Tre sjdmiin frin Torsiker som fiirolyckadesute pi haven
Kapten JonasForsner
JonasForsnerJonssonftiddes5 november1762i Kalvsniisi Torsiker. Fdriildrarvar bergsmannen
och bonden
pi Kalvsniisnr 2 Jon Perssonf. 27 ju'li l72I i Kalvsniis
och hustrun Merit Hansdotter f. 27 februai 1720 i
Fors. Jonas hade sju syskon: Karin, Per, Brita, Per,
Margta,Hansoch Anders.Aven JonasfarfarPerJoensson var bondepa KalvsnAs2 och farmor hette Carin
Larsdotter.
1780flyttade Jonastill Giivle fitr att bli sjdman.Han
skrevsin iGavle sjiimanshusd 24 mars 1782, 19 at
gammal och ogift. Var fiirst kolsmat sedanjungman
och senarestyrmanpe skeppetPillin i flera ir. 1795i
april blev han borgare,skepparesamtkommendOroch
blev kaptenpi galeasenMagdalenaom 34 Yzsv ra ldster (sver liist : 2.448 kg) 1796-1799.Magdalenagick
pi Ostersjiinoch Nordsjdn.1799fannsKaptenForsner
pri briggadinenMerkurius som gick pi Nordsjiin och
1800pi galeasenIngenTing om 46 % liister ft'rhyrd i
Giiteborg.Ensjiimani den langviigasegelsjttfarten
bitrjade somkajutvakt,lArlingellerjungmanoch blev efter
nigra ir l?ittmatrosoch efter ytterligare nigra Ar matros
och kanskeocksi konstapel.Fdr att bli andreoch ftrste
styrmankiivdes efter l84l i regel examenfni'n nigon
navigationsskola.

pALondon.Karl-Petterblev skeppareoch borgarel85l
och kaptenpi skonertenAmalia om 86 liister,fiirhyrt
pi Medelhavet.Amalia byggdes i Givle 1836 fttr
grosshandlare
Carl Forsbergoch fiskarenO. Holmgren.
Ftirolyckadsamma6r, okAnt var, enligt uppgift fr.fur
sjdhistorikernIngvar Henricsonsi ftirliste skeppeti
januari vid Nordstrandi Oslolorden. Pi Amalia fanns
kaptenWir€n och sju bes?ittningsmiin,
styrmanPaulsson,matrosemaAnderssonoch Sandelius,timmermannen Sund,jungmiinnenLundbergoch Bang samtkocken Hedlund.
Karl-Pettersfur Jon Perssondog i Giivle f;ingelse1834
endast43 Ar gammal. Ankom i februari 1E34.F.d.
bergsmannen
Jon Perssonftir skuldatt i bysdttninghillas.Enligt Konungenshiiga befallningshavares
i Gefle
resolutionunderden3 [ decemberI E33ddmdatt i brist
av tillgengett hundradeRiksdalerriksmyntjemte riinta
och omkostnaderldr stadsfiskalenP.H. Lindstrdms
iigandefordran i bysiittninghilles intill dess skulden
bliver betaldeller s{ l5ngefordringsiigaren
det astundar
och det besfiimdeunderhilletutgives.
Jungman Lars l'redrik Engl6n

Lars Fredrik Engl6n hade som sjiiman registreringsnummer897 och var inregisherade
187l-1877.Ar
1869den2 novemberintogstill diinstgdringLars FredJonasForsnergifte sig ftire 1790med Ann Westerberg rik Engldn,f. I sept 1855i Tors6ker,faderbondenOlof
frin Giivle f. 1765.Han omkom 1800 i Nordsjiin di OlssonEngl€n,dtid.
hansfartygfiirliste med manoch allt. Finnsen notering
Fiirhyrd 12 maj lE70 med Kapten P. Pettersson,pi
att fiirlisningenska ha iigt rum lE0l. Hustrunl?imnaskeppetAndrea som liirling pi Medelhavet.1872 24
des ensami GZivlemed fem barn, Sra diithar och en
augustimed KaptenC.B. Pihlssonpi skeppetTrio om
son,allaftiddamellanl79l och 1800.
108,5nyliister.Somjungmanpi Cardiff. Liingd 5,1 fot.
