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Avskrift av en avskrift från Per-Anders Persson (1921–2013). 

Relation över Skeppet ”Flaxton”s frambringning ur öppna sjön neml. 

År 1801 den 14 november då jag Olof Pehrsson och min broder Sven Pehrsson i 

Hellevik voro ute på sjön med krokar fingo vi i sikte detta fartyg såsom drivande i sjön 

omtrent 3 mil till sjöss, då vi seglade dit och besågo dess tillstånd men hastade tillbaks 

för att av våra grannar församla en styrka av manbart folk och redskap till fartygets 

frambringning. 

Den 15:de eller dagen därpå före dagningen avseglade vi Olof Pehrsson, Pehr Larsson, 

Jöns Olsson, Trulls Rasmusson, Sven Larsson, Sven Pehrsson, Hans Bengtsson, Trulls 

Trullsson, Trulls Knutsson, Nils Håkansson, Kjäll Eriksson, Jöns Jönsson, Ola Ohlsson, 

John Olsson, Ola Dahlström, Nils Bengtsson, Nils Nilsson, Lars Johnsson, Nils 

Esbjörnsson, John Norgren, Trulls Olsson, Lars Svensson, Nils Schröder, Carl Olsson, 

Nils Håkansson, Sven Jönsson, Sven Pehrsson, och sedermera tillkommer Nils 

Bengtsson, Mickel Pehrsson, Sven Bengtsson, Trulls Trullsson, Tyke Mickelsson, Åke 

Magnusson, Nils Svensson, Ola Simonsson, Jöns Svensson, Johannes Håkansson, med 

8 stycken vrak ekor och dessutom 4 stycken nya vrak eke segel, bland vilka ekor voro 

en liten jakt för att dels taga detta skepp efter oss på släpen och dels uppresa våra segel 

på däck till biträde. 

Enär vi nu påträffade Skeppet befants det hava drivit med strömmen över 2 mil om 

natten och var 5 mil till sjöss ner uti bukten på sidan om Åhus och Bornholm i ett sådant 

tillstånd att allt tågvirke och segel med allt vad mera som lämnats löst fäst var avtaget 

och bortrövat och själva ankartåget var avhugget in vid ankar Relinarnas ås ömse sidor 

övre däck. På ena sidan ner uti vattnet var utbräckt enär alla masterna gått överbord i 

den svåra stormen den 3:dje dennes. Stor och aktermasten voro avbräckta jäms med 

däck och förmasten under märsen. Alla fönster och dörrar borta, samt fartyget fullt av 

vatten horisontellt med själva sjön. 

Till frambringningen fästades linor i aktern på 4 ekor och fastsattes i fören på fartyget å 

vilket vi satte 5 stycken av de medhavda Stor eke seglen på däck fästade med trossar 

och linor i lämnade blockar. 

Vinden gynnade oss mer och mer med sydväst halv kuling, men för att träka allt vad 

gjörligt var att icke antingen bliva liggande på sjön i denna belägenhet en vinter natt och 

höst då stormen gjort nästan alla fiskare hog och brödlösa och således alla var i fara att 

bliva förlorade eller mot mörka natten ränna på skjär eller grund på ett olägligt ställe, 

måste vi ändå träcka med våra vrak ekor för att, då den obehagliga händelsen för oss sig 

tilldrog att Olof Pehrsson av en slingring eller gir av fartyget som låg över 1½ aln till 

babord sidan blev med segel och tågvirke kastade i sjön, varvid Nils Håkansson, Jöns 

Joensson och jag Olof Pehrsson blevo genom linors utkastande från fartyget bärgade i 
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vatten brynnen, men Kjäll Eriksson från sina omyndiga barn måste gå i sanck på stället 

2 mil i sjön. 

Äntligen träffade vi in i vår vik där vi ankrade först med 4 och sedan med 7 stycken 

sammanlagda trossar till ankartåg. 

Den 16:de om morgonen började vi med 60 man under närvaro av tillkallade män att 

lossa upp hälst skeppet vid vågornas brytning stötte akter och För då vi funno att 

Skeppet var lastat med furu plankor och av furu byggt mycket gammalt och svagt över 

Berghultet, men genom ösande och pumpande var allt förgäves förrän lossning skett. 

