
Farlig färd i storm och kyla
I mitten av februari år 1900 rasade en våldsam snö-
storm över landet. I Göteborg hade spårvagnarna 
svårt att ta sig fram. Liksom stadens invånare, som 
hukande kämpade sig fram på trottoarerna i den 
yrande snön och den skarpt bitande ostliga vinden. 
Fjordarna i Göteborgs skärgård var i det närmaste 
helt isbelagda. Endast en smal ränna hade brutits upp 
från Vinga in till hamnen. Genom den tog sig passa-
gerarbåten S/S Diana, torsdagen 15 februari, efter en 
svår och livsfarlig färd från Kiel två dagar innan. 
I Kattegatt hade det blåst upp till svår ostsydostlig 
storm, som på natten hade övergått till orkanstyrka. 
Vid tretiden på morgonen hade storriggen gått sön-
der och gaffeln rasat. Befälhavaren hade då beslutat 
sig för att gå in till Fornaes på Jylland för att reparera 
skadorna. Medan höga brottsjöar sköljt över fartyget 
och täckt det med is, hade besättningen kämpat med 
att laga riggen och knackat is. Efter en timme hade de 
kunnat fortsätta den avbrutna resan. (Källa: Göte-
borgs Aftonblad 17 februari 1900).

När S/S Diana anlöpte sin plats vid Tullhuset i 
Göteborg vid tolvtiden på torsdagen, vägde hon 
många ton mer än när hon avlöpte hamnen i Kiel. 
Fartygets skrov var täckt av ett nio, tio centimeters 

tjockt ispansar. Även däcket, kommandobryggan och 
riggen var starkt nedisade. När ytvattnets temperatur 
går under fyra plusgrader, som den gjorde då, är ris-
ken som störst  för nedisning av fartyg. Då försämras 
stabiliteten, det blir svårare att styra och tyngdpunk-
ten riskerar att förskjutas så mycket att fartyget slår 
runt. Annat som påverkar nedisningen är vattnets 
salthalt, vågornas höjd och vinden. 

Ångaren Diana hade allt emot sig; stormen, nedis-
ningen och en kapten som ville hålla tiden till varje 
pris. Dianas befälhavare var 50-årige John Fürst. I 
tio år hade han trafikerat rutten Göteborg - Kiel. Två 
gånger i veckan hade han styrt Diana fram och tillba-
ka genom Stora Bält och Kattegatt. 

”Varken storm, tjocka eller iskyla hindrade mig att 
framkomma på min tid eller att fullgöra mina två 
veckoturer”, skrev han i de nedteckningar om sitt 
liv till sjöss, som han gjorde 1910, på begäran av det 
ordenssällskap han var med i; Göta Coldinordern.
S/S Diana skulle bli hans sista fartyg.

Sorg i barndomshemmet
John Fürst, som var min farfars far, föddes på egen-
domen Bräcke i Lundby 1850. Hans far, Christoffer, 

Från svällande segel till de svarta rökarnas fartyg
En göteborgssjömans historia

Passagerarbåten S/S Diana. Med all säkerhet är det  sjökaptenen John Fürst som står i aktern.



var sjökapten från Arendal i Norge, som flyttade 
till Göteborg 1848 då han gifte sig med Johns mor, 
Amanda (f. Ejserman). Det kunde ha blivit en stor 
familj, Amanda födde tretton barn. Men bara sju 
uppnådde vuxen ålder. 1859 dog Lars, fyra måna-
der, av okänd anledning. 1861 var den stora sorgens 
år. Då dog sexåriga Clara och tioåriga Georgina av 
scharlakansfeber, på samma dag! Två och en halv 
månad senare dog ettåringen Gottfrid, kanske av 
samma sjukdom som systrarna. 1868 dog femåringen 
Christoffer av tbc och två år senare dog ettåringen 
Alfhild av maginfektion. Det går bara att föreställa 
sig sorgen i det stora hushållet under årens lopp. 
Och det stora lasset som Amanda fick dra, med hjälp 
av pigor, med maken till sjöss under långliga tider. 
Johns bror Waldemar som också var sjökapten dog 
vid en minsprängning på Nordsjön 1919. Men vid 
den tiden var både Christoffer och Amanda döda, så 
den sorgen slapp de iallafall.

