
  
Sällskapet F H af Chapman 

 
 
 

 

KÄNNER DU IGEN DEN HÄR BILDEN? 
 

                                                                           

 
 
Den föreställer en modell av det av Wallenius Marine projekterade segelfartyget som är av-
sett för biltransport över Atlanten. 
 
Den 20 januari 2020 kom Carl Johan Söder till oss på Sjöfartsklubben och berättade om Wallenius 
planer på att bygga ett segelfartyg för at frakta bilar. Då hade projektet avancera så långt att man 
hade beställt en modell med vilken man skulle göra prov för att hitta den bästa skrovformen. Det är 
ju lite spännande att tänka på, att sådana prov gjorde även Chapman för 270 år sedan, också för att 
utröna den bästa skrovformen för seglande skepp.  
Nu har man gjort sina prov, och då det skall bli väldigt spännande att får höra resultatet. 
 
Torsdagen den 8:e december kommer Carl Fagergren från Wallenius Marine och tar vid där 
Carl Johan slutade. 
 
Vi börjar som vanligt med en lunch för dem som vill äta het köttfärssoppa med nybakat bröd kl 
1200 och föredraget börjar kl 1300. Anmälan med besked om du vill äta lunch skall ske senast 

Torsdagen den 1 december 
Sällskapet bidrog till den insamling som vi genomförde för att återskapa Tavelgalleriet på Skärva, 
och för den insatsen blev vi fadder för en tavla och fick en kopia av den. Styrelsen har låtit rama in 
den och bestämt att vi som tack för visad gästfrihet skulle lämna över den som en gåva till Sjöfarts-
klubben, 
Eftersom det är första gången på länge som vi har tillfälle att komma tillbaka till vårt ”home away 
from home” är detta är ett lämpligt tillfälle att lämna över tavlan till Kicki. 
Detta är inte bara det första tillfället på länge som vi träffas på Klubben, det är också det sista mötet 
för i år. Vi hoppas på god anslutning när vi harangerar Kicki och tackar varandra för det år som 
varit, även om vi inte har fått träffas så många gånger. Det blir bättre nästa år. 
 
Lars och Bengt  