Hellevik den 16:de november 1801, 

Ola Pehrsson Sven Pehrsson, 

Med sina originaler lika lydande intygas, 

Af…. Norgren, Lars Jönsson i Istaby. 
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Den 16:de om morgonen voro Bergarna alla församlade i dagningen jämte de av den 

antagna och efteråt uppräknade arbetare för att först bese Fartygets tillstånd och därnäst 

lossa av lasten till räddning av både Skepp och Last i denna hamn såsom öppen för 

Sydväst, Synnan och Sydost, där Fartyget befanns i anseende till att av Stormasten då 

den gått överbord varunder däck på babords sidan utbräckt stycke allt vara fyllt av 

vatten jäms med sjön, som svallpade och svallade i Kajutan. Det enda rum som öppet 

var, liksom i en häftig ström, att blott av ösande få Skeppet länsatt för detta vatten var 

en ogjörlighet. Hälst sedan bägge pumparna voro fördärvade och i olaga. Man försökte 

Fartygets godhet där det försökas kunde, såsom bräckningen av däcket mitt uti Skeppet 

vid Storluckan för att lossa utav lasten det enda görliga sätt efter alla lastportarna dels 

voro under vatten och dels Plank (oläsbart). 

Sånt svällande utav vattnet att ingen enda planka genom stänger eller kilar kunde fåss 

lösa. Fartyget som efter svårt vattefall högg svåra stötar och for på grund, försatte folket 

i den största bestörtning varav följde att ingen minuts rådande ? var övrig för att taga ett 

sådant beslut att bräcka däcket för att vräka ut av en flytande sorts last i sjön och som 

uty den vådeliga belägenhet stadda utstå i ansvar därför att antingen genom efterlåtenhet 

låter Skepp och last fördervas eller och bryta att sådant däck och uttaga främmande gods 

av att redlöst Skepp som i sjön varit plundrat och rövat så att ej allenast alla luckor voro 

uppbrutna och borttagna utan jämväl själva Kajuta skranket, Panelningen å sidor och i 

taket jämte sängen med allt vad nämnas kan var borttagit så nödsakas vi begå liksom 

våld emot oss själva med vad vi här utinnan till gort vilket således för dagen antecknas 

bör. 

Den ena pumpen som syntes kunna fåss iordningställd sattes genast i värket var före 

stången för fogades till smeden och under arbete på det övriga, allt var likväl förgäves, 

potatis, sand och sågspån hindrade hjertenas arbete (hjertene = ventiler i en länspump), 

men omsidor då vi fingo lättat den i vädret icke ovanligheten började han på nytt att gå, 

vilket jämte upplossningen som allt gordes i babords sidan lättade fartyget till en del 

första dagen. Vädret och vinden som syntes och var ostadig forcerades lossningen som 

ovan nämndes och även dagsvercken. Och som Riksdagsmannen och Nemdemannen 

Knut Pehrsson den ende som ägde belägit land och strand å sina frälse hemman Nr. 87, 

88 Hörby och Nr. 100 i Stiby vid taltes att å dessa ägor få upplossa och dels lämna 

bestyret att ordinera manskapet till arbetets riktiga gång, samt plankornas sorterande 

dem med allt det övriga annoterades som oss i ordning hålla, så låvade han att utan 

annan vedergällning än en kommande på vårt godtycke sådant bestrida. Vid 

middagstiden ankom handelsmannen Silfin i Silfvitsborg begärde att komma ombord 

för att visa sina papper, men som fartyget icke stod på grund förmodade intressenterna 

om uppbringningen att ingen dykare hjälp eller åtgärd behöfdes, vilket svar Knut 

Pehrsson på våra vägnar aflämnade var efter Silfin oacktad han blev tillbuden att eljest 

få gå ombord genast bort fore. 
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I aftonstunden sattes 16 man till nattvagt lika som föra natten över Skepp som last samt 

det iland uppbringade Timbret och arbetarna för idag hafva varit ifrån Hellevik, Nils 

Sonasson, Trulls Ohlsson, Sven Bengtsson, Ola Pehrsson, dess son Ola, Nils 

Håkansson, Mickel Pehrsson, Nils Bengtsson, dess dräng Nils, Lars Svensson, Trulls 

Trullsson, dess son Trulls, Pehr Larsson, dess sohn Ola, Trulls Knutsson, John Pilt, Åke 

Magnusson, Hans Bengtsson, dess sohn Ola, Jöns Svensson, dess sohn Lars, Sven 

Pehrsson, sohnen Ola, Carl Ohlsson, dess sohn Ola, Jöns Ohlsson, John Norgren, Nils 

Esbjörnsson, Ola Mattsson, dess sohn John, Jöns Jaensson, Schröder, Ola Simonsson, 

Nils Jönsson, dess sohn Ola, Tyke Michelsson, do från Tosse, Sven Jönsson, Sven 

Larsson, Trulls Rasmusson, Nils Håkansson, Do ifrån Nogesund, Pehr Nilsson, Do från 

Hörvik, Johannes Håkansson och Ola Håkansson do från Stiby, Sven Larsson, Ola 

Pettersson, Johannes Tykasson, Pehr Håkansson, Pehr Pehrsson, Erik Tykasson, Lars 

Jönsson i Istaby, Nils Ohlsson från Hosaby, Do från Hörby Johannes Abrahamsson, 

Pehr Isberg, John Nilsson, Bengt Nilsson. 