Sjömanslivet lockar
I sina nedteckningar skriver John om den första re-
san till sjöss som tolvåring. Han fick då följa med fa-
dern sjökaptenen till Alexandria. På hemvägen med 
en ångare över Nordsjön, var det ”en af de häftigaste 
stormar som någonsin rasat öfver Nordsjön”. Men det 
var inget som avskräckte honom, tvärtom, det fick 
honom att bestämma sig. Han skulle bli sjökapten, 

precis som fadern. Efter att ha gått ytterligare två år 
i skolan påbörjade han sin färd mot målet. Han gick 
den långa vägen och började som elev på Eriksbergs 
mekaniska verkstad. I tur och ordning arbetade han 
på modellsnickeriverkstaden, plåtslageriet, smedjan, 
ritsalen, filverkstaden och ekonomiavdelningen. Han 
var bland annat med om att sätta upp Måseskärs 
fyrtorn. Lärdomarna från åren på Eriksberg skulle 
komma till stor nytta i arbetet som sjökapten, skrev 
han i sina nedteckningar. 

Med vind i seglen
När han var tjugo år sade han upp sig på Eriksberg 
och fick efter kontakt med Sjömanshuset några dagar 
senare, anställning som jungman på den ståtliga tre-
mastade fullriggaren Krusebjörn. Han tog ett hastigt 
farväl av sin gråtande mor, slängde upp sjömans-
säcken på ryggen och påbörjade med vind i seglen 
sitt tjugoåriga liv till sjöss på de oändliga oceanerna 
mellan världsdelarna. Trampade däck under stormi-
ga nätter med knakande riggar, hängde på stormärs-
rår med stelfrusna fingrar och upplevde tropikernas 
stjärnvalv och ljumma passadvindar. Han seglade 
till Maldenön för lastning av guano ( spillning från 
sjöfågel, sälar och fladdermöss), och lossning av den-
samma i Hamburg. Så till Bengalen och lastade ris 
för Europa. Och vidare över haven varhelst rederiet 
fick frakter att lasta och lossa.

Tremastade fullriggaren Krusebjörn, byggd 1868.Oljemålning signerad H. Petersen och P C Holm 1871. Påförd 
text: Krusebjörn från Hudiksvall. Rederi R Frisk, E Frisk, Forströmson & Co. Fördt av A P Dyberg. Ur Wikipe-
dia. (1873 gick Krusebjörn under utanför England, med man och allt).



Risker till havs
Sjömansyrket gick ofta i arv på den tiden. Men oftast 
var det bondpojkar som istället för att bli dåligt avlö-
nad dräng hellre valde att bli jungman på ett segelfar-
tyg. Det var bättre betalt och innebar chansen att få 
komma ut och se sig om i världen. 
Det var ett riskfyllt arbete att vara sjöman, framför 
allt matros, på de stora segelfartygen. Att klättra upp 
i isiga riggar, master och rår, så högt som på 30-50 
meters höjd för att reva eller beslå segel, var med fara 
för livet. Många är de sjömän som sköljts överbord i 
stormande hav och försvunnit i havets djup. 

John klarade sig från svårare skador men han näm-
ner några händelser där det kunde gått illa:
” Jag föll ner i rummet, då vi seglade i ballast, när jag 
skulle surra en märsstång som låg på mellandäcks-
bjälkarna, och bröt högra handleden. Vid Cape Good 
Hope i hög motsjö gick jag öfverbord från klyvarebom-
men, men lyckades klamra mig fast vid waterstagen, 
fast jag vid hvarje sjö var långt under vattnet. Jag fick 
tag i klyvareskotet, seglet var fastgjordt och jag blef 
upphalad, alltjämt dock hållande min märlspik i han-
den. En annan gång föll jag framstupa från förmärsen 
men blef hängande i storstängstaget i förbifarten”. 

Befälhavare på Jon Sjödin
Han mönstrade av Krusebjörn 1872 och återvände 
till Göteborg och började på Navigationsskolan. Året 
efter gick han med examenspapperen i handen, di-
rekt till Sjömanshuset. Som utexaminerad sjökapten 
mönstrade han sedan på flera fartyg som styrman, 
bland annat på Sveabolaget Stockholms Nore, ” en 
snabbseglare af första klass”.

1880 hissade han för första gången sitt befälstecken. 
Det var på den tremastade barken Jon Sjödin. Han 

seglade kors och tvärs över världshaven med laster 
som guano, bomull, kol, paddy (oskalat ris), sock-
er, tackjärn, fotogen, props (rundvirke), med mera. 
Hamnarna var många: Callao, Lobos Point, Akyab, 
Ceylon, Singapore, Java, Philadelphia, Port Elisabeth, 
Barbados ...
 
