Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 1(18)

Skepparen Holger Fredrik Janson
- från Lärbro på Gotland till Majorna i Göteborg
Bo Jershed

Mitt på den lilla och något undanskymda
Mariebergs kyrkogård i Majorna i Göteborg står
en välbehållen gravsten med inledande text:
SJÖKAPTENEN
HOLGER FR. JANSON
Född På Gotland d . 29/10 1819
Död i Göteborg d. 4/9 1890
Men vem var denne sjökapten Holger Fredrik
Janson, född på Gotland, och varför ligger han
begraven här i Majorna?
Det visade sig vara en ”djuphavsseglare” av den
gamla stammen som överlevt tre förlisningar till
sjöss, avslutat sin karriär som ångbåtskeppare i
Göteborg och med sentida ättlingar på ledande
positioner inom den dåtida Broströmskoncernen.
Men vi tar det från början.

Gotland 1818–1856
Holger Fredrik Janson föddes den 29 oktober 1818 (inte 1819 som det står på gravstenen) i
byn Stora Vikers i Lärbro socken på norra Gotland. Platsen ligger nära Kappelshamn. Fadern
var f.d. kronolänsmannen Nils Jansson som lär ha varit en bondson från Småland som
kommit till Gotland för att där verka som lantmäteribiträde. År 1817 hade Nils Jansson svurit
eden som kronolänsman.
Nils Jansson hade gift sig den 8 februari 1818 i Lärbro kyrka med skepparedottern Kristina
Nordahl som var född och uppvuxen i Stora Vikers. Nils uppgav sig då vara 29 år och Kristina
var 26 år enligt vigselboken. I födelseboken för Holger Fredrik hösten 1818 står Nils Jansson
som f.d. kronolänsman. År 1820 flyttade Nils Jansson till Karlskrona. Vad som låg bakom
denna flytt från Lärbro vet vi inte. Modern hade djupa rötter på Gotland medan fadern
verkar ha varit på Gotland bara under en kortare tid.
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Modern Kristina och sonen Holger Fredrik stannade kvar i Stora Vikers efter faderns flytt och
kom där att ingå i morbrodern skepparen Holger Nordahls hushåll.
Stora Vikers ligger längst in i
Kappelshamnsviken. I området
bedrevs sedan lång tid tillbaka
kalkbrytning och kalkbränning. Under
1800-talet var handelsmannen Hans
Petter Westöö (1787–1862) den store
”kalkpatronen” här. Han var även
redare för ett antal fartyg där bl.a.
Holger Fredriks morbror Holger
Nordahl var skeppare.
Det var nog ganska naturligt att
Holger Fredrik sökte sig till sjöss och
också att han började sin
sjömanskarriär på morbroderns
fartyg.

CAPPELSHAMN. Första gången vi hittar Holger Fredrik i Visby sjömanshus mönstringslängder
är 1831 då han 12 år gammal har mönstrat på den nybyggda skonerten CAPPELSHAMN på
56 svåra läster. Skeppare var morbrodern Holger Nordahl 36 år och besättningen bestod av
ytterligare åtta man. Redare var Hans Petter Westöö. Fartyget var byggt i Kappelshamn.

Briggen Cappelshamn. (Visby Skeppargilles samlingar).
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De tre följande åren står han som kajutvakt på samma fartyg som 1832 hade blivit omriggad
till brigg. År 1834 skrevs Holger Fredrik in på sjömanshuset 16 år gammal. År 1835 och 1836
mönstrade han nu som jungman. Resorna med morbrodern verkar ha varit från
Kappelshamn till olika hamnar i Östersjöområdet med utlaster av kalk och trävaror. 3-4 resor
per säsong verkar man ha hunnit med.

