarbete uppfyllde kriterierna.
Redaktionen (och styrelsen) rekommenderar som vanligt medlemmarna
att besöka Samfundets webbplats (www.sjohistoriskasamfundet.se) där
samtliga tidigare utgivna nummer av Forum navale, samt dess tidiga skrifter, finns att tillgå i fulltext.
I Forum navale skriftserie har det under 2018 inte utkommit någon skrift.
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