Klockan 7 den 17:de i dagningen då arbetarna voro samlade kom nemdeman Bengt 

Pehrsson med order från Corvin att om nöden det ej fordrade skulle hafva anstånd med 

lossningen till klockan 10 då Corvin själv skulle vara på stället, men som 

nödvändigheten fordrade att med upplossningen fortfara tillbads Bengt Pehrsson att 

följa ut på fartyget för att detsamma inse då han äfven biträdde med flottarnas 

sammanslående, Ungefärlige 2 eftermiddagen kom Corvin då han frågade om der 

nekades at en av honom medhafwande Tullbetjent ut å Kronans vägnar vara ombord 

eller iland at hålla uppsigt hwartill af Knut Pehrsson och oss svarades at der nekas ingen 

ehn hver hafvas all möjlig uppsigt och som Corvin frågade om han fick taga befattning 

nekades det intill dess Landshöfdingen deröfwer finge resoulverat efter å ömse sidor 

inberättelsen om fartyget ingått. 

Corvin som såg huru fartyget och last låg för öppen sjö bad icke heller till att förbjuda 

någon upplastning som mere gordes i babords sidan för att få fartyget rest ur vattnet 

med den nu fördervade sidan, som dock först skjöndes mot aftonstunden denna dag. 

Alla arbetarna som igår utom Lars Jönsson i Istaby och Pehr Pehrsson från Stiby och 

alla 4 från Hörby, och tillkommer idag Lars Nilsson, Anders Olsson i Stiby, Matte 

Bengtsson och Lars Listergren från Torse, Ola Pehrsson, Johannes Abramsson, Nils 

Jönsson i Istaby, Trulls Jönsson och Ola Ohlsson i Hellevik, så skilgdes vi om aftonen. 

Den 18:de i dagningen fortsattes åter arbetet med lossningen så mycket hellre som 

besökaren var för ord med på stället och väderleken fogade sig som bäst och lossningen 

ej var förbjuden, då före middags tiden Capitain Leonard Kruse som oss frågade om han 

fick stiga ombord och bese fartyget vartill han ej allenast fick vänligt svar utan jämväl 

blev tillfrågad om upplossningen icke voro nödig tills nedre däcksbalkarna, vartill han 

svarade att lossningen dit vore ganska nödig varpå med arbete och pumpning fortsatts 
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alla ur båtarna som igår utom Sven Pehrsson och Lars Svensson tillkomma för idag, 

Pehr Pehrsson i Stiby, och Sven Jönssons sohn Sven. 

Den 19:de om morgonen då arbetstiden var inne ankom Corvin och under namn av 

uppsyningsman Holmgren och strandridaren i orten, då Holmgren frågade om man 

nekade besökarna att hålla bevakning vartill svarades att ingen hindrades i den 

utöfvning vartill han har förordnande och vartill besökaren själv bör svara, men vad 

Corvins befattning på dykeriets wägnar angår afbidas Landshöfding med förordnande 

varefter man som sagt är, då ville rätta sig. Av lossningen började således och fortsattes 

med arbetet till sen aftonen. Alla arbetarna som igår utom Nils Jönsson i Istaby samt 

tillkommo idag Staffan Jöransson, Magnus Åkesson. 

Den 20:de påbörjades lossningen helt bitida som påstod allenast till middagen då man 

alldeles upphörde sedan man hunnit till nedre mellandäcksbalken. Skeppet syntes då 

med någorlunda säkerhet kunna flyta på vattnet vilket blev jämväl på tillfrågan af 

Captain Kruse bekräftat. Vid detta tillfälle mehadde bemälte Captain om bord ankartåg 

och linor då han med order från Corvin till sporda om någon satte sig mot att han 

förtöjde Skeppet dermed, då honom lemnades det swar att man tog der första hjelp emot 

betalning som stod att erhålla för Skeppets Conservation varvid man erbjöd skeppet till 

dem som fartyget inbringat som och skedde. Öfriga manskapet på eftermiddagen 

nyttjades till plankornas staplande för att få allt uty wederbörlig ordning denna dag för 

den rapport som skulle avgå till Landshöfdinge embetet öfwer antalet av plankor som 

gik till 247/-16 tolfter, Neml.  

2½ alnar långa 13 tolfter 

3 alnar 14 ¾ tolfter 

4 alnar 28 ¼ tolfter 

6 alnar 88 tolfter 

7 alnar 63 tolfter 

8 alnar 22 5/6 tolfter 

9 alnar 8 ½ tolfter 

10 alnar 8 5/6 tolfter 

 247/-16 

Do. cirka en tolft stuvningsbräder. 