EMELIE. Efter fem år med morbrodern var det dags för större uppgifter. År 1837 blev det en
långresa som konstapel med skepparen Johan Fredric Flodenberg på Visbybriggen EMELIE på
106 svåra läster. Besättningen bestod av ytterligare tio man.
Detta fartyg hade strandat på Gröttlingebo udde på Gotland hösten 1836. Det bärgade
vraket såldes på auktion och inropades av handlanden C.A. Engeström i Visby. Fartyget
reparerades sedan i Slite, döptes till EMELIE och sattes i fart igen i maj 1837 med Visby som
hemort och med C.A. Engström som redare.
Denna första resa gick inledningsvis i barlast till Stockholm där en last av stångjärn och
trävaror intogs för Marseille. Efter Marseille blev det sedan en tur och returresa mellan
Brasilien och Medelhavet. I maj 1840 var man tillbaka i Stockholm med en last av risgryn och
bomull från New York. I Stockholm mönstrade Holger Fredrik av och återvände till Gotland.
Väl tillbaka på Gotland såg han troligen till att komplettera sina teoretiska kunskaper för att
efter examination av utsedda förtroendemän inom stadens skepparesocietet bli godtagen
som ”coopvardie skeppare” och därmed också som borgare i Visby.

Briggen Emelie. Sjöhistoriska museet (S 3053).
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I sjömanshusets mönstringsbok (1832–1844) ser man också att år 1841 har Holger Fredrik
blivit skeppare och borgare i Visby. Därmed var han en av de sista som examinerades efter
den gamla ordningen. Från 1841 etablerades den statliga navigationsskolan och dess första
kull av sjökaptener examinerades 1842.

CARL OSCAR. Första båten som skeppare blev sedan i september 1841 slupen CARL OSCAR
på 31 svåra läster och med totalt fem mans besättning. Fartyget var byggt i Västervik 1831.
Redare var C.A. Engeström i Visby. Denna slup seglade i huvudsak i södra Östersjön med
spannmål men med ett par avstickare till Nordsjön. År 1843 blev det en resa till Rotterdam
med stångjärn och tjära och en returlast med kol från Newcastle. Året därpå blev det bl.a. en
tur- och returresa till Hull. Dit hade man ben från Visby och hem var det blandat styckegods
till Stockholm. Efter att i oktober 1844 kommit med en spannmålslast till Stockholm lämnar
Holger Fredrik slupen CARL OSCAR troligen i samband med att det blev klart att den skulle
säljas.
Redaren C.A. Engeström hade i slutet av 1843 avlidit och i juni 1844 hade hans änka efter
bouppteckningen beslutat avveckla handelsverksamheten. CARL OSCAR värderades till 5 000
riksdaler banco i bouppteckningen. Troligen såldes slupen på auktion året därpå.