Segelfartygsperioden tar slut
I augusti 1883 mönstrade han av Jon Sjödin. Hans 
tid som sjöman på segelfartyg var över för gott. Han 
konstaterar lakoniskt; ”därmed avslutades min segel-
fartygsperiod”.  

I stället för svällande segel gällde nu ångfartyg med 
sin bolmande svarta rök. I december samma år 
mönstrade han på som förste styrman på Svenska 
Llloyds, S/S Mälaren. Året efter gifte han sig med sin 
Anna, född Bolm, och bosatte sig på Andra Långga-
tan. 1885 kom det första barnet, Ragnar och sedan 
Otto. Så följde Clara (Lalla), Valdemar (Valle), Märta 
och så minstingen Henrik, min farfar, född 1894. 
Otto, Valdemar och Ragnar gick alla tre i sin fars 
fotspår och blev sjökaptener. (1918 sköts Ragnar till 
döds av befälhavaren på S/S Anglia.) 

John var förste styrman på S/S Mälaren på traden 
Göteborg - Hamburg i nära fem år. Han minns: ”Vid 
ett tillfälle miste vi propellern mitt ute i Nordsjön och 
fick öva upp oss i sjömansskap genom tillriggning av 
segel. Vid ett annat tillfälle slogs fockmasten över-
bord av en brottsjö som på samma gång bortslet hela 
babords brädgång, från överbyggnaden till backen. 
Vi måste vända om hemåt och jag hade styvt arbete 
att bli klar av mast och rigg i mörka vinternatten i en 
rytande storm”. 

Efter att ha drabbats av tyfus och legat sjuk i fyra 
månader fick han på hösten 1890 anställning som be-
fälhavare på ångaren Diana, för rederiet Ångfartygs 
Aktiebolaget Göteborg- Kiel. 
Lägenheten på Andra Långgatan hade fönster med 
utsikt över hamnen. Därifrån kunde barnen se när 
Diana kom och gick. Och också höra, för John hade 
en särskild signal med ångvisslan som hälsning och 
farväl till sin familj. Något som var väldigt viktigt för 
barnen. 
De sista åren på 1800-talet blev det skralt med in-
komster för rederiet och Diana med systerfartyget 
Flora lades upp och försåldes 1901. S/S Diana blev 
Johns sista fartyg, hans liv till sjöss var slut för gott. 

En sjöman går iland
Samma år, 1901, fick han tjänsten som ombudsman 

Barken Jon Sjödin 1874. Sign. Eugene Grandin. 
https://digitaltmuseum.se.



på Göteborgs Sjömanshus. Under sina tio år där ”... 
gjorde han sig genom sitt humana och tillmötesgående 
sätt synnerligen omtyckt. Det är omvittnat  att han 
ömmade för sjöfolket och sökte på alla sätt bistå de 
sjömän som i ena eller andra hänseendet var i behov 
av understöd och vägledning”, står att läsa i eftermälet.

Man förstår av hans nedteckningar, att omställningen 
från sjön till landbacken kanske inte hade varit så 
lätt.
”Till en början var det icke utan en viss längtan efter 
det friska sjölifvet, stormen, dimmorna och saltstänket 
i ansigtet samt nervspänningen, då jag med klockan 
i hand och räknande maskinens slag gick från kajen 
här till kajen i Kiel eller tvärtom, i starkaste tjocka, 
utan att under resan se hvarken fyrar eller land. Men 
denna längtan till hafvet har på senare åren försvun-
nit och jag är glad och tacksam mot försynen som 
hjälpt mig vid alla mitt lifs olika skeden och att på 
ålderdomen ha funnit en lugn tillvaro och anständig 
bärgning”.
 
När John ser tillbaka på sitt yrkesliv finner han att 
det varit uppdelat i tioårsperioder. 1870 gick han till 
sjöss, 1880 fick han segelfartyget Jon Sjödin att föra 
som kapten, 1890 blev han befälhavare på ångaren 
Diana och år 1900 var hans sjömansliv förbi. 

”Undrar just hvad för en förändring som förestår mig 
vid denna tioårsperiods slut”, skriver han i nedteck-
ningarna från mars 1910. Ett och ett halvt år senare 
dog han i perniciös anemi, sextioett år gammal. 
Livets seglats var över.

Karin Fürst
John Christoffer Sebastian Fürst 1850-1911.