Kapten Karl-Petter Wir6n
Hir blontoch dgon ljusbruna.
Karl-PetterWiren Jonssonftiddes 24 oktober l82l i Blivit bortamed skeppetTrio. Kapten C-B. Pahlsson,
j?imteden tivriga besAttningen
under resafrin Bremen
Kalvsn6si Torsiiker.Ftiriildrar var bergsmannen
och
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bondenpi Kalvsniisnr 2 Jon Perssonf. 2l september
1856
ktiptes
och
till
Gavle
lE6E.
SkeppetTrio blev
1790 i Kalvsn?isoch hustrunMarta Hansdotterf. 4
natten
till
den
12
maj
1873
ttverseglad
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phin frin Bremenunderbeftilav kaptenMaassom segAven farfar Per Jonssonoch farfarsfar Jon Perssonvar lat iiver Trio. Tre sjiimdnfrin ingaren anmdlde
att de
bdnderp6 Kalvsniis2. Karl-PetterWir6n var syskon- varit med om en kollision med ett
okiint barkskepp
bambamtill kaprenJonasForsnerovan.
utanftirBornholmpA nattenmellanden ll och 12 maj
Karl-Petter flyttade i januari 1846 fnin Torsiker till och att det sjdnk med man och allt innanden bit som
G?ivleoch boddetillsammansmed systemBrita. Den ingaren satt in ltir undsiittning hann fram. Kaptenen
Pihlsson och elva besiittningsmdn,
3l juli lE40 intogstill tjanstgdringvid Gefle Sjdmans- bef?ilhavaren
styrhus i ynglingenKarl.PetterVir€n fddd | 822 i Tonlker man Lindholm, stuvertenoch kocken Berggren,timoch ogift. Faderb€rgsmannen
Jon Persson,Kalvsniis. mermannenZetterberg, batsmannenBerglind, liittmaFiirhyrd med Kapten Surgird pi, Medelhavet ldr kock hosemaOrbergoch Sjdberg, jungmiinnenKihlstriim,
1841, en Viistersjtiresamed Kapten Briinnberg ldr Ostrand,Htlbenette,Engldnoch Stidergren.Lars Fredjungman.Rymt d. 6. mars 1842i New York. Efter ny- rik var endast17 6r och 8 manaderniir han omkom.
inskivning 1843 fttrhyrd med Kapten G.A. Asander Familjenboddei Elteboutanvids.FademOlof Olsson
fiir l?ittmatros
pi Nordsjdn.1846med S.O.Nilsson pi Engldn dog 1E64.Modem Kerstin Giiransdottervar
Nordsjdnsomstyrman.l848medA.A. Cajanuspl Me- fUdd 1820.Lars Fredrikhade€n systerAnna-Charloth
delhavetsom styrman.l850med Flor€n som styrman fbdd 1851.

Kalvsniis nr 2
Sjlimiinnens hyra: nar en sjiimani iildre tider var med i ett skonare med r6segelriggadfockmast. Bland traditionella
skeppslaghade han del i lastrummeloch kunde sjelv iiira fartygstyperiir skonarnade bestaseglamapi bidevindoch
varor att handla med. N:ir fartygen senareiigdes av redare kryss.Den ursprungligaskonedenvar ett mindretvemastat
miste han den rAttenoch fick i stiillet hyra. Sjdmanshusen fartyg med galfelsegelpA bAdamasterna.Iiirsegeloch evenregleradeoch hdll nereldnernapi svenskafartyg ?lndafram tuellt gaffeltoppsegel.Senarehar minga andra type. ftiretill ftirsta viirldskriget. 1796tick Kapt€nForsneri hyra per kommit, med varieranderiggning och upp till sju master.
minad pA I0 rd, styrman Sandelius9.40 rd. timmerman Skonarnautveckladesfiirst i Nederliindernape 1600- och
Ringvall 8.16 rd, matrosenBerglin 8 rd, koksmatenSahl- 1700-lalen.Namnet?irdock frin USA, diir det fttrstafartyg
qvist 3.32 rd. l80Qvar hyranfiir kaptenForsneroch styrman kallat si liir ha byggtsl713 och diir riggenblev mycketvanRamstrom10 rd, tiir timmermanSunb€rg9 rd, ldr matros lig. Skonarriggeniir eftbktiv tijr bidevind och halwind
Palberg8 rd, tbrjungman Lindberg6 rd och iiir koksmaten (sidovind) och riift lAtthanteradpe mindre fartyg. Skonare
Berglund4,40 rd per mAnad.Vid mitten av 1600-talethade anviindesfremsti kust-,flod- och insjiifart.