Stockholm 1844–1861
Nu följer en period på 17 år där Holger Fredrik Janson tjänstgjorde på olika
Stockholmsfartyg. Under denna tid verkar han ha varit skriven på Gotland fram till 1856. År
1857 hittar man honom med hustru och två barn som inflyttade till Katarina församling,
Glasbruksgatan 6. Åren 1859–1862 hittas han i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm där han
är skriven utan fysisk adress.
PRINS CARL. Hösten 1844 lämnade han slupen CARL OSCAR och mönstrade i Stockholm som
2:e styrman på skeppet PRINS CARL på 196 svåra läster. Fartyget var byggt 1843 vid Stora
Varvet i Stockholm och hade inköpts av handelshusen Loven & Co, James Paton & Co,
W.Frestadius och Godenius & Co med den sistnämnde som huvudredare.
Hennes första uppdrag blev den uppmärksammade ”Handelsexpedition till hamnar öster om
Goda hoppsudden”. Denna handelsexpedition finansierades av Jernkontoret och Handelsoch Sjöfartsfonden. Målsättningen var att besöka nya hamnar och utröna om det fanns
förutsättningar för affärer med våra vanligaste exportvaror ”jern- och ståleffekter” och olika
trävaror, och även om det fanns möjligheter till fraktförsäljningen mellan olika hamnar i
området. Med på resan var förutom ordinarie besättning även en ”supercarg” för den
affärsmässiga delen, en läkare samt en av Kongl. Vetenskaps-Akademien utsedd
vetenskapsman (G.W. von Düben).
Den 29 oktober 1844 utklarerade PRINS CARL till Ostindien med en last av ”jern, bräder och
diverse”. Hamnar som besöktes var Kapstaden, Port Elizabeth, Port Natal, Moçambique,
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Zanzibar, Madagaskar, Aden, Muscat, Bombay, Penang, Singapore och Kanton. Flera av
hamnarna hade aldrig tidigare besökts av svenska fartyg. Resan som inte saknade äventyrliga
inslag har utförligt redovisats, dels i en rapport till uppdragsgivarna och dels i en bok ” Resa
till Kap, Ostindien och Kina, åren 1844-1846” som skrevs av den medföljande G.W. von
Düben.
PRINS CARL återkom från Kanton till Stockholm i juni 1846 med en last av kinesiskt socker
som såldes på auktion. Affärsmässigt verkar själva expeditionen ha gått med förlust men den
skapade kunskap i Sverige om dessa destinationer samtidigt som Sverige och svenska varor
blev mer kända i regionen.
I mitten av augusti 1846 gav sig PRINS CARL iväg igen. Nu hade Holger Fredrik avancerat till
1:e styrman. Denna gång gick man först till Söderhamn och lastade och sedan till Kapstaden
och Batavia (Jakarta) med en last av stångjärn, bräder, beck och tjära. I Batavia blev det en
last till Stockholm, huvudsakligen socker i korgar. Den 25 aug 1847 var man framme i
Stockholm. Här mönstrade Holger Fredrik av och tog sig förmodligen till Gotland.
Den 29 juni 1848 stod bröllop i Lärbro mellan Johanna Gustafva Westöö 26 år från Stora
Vikers (Storugns) och Holger Fredrik Janson 30 år. Johanna Gustafva var dotter till
”kalkpatronen” Hans Petter Westöö. Fram till bröllopet var Holger Fredrik skriven
tillsammans med sin mor hos morbrodern Holger Nordahl i Stora Vikers. I husförslängden
den 25 mars detta år står ”Berömligt” vad gäller kristendomskunskap och innanläsning.
Efter vigseln skrev sig paret i Visby.

JOHANNA. Direkt efter bröllopet begav sig Holger Fredrik till Stockholm och tog i juli över
befälet på briggen JOHANNA på 112 svåra läster. Huvudredare för briggen var Ludvig Tydén
& Co och nu börjar en nästan 10-årig sejour på olika Tydénfartyg. JOHANNA hade i början av
juni återvänt till Stockholm från en resa Rio de Janeiro–Hamburg–Newcastle–Lissabon. Den
12 juli 1848 lämnade JOHANNA Stockholm med destination Rio de Janeiro. Besättningen
bestod av ytterligare tio man varav sju gotlänningar och av dessa hela fyra man från Lärbro.
Den 9 januari 1849 föddes sonen Hans Fredrik och döptes i Lärbro. Fadern Holger Fredrik
angavs som skriven i Visby. Just vid denna tid var Holger Fredrik i Engelska kanalen på resa
med JOHANNA från Rio de Janeiro till Göteborg
Efter ytterligare ett besök i Rio de Janeiro återkom JOHANNA till Göteborg i november 1849
och där anslöt förmodligen hustrun Johanna Gustava och följde med på utresan. Sonen Hans
Fredrik var bara 10 månader så han lämnades nog hos sina släktingar i Lärbro. Resan gick via
Newcastle och Lissabon till Rio de Janeiro. I februari 1850 anlände man till Rio med 200 ton
stenkol och i slutet av mars gav man sig iväg därirån med 3 600 säckar kaffe till Charleston.
På denna resa insjuknade hustrun Johanna Gustafva i gula febern och dog till sjöss den 15
april 1850. Troligen var det en eftersläng av den gula feber som detta år hade haft ett av sina
större utbrott i Rio de Janeiro med ca 4 000 döda.
I Charleston lastade man timmer och terpentin och någon gång i augusti sattes segel mot
Bremen. Men den 1 september 1850 sprang fartyget läck ute på Nordatlanten i svårt väder.
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Några dagar senare när vattnet stod fem fot högt i lastrummet övergavs fartyget av
besättningen som sedan räddades av ett förbipasserande fartyg, barken SOPHIA på väg från
Newport i England till Portland i USA. En månad senare rapporterade ett annat fartyg att det
mött den övergivna JOHANNA drivandes vattenfylld och manöveroduglig.

