
Vad en gammal bild kan berätta 

 

Jacob Hägg var befälhavande amiral i Karlskrona kring sekelskiftet 

1900. Han är ju för eftervärlden mest känd som en av landets genom 

tiderna bästa marinmålare, kanske den allra bästa. Några av hans verk 

finns i dag till beskådande på Sjöofficersmässen i Karlskrona. 

 

Färgbilden visar en av Jacob Häggs målningar, nämligen korvetten af 

Chapman utanför Köpenhamn och originaltavlan är målad 1883, d.v.s. 

före Karlskronaperioden.  

 

 
 

Den här tavlan fann jag i en bok skriven av Jacob Häggs son, Erik 

Hägg, även han sjöofficer och sedermera lotsöverdirektör. Boken 

heter Under tretungad flagga med undertiteln Vår seglande flotta och 

dess män 1750-1900. Många historiska sjöofficerare kan man 

återfinna i boken, liksom en del underofficerare. Boken innehåller 

dessutom många uppgifter om de seglande fartygen under den aktuella 

tiden. 

 

Korvetten (från början fregatten) af Chapman II byggdes på 

örlogsvarvet i Karlskrona som nybygge nr 203 och sjösattes 1830.Hon 



hade en längd av 41 meter, bredd 11 meter och ett djupgående på 5,1 

meter. Hennes deplacement var 1 100 ton. Hon var bestyckad med 24 

st 24-pundiga kanoner och 4 st 6-pundiga kanoner samt 8 st 18-

pundiga karronader. Hon hade en besättning på 260 man.  
 

Hon seglade till någon gång på slutet av 1800-talet och innan hon 

skrotades, fick hon tjänstgöra som logementsfartyg åt det nyuppsatta 

regementet KA 2 fr.o.m. 1902.  

 

Den andra bilden på af Chapman visar henne i den rollen. Här ligger 

hon förankrad norr om Aspö och används som förläggning för KA 2 

ena minkompani. Detta kompani fick 1905 sin landförläggning på 

Aspö Mad. af Chapman var även placerad utanför Almö, där 

regementets andra minkompani övade. Observera unionsflaggan i 

aktern! Framför af Chapman syns KA 2 ångslup Kungsholmen 1, 

sedermera omdöpt till Västra Hästholmen, men för varje kustartillerist 

känd som Mona-Lisa. Hur hon fick det namnet är obekant.  

 

 
 

Kungsholmen 1 byggdes vid Örlogsvarvet 1873 som nybygge 254.  

 



 
Sista gången af Chapman användes som logementsfartyg var 

sommaren 1905 och efter detta höggs hon upp. 



 
 

På den sista bilden syns den då fjortonårige hornblåsaren Gustaf Adolf 

Hanson vid tjänstgöring just på af Chapman. Gustaf Hanson blev 

sedermera förrådsförvaltare vid KA 2 och gick i pension 1950. Han 

avled 1983, 93 år gammal. Innan han blev förrådsförvaltare 

tjänstgjorde han bl.a. vid KA 2 musikkår och blev dess förste 

regementstrumslagare. 
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