
Ångaren Hollandia – ett av 
Första världskrigets offer till 
havs
Det är en för årstiden ljum dag när lastfartyget S/S 
Hollandia lämnar Göteborgs hamn söndag 19 okto-
ber 1919. Från sin plats på kommandobryggan ser 
befälhavaren, 54-årige Waldemar Fürst, sina fyra 
barn vinka adjö vid Klippans färjeläge. Han vet inte 
att han aldrig kommer att se dem igen.

S/S Hollandia hade byggts året innan, 1918, på Kock-
ums varv i Malmö. Hon ansågs vara ett modernt och 
förstklassigt fartyg, väl utrustat för snabb lastning 
och lossning och med kraftigt maskineri. När ång-
aren lämnade kajen den där ljumma oktoberdagen 
var hon fullastad med zinkmalm, pappersmassa och 
diverse fraktgods. Destinationen var Antwerpen, 
Belgien. Mot kvällen kunde besättningen se solen 
gå ned över Nordsjöns vågor innan fartyget stävade 
vidare i nattens mörker. Det fina vädret fortsatte även 

nästa dag, om än disigt. 
Vinden var laber. Strax 
före nio på  kvällen gick 
fartyget i närheten av 
Doggers banks fyr-
skepp.

Katastrofen
Andrestyrman hade 
vakten på komman-
dobryggan den mån-
dagskvällen. Han hade 
sällskap av utkiken, 
matrosen Kristiansson, 
som spanade ut över 
det mörka vattnet. Allt 
var lugnt. 

Men 20:55 hände katastrofen; Hollandia gick på en 
flytmina som träffade strax akter om maskinrummet 
och exploderade med våldsam kraft. Kaos utbröt.
Vinscharna kastades högt upp i luften. Allt löst på 
däck for omkring medan vattnet forsade in med 
rasande fart. Waldemar Fürst, som hade kommit 
upp på bryggan strax innan, ropade ”till båtarna”, till 
däckspersonalen och de besättningsmän som hun-
nit rusa upp från skansen. Ingen hann dock frigöra 
livbåtarna innan fartygets stäv reste sig lodrätt upp 
och sjönk med aktern före, efter bara några minuter, 
omsvept av virvlande ånga. 

Tjugo döda
Arton besättningsmän och två passagerare, drogs 
med av fartyget ned i djupet. Katastrofen satte en 
tragisk punkt för Waldemar Fürsts långa sjömansliv. 
De fyra barnen; Gunhild, Pieter, John och Ingrid fick 
aldrig mer återse sin far, och hustrun Signe miste sin 
”innerligt älskade, kärleksfulle make”, som det stod i 
dödsannonsen. Barnen lät senare sätta upp en min-
nestavla på släktgraven på Mariebergs kyrkogård i 
Göteborg. 

Fyra klarade sig
Endast fyra man ur besättningen klarade sig från 
olyckan med livet i behåll.
Vid explosionen hade förstestyrman Pettersson fast-
nat i ett skorstensstag och varit på väg med fartyget 
ned mot havets botten. Två gånger tvingades han 
göra sig fri innan han kunde ta sig upp till ytan bland 
vrakspillrorna. Han stötte på en räddningsflotte och 
tog sig upp på den. Efter en stund hördes nödrop och 
han fick syn på timmermannen Johansson som käm-
pade för sitt liv i vågorna. Denne kunde inte simma, 
men hade räddat sig upp på en planka, svårt ska-
dad. Pettersson lyckades dra upp honom på flotten. 
Ytterligare rop på hjälp hördes i mörkret och trots sitt 
utmattade tillstånd fick Pettersson upp både matro-
serna Kristiansson och Hansson.

Sjökapten Waldemar Fürst 
1865-1919. Oljemålning av 
okänd konstnär, i sonsonen 
Ditlef Fürsts ägo.



Vid olyckan hade Kristiansson hunnit kasta sig ned 
på den förliga räddningsflotten men dragits med 
av fartyget under vattnet. Han lyckades dock ta sig 
upp till ytan igen och klamrade sig fast vid en livboj 
utrustad med kalciumljus. I skenet av det, siktade 
han en av räddningsflottarna och kunde med hjälp 
av Pettersson, ta sig upp på den. Matrosen Hansson 
hade haft frivakt och legat i sin koj i skansen vid 
explosionen men hann ut på däck innan fartyget 
gick till botten. Han drogs ned i vattnet av suget efter 
fartyget men klarade sig upp till ytan igen och kunde 
simma fram till räddningsflotten.

Bröd och vatten på flotten
Det är lätt att tänka sig att de fyra genomblöta män-
nen, vissa av dem halvnakna, uppskattade de tjocka 
ylletröjor och oljerockar som fanns ombord på flot-
ten. Där fanns också spisbröd och vatten och dess-
utom en koklåda, spritkök och en damejeanne med 
sprit. Men tändstickorna som förvarats i en metallå-
da hade blivit våta och obrukbara. Männen drev med 
flotten hela natten. På morgonen hängde en av dem 
upp sin skjorta på en plankbit, som nödsignal. Men 
ingen uppmärksammade dem. De var alla mycket 
medtagna, särskilt timmermannen Johansson som 
plågades av svåra ben- och armskador. 

Räddningen 
På onsdagen vid 17-tiden observerades flotten av  
det brittiska fartyget S/S Nyland, som tog ombord de 
nödställda. De hade då drivit omkring på Nordsjön 
i 44 timmar och 35 minuter. Ombord på S/S Ny-
land blev de trakterade med hett te och varma bad, 
medan de gick till North Shields, nära Newcastle, där 
Johansson togs in på sjukhus för vård. De övriga togs 
om hand på det engelska sjömanshuset. På fredag-
kvällen kunde de äntligen gå ombord på S/S Saga för 
återfärd till Göteborg. Vid framkomsten till Göteborg 
på söndagsförmiddagen, berättade de fyra överle-
vande om den fruktansvärda olyckan för Göteborgs 
Dagblads reporter. Strapatserna hade varit svåra men 
från det att de togs ombord på S/S Nyland hade de 
mött idel välvilja och hjälpsamhet, berättade de. 

 Krigets offer
Arton sjömän, femton män och tre kvinnor (och två 
passagerare, en man och en kvinna)) gick under med 
S/S Hollandia. De var bara några av alla de omkring 
1 200 svenska sjömän, män och kvinnor, inom den 
svenska handelsflottan som miste livet under Första 
världskriget. Många fiskare blev också krigets offer 
på haven. Namnen på 690 av alla de sjömän som 
omkom i samband med Första världskriget, finns in-

huggna i minnestavlor på Sjömanstornet i Göteborg. 
Däribland Waldemar Fürst och de andra omkomna 
på S/S Hollandia.

Första världskriget var visserligen slut vid Hollandias 
förlisning men det fanns fortfarande både ankra-
de och drivande minor kvar i havet, dolda under 
vattenytan. Det skulle  dröja flera år innan farvattnen 
blev rensade på sådana minor. Fortfarande finns det 
tiotusentals minor från de båda världskrigen kvar på 
botten i haven som omger oss. 
Waldemar Fürst var min farfars farbror.

Karin Fürst

 

Namnen på Hollandias förlista ingraverade på Sjö-
manstornet i Göteborg.