Ungefärlig position vid förlisningen

Notis i lokaltidningen Eastern Times (Maine)
5 december 1850

Räddningen var dock inte oproblematisk. I samband med räddningsinsatsen drunknade
SOPHIA:s förstestyrman och en besättningsman. Holger Fredrik blev djupt tagen av detta och
då han fick höra att förstestyrmannen efterlämnat änka och barn under små omständigheter
i New York skrev han ett brev till den firade svenska sångerskan Jenny Lind som just då
uppehöll sig i USA och berättade hela historien. Något år senare när han kom till New York
med ett annat fartyg och uppsökte han förstestyrmannens änka och fick då höra att Jenny
Lind tagit till sig hans berättelse och skickat en gåva på 500 dollar till änkan.
SOPHIA ankom till Portland den 30 september 1850 och hade då, förutom haveristerna, en
last bestående av 483 ton järnvägsräls. SOPHIA hade avseglat från Newport den 22 augusti.
Ett antal besättningsmän tog sig sedan på något sätt från Portland till Göteborg och anlände
därefter till Stockholm landvägen i februari 1851. Holger Fredrik tog sig till Cette på franska
Medelhavskusten. Hur gick detta till? Möjligt är att han från Portland skickade brev till Tydén
och meddelade att han ordnat så han skulle komma till Gibraltar. Väl där så fanns i så fall ett
brev från Tydén vart han skulle bege sig.
ERIK BAKER. Nästa fartyg blev skonerten ERIK BAKER som Holger Fredrik tog över i jan/feb
1851 i Cette. Med detta fartyg återvände han till Stockholm via Brake (Bremen) och
Königsberg med avmönstring i slutet av maj 1851.

JOHN JOHNSTON. Efter avlagd rapport till Tydén fick Holger Fredrik därefter i mitten av juli
överta befälet på JOHN JOHNSTON som just då låg i Stettin. Efter att ha tagit fartyget till
Stockholm blev det i augusti en resa till Malaga och därefter till New York och Charleston. I
juni 1852 var man tillbaka i Stockholm. Nu blev det en resa till Rio de Janeiro via Lissabon och
sommaren därpå var man tillbaka i Stockholm där större uppgifter väntade från redaren
Ludvig Tydén & Co.
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IDA. Det var Ludvig Tydéns nybygge IDA, en brigg på 144 svåra läster, som Holger Fredrik nu
skulle ta över. Hon var byggd på Törefors varv i Nederkalix där Ludvig Tydén var delägare
med en tredjedel. Briggen blev antagligen döpt efter Ludvig Tydéns yngsta dotter Ida.
Besättningen var på tolv man. Fartyget klassades i London i januari 1854 av Bureau Veritas
och fick högsta klass. IDA sattes in på Brasilientraden och genomförde nio resor ut från
Stockholm. Rio de Janeiro besöktes åtta gånger. Två utlossningar skedde i Hamburg, två i
New Orleans, tre i Stockholm och en i Mobile.
Första resan till Rio de Janeiro startade i Haparanda oktober 1853 med trälast och gick via
London där lasten lossades och ny last av blandat styckegods intogs. Efter 43 dagar till sjöss
var man framme den 11 april 1854. I mitten av maj började man lasta. Den 31 maj hade man
lastat in 4 639 säckar kaffe och två dagar senare seglade man iväg till Cowes ”for order”. Där
blev beskedet att gå till Hamburg och lossa lasten. Efter Hamburg blev det en avstickare till
St. Ybes (Sétubal) i barlast och den 21 oktober 1854 var man med en saltlast tillbaka till
Stockholm. Ludvig Tydén & Co stod här angiven som importör.
Andra resan gick också via London till Rio de Janeiro dit man anlände 15 mars 1855 efter en
46 dagars seglats. Till London bestod lasten av havre och vete som där ersattes med blandat
styckegods. I London passade fyra man på att rymma. I Rio de Janeiro blev fartyget
utklarerat till Stockholm men fick, förmodligen i Cowes, ändrade order och lossade i stället
sin last i Hamburg dit man kom 16 juni 1855. Lasten bestod av 3 039 säckar kaffe samt
8 769 hudar. Från Hamburg återvände man sedan till Rio de Janeiro dit man ankom den 27
september efter en resa på 55 dagar. Förutom last av spannmål och blandat styckegods hade
man även med sig fem passagerare.

