
Den smällkalla vintern 1918 rasade Första världs-
kriget fortfarande i Europa. I Sverige ledde livsmed-
elsbristen till ransoneringar och hungerkravaller. 
Kampen för lika rösträtt pågick. Och över hela landet 
svepte en revolutionär stämning bland arbetarklas-
sen. Samtidigt spred sig spanska sjukan med ohygglig 
fart över landet och resten av världen. Ute till sjöss 
riskerade sjömännen livet för livsnödvändiga frakter 
ut och in i landet.
Men det var ingen stridshandling som var orsaken 
till det blodiga drama som kom att utspela sig på 
fraktångaren S/S Anglia i januari 1918. Där kaptenen 
sköt ihjäl sin förstestyrman och sedan själv hoppade 
överbord i öppen sjö.

Farlig färd över Atlanten 
I sträng kyla lämnade S/S Anglia hemmahamnen 
Göteborg den vintern. Hon var byggd fyra år tidigare 
på Lindholmens varv. Destinationen var Brasilien 
med mellanhamn i New York. Färden över Atlanten 
var livsfarlig. Tyska ubåtar torpederade och minerade 
inte bara krigsfartyg utan även handelsfartyg från 
neutrala länder som Sverige. 

Det går bara att föreställa sig lättnaden besättningen 
måste ha känt över att ha klarat sig helskinnade till 
New York. Förstestyrman ombord var 33-årige göte-
borgaren Ragnar Fürst. 182 centimeter lång, ljust hår, 
blå ögon och med ett ankare tatuerat på höger arm. 
Som 20-åring hade han tagit hyra på ett segelfartyg 
och hamnat i Honolulu. Där fick han jobb i hamnsty-
relsen och blev befälhavare på ett stort mudderverk. 
Flottbasen Pearl Harbor höll då på att byggas. Han 
gifte sig med hawaiianskan Kalei Manasse och fick en 
dotter. Fem år senare skiljde de sig. Dottern Martha 
tog han med hem till Göteborg, där hon växte upp 
hos en av hans systrar. 
Ragnar Fürst längtade hem. Han hade flera gånger 
uttryckt att han ville lämna livet på sjön. En orsak 
kan ha varit att han och kaptenen hade en tvist sinse-
mellan. Något som skulle få förfärande konsekvenser.

Katastrof till havs 
Halv åtta på morgonen, fredag 25 januari, var S/S 
Anglia färdiglastad med styckegods, för vidare färd 
till flera hamnar Brasilien. Efter att ha lotsats ut till 
Ambrose Channel stävade hon vidare söderut. Det 
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Mord på öppet hav
Kaptenen blev galen och sköt styrmannen



var frisk bris med hög dyning från väst, står det i 
skeppsdagboken.
Dagen efter, lördag 26 januari, började befälhavaren, 
Clemens Waern, visa tecken på psykiska problem. 
Han var orolig och nervös och stundtals ”sinnesfrån-
varande”. Det var han även på söndagen, och framåt 
kvällen förvärrades tillståndet.

När mörkret föll vid halv åttatiden, släckte Waern 
ljuset i navigationshytten och ställde sig i dörren med 
en revolver i handen. Han sprang ut på undre bryg-
gan och halvvägs uppför trappan till den övre stanna-
de han till och avlossade ett skott mot förstestyrman, 
Ragnar Fürst. Skottet träffade Fürst i vänstra sidan. 
Trots skadan lyckades han ändå springande ta sig 
förbi kaptenen och ned på däck. Kaptenen rusade 
upp på övre bryggan och avlossade ännu ett skott 
mot sin styrman och ett skott till åt ett annat håll.
Tredjestyrman och rorsmannen tog sig snabbt ned 
från bryggan. Fartyget var nu utom kontroll.

Kaptenen över bord
Eldare och matroser kallades upp på däck för att ta 
fast kaptenen. Andre styrman, Granquist, gav order 
om att släcka ljuset och stoppa maskinerna. Styrman 
Fürst hjälptes under tiden in i en hytt. Kaptenen 
befann sig fortfarande på övre bryggan och gick fram 
och tillbaka och utmanade besättningen att komma 
upp till honom, om de vågade.
Enligt sjöförklaringen tog det ungefär åtta minuter 
från de första skotten till att Waern avlossade ytter-
ligare ett skott. Matrosen Sven Göransson, såg kapte-
nen luta sig ut över täckverket akter om bryggan på 
nedre däck och skjuta ett skott mot sitt eget huvud 
och falla överbord. Eldaren Aron Andersson såg ho-
nom flyta på vattnet akteröver ett kort ögonblick.

En bemannad båt sattes ut för att leta efter kaptenen. 
Efter omkring 45 minuter kom båten tillbaka utan att 
han hittats. Besättningen samlades för skeppsråd och 

beslutade sig för att ta sig till närmaste hamn som 
klarade Anglias djupgående. Natten till måndagen 
hade styrman Fürst svåra plågor men var ännu vid 
medvetande. Måndag morgon fick han feber och 
började yra. Vid tio-tiden på förmiddagen förlorade 
han medvetandet och vid nio på kvällen avled han. 

Dagen efter nådde de äntligen hamnen Hampton Ro-
ads i Virginia. Kaptenen fick en sjömans grav - havets 
botten. Ragnar Fürst begravdes 2 februari på sjöman-
skyrkogården på Forest Lawn Cemetary i Norfolk, 
Virginia. Tre kilometer från Atlanten och 600 mil 
från Göteborg. Han var min farfars storebror.

Karin Fürst

Sjökapten John Ragnar Fürst 1885-1918.