en jungmanca 15 riksdalerper manad,en matrosca 20 och
Brrkskepp: Bark, iir ett tre- eller flermastatfartyg vars aken styrmanca 30. Pi 1880-lalethadeenjungmanfortfarande
lerslamast,mesanmasten,
iir gafTelriggad
och reslel av masbara 15-20kronor,en matrosca 35 kronoroch en styrmanca
tema driggade. I olikhet med de tivriga we eller flera mas60 konor per minad. P6 skeppetTrio 1873tjiinadestyrmantema saknardennadessutommarsoch har sndastsalning.Pe
nen 66 kronor och jungmanL,E. Engldn 14 kronor per m6mesanmasten
ftirs ett gaffelsegel,kallat mesan,och ovanltir
nad.Liinemavar en tredjedelav vad som betaladesi engelsdetta ett s.k. gaffeltoppsegel,som liiper pe mesansEngen
ka och amerikanskafartyg.
(mastensliirliingning)och halasut pe gaffeln.Pastdre barkGalcas: Sedanmitten av 1800-talethar man i Skandinavien skepp:h mesanseglet
ofta delat,och en mindregaftbl finns
med galeasavsett den vanligastetypen av skutor, med ketch- di ungefiirmitt pe undermasten.
Fitr ttvrigt iir ett barkskepp
rigg. det vill saigatve maste.,varav den ftirliga iir l:ingre och tacklat som ett "fullriggat" skepp eller en fregatt.En bark
pe dennafartygstypbrukas kallas stormast.Den akterliga kan seglasmed mindrebesaittning
Anen fltllriggare,mener i
kallas mesan.Pe baggemastemabrukar tijras gatTelsegel, oceanl'artbetydligt bettre an skonare.Barkeniir d?irfiirden
toppsegeloch ftirr eventuelltett par rfuegeli toppenav stor- segelfartygstyp
som liingst kundekonkurreramed angfartymasten.numerabam en salning.I ftirenhar den liir det mesta gen i oceanfart.
ett riitt lingt bogspfttt, d:ir det iir thstat ett eller tvi liirstag,
diir man ftir klyware. Innerst,frin diick gar ytterligare ett stag
KerstinEllert
upp till salningendar fockentjrs. I aktemtinns vanligenen
Ndcksta276 830 23 Hackas
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7022 |, +46705712807
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runt Ostersjiinoch NordsjOnkorsoch tuars.
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Brigantin: Ett litet Femastatsegelfartygmedrasegelpe den
ftirfiga mastenoch ett gaffelsegelpa denakEemaslen,kom- ^attor:
gd:t: s!!.nan:husnattikel DIba:2' DIba:E.Dlba:l3
plettirat med ett rrek;tigt gafieitoppseget meltan lafeln
och masttoppen.Brigantinin har den-aktri mastensoir stor- aduk.sibnanshs niinsterlig4areDlaa:s' DIao:12'DIaa:17

mast,
i moLats
ririgareasen.
B""il;;;;;;;;;;;;
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sprungfigenfiAn ilalienskabrigantino,som i sin tur harshm- Av'skr.ivna
resistertE6E-tE75
DIbb:2
mar frin brigante, sjiirtivare, efter briga som betyder strid. Kyrkb,cker:Torsd*er(X) ochGtivte(n
Fartygstypenvar i Gavfe vanligare ?inbriggen pa 1700-talet. G.ttlefdngetse/dngnrllo 1E31-lE36.Henncson,
Ingvar:Drdmmen
Skonert: Aven kallad skonare,iir ett i huvudsaksnedsegel- on euseglandeskepp: GaMlesjdhistoa i kaptenstavlor,
ISBN91riggat tbrtyg med tvi eller fler master, med stormastensom 86214-88-l WikiPedw
andra mast. Beniimningen skonert anvAndsi Idrsta hand om