1 o 2 famnar furuved och 

2ne balckar, 

Alla arbetarna som igår. 

Den 21:ste samlades endast alla bergare. Intressenterna och Olof Pehrsson, Pehr 

Håkansson, Johannes och Erik Tykas Soner i Stiby för att göra en mera ordentlig 

inventering. 

3 stycken värpe bultar 
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1 styck gamal spel 

8 stycken järn spader 

2 st. kofötter 

cirka 19 järn 

1 st. måkare av järn 

1 st. lyckt lås 

2 st. dörr nycklar 

2ne lod 

1 st. skepps brän märcke 

1 burck med järnkulor 

12 st. större och mindre järn kulor 

16 st. bleck plåtar 

5 st. knifwar 

3 st. gafflar 

3 st. gamla rak knifwa 

1 st. Sms 

1 st. messings kompass hus 

2 st. messings ringar 

4 st. malm pistoler 

2 st. koppar the Kittlar 

3 st. horn ringar 

2 st. pump hjetan 

8 st. Poken holts skivor 

6 st. blåckar 

1 st. cirkel (passare) 

1 st. tumstock 

Stycken av 1 a 2 Oktanter 

1 dräyad messings burck avlång 

1 st. ringklocka 

2ne st. Kakel ungs dörrar af messing 

1 st. dräyad trä Logg 

2 st. ler krukor 

2 par Machjetters byzson 

1 par ragarns strumpor 

1 par ull strumpor 

2 st. stöfflar 

13 st. skor 

1 st. Scharp 

4 st. randiga Skjortor 

1 st. vit Do. 

2 st. randiga slarfor 

1 1/3 segelgarn 
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1 gaml täcke 

2 gaml Carpus 

9 famnar gamla linor 

3 Do tråss 

3 Do Do. 

272 Do. 

1½ Do. 

14 waflingar 

1 st. lodlina väger 14…? 

1 del lösa Skräfwor och nycklar 

1 gaml. pressäning 

3 st. Sk.Copik. (Ryska Kopek mynt) 

14 st. mindre såsom Poletter 

Dagswärckens antal vid upplåssningen, ösning, pumpning och inventering består 

således af 324 

5 nattvakter à 16 man 80 

Kjöre dagswärken wid upplåssningen ganska svåra med 8 par hästar. 

8 

Hästar och vagn till Carlshamn för att skaffa ankar tåg utgör Kjöredagswärkcen 2 

Här tillkommer widare såsom en hindran att Corvin ingen gång hwerken förbjudet 

lossningen ej heller erbjudit sig att fara ombord på Skeppet för att bese dess rådeliga 

belägenhet honom är alt så wherken nekat det senare eller at hafva all möjlig uppsigt 

och Controlle öfver godset. 

Klockan ungefärlige 10 på dagen ankom Herr Stadsfiskalen Lanerus i Carlshamn med 

förfrågan om vi ville lämna Skepp och gods till Dykeri Commisarien Corvins 

Disposition och som der till med hadde Konungens befallningshavare der i orten 

Resoul. af den 18 dennes der wij begärde få se och läsa och skedde så lemnades det svar 

som förut neml. let som man endast innan Landshöfdingen resoulverat haft betänkeligt 

att lemna något uti Corwins wård som så nyligen genom sin Pangorotte gjort 

medborgare lidande och om sin dykeribefattning os ingen fullmagt wist, så förföll ett 

sådant misstroende. Godset och Skeppet lemnades altså genast uti Herr Corvins wård 

under förbehåll att lagen som förut sagt fingo lägge dykeriet och oss emellan. Och 

emedan Herr Stadsfiskalen vid samma tillfälle instämde i Ricksdagsmannen Knut 

Pehrsson till Sjö- och Rådstugurätten den 25:te dennes och jämväl å embetets vägnar 

munteligen kallade Strandfogdarna till samma dag ty är både wy öfriga oss af dem som 

Skeppet bergat at ene handa dag och ställa så för rätten kom en hwer till det swaret 

lemnades som Herr fiskalen wherken kändt våra män dem här äro upptecknade wy 

heller i en sådan hast oss Kunnat inkalla woro wy ganska wälkomna och wy då oss utan 

stemning wille infinna att sålunda wara och aflupit bekräftas med alla våra äldres 

skrifter. 
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Hellevik Utsupra Ola Pehrsson 

Åke ÅM Magnusson Nils N Schröder 

Nils NB Bengtsson Trulls TO Olsson Nils N Jonasson 

Sven Larsson  Sven Pehrsson Lars L Svensson 

Nils N Nilsson Tyke T Mickelsson Mickel Pehrsson 

Ola Håkansson i Hörby. 

 

 

 


