Förlisningen
av postångfartyget Nagler

Året är 1859 som denna historia utspelar sig. Detta är en sann skildring av en fartygs öde som kunde ha kostat
människoliv men som tack vare en lotsdräng som äventyrade sitt liv avlöpte detta dramat med lycklig utgång.
Det är höst närmare bestämt i början av november 1859 således nästan exakt 161 år tillbaka i tiden.
Trevlig läsning i Corona och hösttid.Året är 1859 som denna historia utspelar sig. Detta är en sann skildring av en
fartygs öde som kunde ha kostat människoliv men som tack vare en lotsdräng som äventyrade sitt liv avlöpte detta
dramat med lycklig utgång.
Det är höst närmare bestämt i början av november 1859 således nästan exakt 161 år tillbaka i tiden.
Trevlig läsning i Corona och hösttid.
Drängen Sven Anders Nilsson på Örö hade just vaknat står på gången ner mot sjöbodarna. Det är tidig morgon i november, snart skall han vara ute med
lillbåten och vittja de nät som sattes i veckan. Han kisade upp mot himlen tunga moln tonade upp sig i öster, han spottade ut en stråle snus rynkade pannan
mot den hotande molnbanken, men vad kunde man vänta sig denna dag på året det är ju november i nådens år 1859.
Föga vet han om, drängen Nilsson att han snart inom ett dygn skall göra sitt livs insats med stor risk för livet.
I samma stund stävade den kungliga Preussiska postångfartyget Nagler ut från Stockholm det är morgonen den 1:e november 1859. Nagler har en
maskinstyrka av 220 hästkrafter och har en besättning på 33 man och ett okänt antal passagerare ombord, befälhavare är kapten Barandon. Fartyget trafikerar
traden Stockholm - Kalmar - Stettin och anses som det modernaste och snabbaste i den preussiska marinen, det är byggt 1853.
Det är en gråmulen morgon, efter ha passerat Danziger Gatt sätter man kursen söderut och befälet beordrar några grader åt ost för att undvika att vara för
nära kusten. Vädret är inte det bästa det är ju i november och kaptenen vet att Östersjön vid den här tiden på året är lömsk, han har varit med förut en erfaren
kapten. Farten är goda dryga 10 knop, vinden ligger på ost med dragning åt nord. På kvällen förändras vädret dramatiskt, sikten försämras, nu är det helt
omöjligt att pejla kustfyrarna, vinden ökar det blåser kuling från nordost. Befälhavaren beordrar några grader till åt ost för att kompensera avdriften. Snart
infinner sig det för alla sjöfarares värsta tillstånd att man inte kan fastställa sin position, man vet helt enkelt inte var man befinner sig.
Strax efter midnatt hör utkiken ombord ljudet av bränningar, han larmar ”brytande sjö i lä” i samma stund ser han virvlande vita kammar, kapten Barandon
tillsammans med vakthavande befäl ser till sin fasa de brytande bränningarna från Örö Sankor. Med ett fruktansvärt brak törnar hon på Knölarna (Knallarna)
ca 2,5 nautiska mil nordost om Örö.
Hon kastas upp på grundet och springer omedelbart läck.
Drängen Nilsson hade tidigt på morgonen hört ett underligt ljud utifrån sjön han ser från Grönskär ett stort ångfartyg på grund det ryker fortfarande från
skorstenen han larmar omedelbart Örölotsarna. Mästerlotsen Wirsén konstaterar ”hon står på Knölarna” mannarna kunde inte helt upptäcka haveristen på
grund av den dåliga sikten och den kraftiga blåsten viktigt för lotspersonalen är att se om några räddningsbåtar har satts ut från fartyget.
Under natten råder ett ohyggligt tillstånd på Nagler hon hugger svårt på grundet i den hårda sjöhävningen det är
bäcksvart positionen är inte fastställd man tror att man befinner sig på Ölands norra udde att sätta ut några
räddningsbåtar i mörkret var helt otänkbart.
Då dagen äntligen bröt in hade stormen ökat ytterligare man kunde nu skönja land i detta läge beslutade kapten
att låta folket lämna fartyget, den stora livbåten sjösätts.
Den fick ta så många passagerare som den var avsedd för de flesta barn och kvinnor, en svensk sjökapten
som var med bland passagerarna fick ta befälet ombord. Samtliga livbåtar sattes nu i sjön och bemannades, den
siste av dessa hade förste styrman befälet som fick order att så snabbt som möjligt påkalla hjälp.
Med livet som insatts försökte den tappra skaran att ta sig från haveristen det är kallt och sjön går hög,
livsfarliga bränningar runt omkring. Nu finns enbart kaptenen och fem man kvar ombord, vinden ökar till orkan,
Naglers öde är beseglat hon är dömd att bli vrak.
Mästerlotsen Wirsén beslutade att gå ut till haveristen, han beordrade att besätta tre båtar, han kunde inte själv lämna Örö på grund av lotsuppassningen.
Befälet över räddningsbåtarna övertogs av kronolotsen Nilsson. Man försökte segla ut men vinden var för stark så seglen, trots att de var revade blåstes av
masterna. Nilsson beordrade rodd det är ca 2,5 distansminuter ut till de sk Knölarna (Knallarna) nu fick drängen Nilsson och alla de övriga mannarna ro i
svår motsjö och storm, de stora årorna blev tyngre och tyngre och sjön är vresig och hög. Efter ca 4 timmar av ansträngd rodd att nåddes haveristen de flesta
nu utmattade av den slitiga rodden, armar och ben värkte.
Sjön gick hög regnet piskade, hon låg högt uppe på grundet med babords reling under vattenytan och med styrbordssidan högt över vattnet, fockmasten var
kapad. Endast befälhavaren och fem man var kvar ombord, stelfrusna och skräckslagna.
Flera försök att nå fram till haveristen misslyckades, sjön var alldeles för grov och risken var överhängande att räddningsmanskapet och båtarna skulle gå
förlorade. Efter det sista misslyckade försöket beslutade man att avstå och lämna de sex männen åt sitt öde. Men de båda Nilssönerna, kronolotsen och
drängen drängen Sven Anders Nilsson ville annat och lyckades till slut ta sig fram med den stora lotsbåten. Plötsligt kom en sjö och slungade lotsbåten emot
Nagler så kraftigt att ett bord bräcktes men tre man lyckades hoppa ner i båten varav en hamnade i vattnet men kunde räddas. Nu när de andra båtarna sett
hela förloppet kunde en av dem ta sig fram och rädda de andra varav kaptenen var den sista som lämnade fartyget.
Att kunna rädda något av godset som kläder och värdegods ombord var inte att tänka på utan snabbt ta sig ifrån vraket, samtliga ombord räddades av
Örölotsarna.
Efter tre veckor syntes ingenting av Nagler ovan vattenytan vintern kom fort detta år vilket gjorde allt dykeri omöjligt men trots allt hade man kunnat bärga
åtskilligt av Naglers last som bl.a 900 skeppspund järn och 100 skeppspund ren råkoppar (1 skeppspund=170 kg) samt ett större parti gammal koppar. Det
har berättats att en låda tillhörande den svenska och norska ministern i Wien excellensen Due innehållande obligationer m.m av ett stort värde fanns ombord.
Excellensen var ingen mindre än norske politikern Gottschalk Haxthausen Due på sin tid norsk stadsminister i Stockholm och god vän med kung Karl Johan.
Lådan och innehållet är i dag ännu inte återfunnet och ligger sannolikt kvar på sjöbotten i Örö Sanka.
Alla som deltog i räddningsarbetet belönades av den preussiska staten.
Söndagen den 29 juli 1860 efter gudstjänsten i Misterhults kyrka kallades
de fram på kyrkogången varvid kyrkoherden och klockaren utdelade medaljerna varav de flesta av hög dignitet.
I övrigt belönades manskapet med pengar på den tiden betydande belopp.
Sexton år efter Naglers skeppsbrott natten till den 27 oktober 1875, strandade briggen Siegler av Kiel vid
Långbådan men det är en annan historia.
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