Briggen IDA. Oljemålning av I. Tudgay 1854.(Privat ägo).
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Nästa anhalt blev New Orleans med 4 404 säckar kaffe och därifrån en resa över till
Göteborg med 613 balar bomull till handelshuset J.P. Quensel. Från Göteborg stack man i
barlast över till Newcastle och återkom sedan till Stockholm i mitten av juli 1856 med en last
av stenkol.
Nästa resa till Rio de Janeiro gick via Härnösand och Lissabon. Vid besöket i Härnösand i
augusti 1856 passade Holger Fredrik på att gifta sig med den då 18-åriga Maria Christina
Carolina Åhsberg från Göteborg. De hade förmodligen träffats några månader tidigare i
Göteborg där hennes fader Johan Henrik Åhsberg var segelsömmare vid Gamla Varvet.
Bröllopet var tänkt att stå i Stockholm men en trälast i Härnösand pockade på. Strax innan
bröllopet skrev sig Maria Christina Carolina i Stockholm. Troligen gjorde Holger Fredrik det
också.
Resan till Rio de Janeiro blev parets bröllopsresa. Överfarten från Lissabon tog 40 dagar och
den medförda lasten bestod av 2 254 stänger järn, 504 tolfter trä och ett antal spiror. Från
Rio de Janeiro blev det New Orleans igen, nu med 3 500 säckar kaffe. Återresan till Europa
gick till Belfast med en last av majs. I Belfast föddes den 18 juni 1857 parets första barn,
sonen Ludvig Henrik Americus.
Efter att ha lossat majslasten gick man sedan rakt över Irländska sjön till Troon för att ta en
last av stenkol till Stockholm dit IDA ankom den 3 augusti 1857. Som importör stod
Ludvig Tydén & Co. På utresan från Stockholm via Härnösand mönstrade Holger Fredrik av
fartyget i Härnösand i slutet av oktober 1857. Men det blev inte någon lång ledighet.

TÖREFORS. Nästa uppdrag väntade i London. Barkskeppet TÖREFORS på 359 svåra läster
hade anlänt dit den 10 mars 1858 från Mauritius och Godahoppsudden och behövde en ny
befälhavare.

Barkskeppet TÖREFORS (Sjöhistoriska museet S 1529).
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Detta fartyg var också byggt i Törefors och hade levererats 1856 med grosshandlare E.A.
Weber i Stockholm som huvudredare. Det var samma delägarkonstellation som den bakom
briggen IDA men i detta fall var grosshandlare Weber huvudredaren. Troligen hade Tydén
förmedlat kontakten och han kanske även stod för det praktiska redandet.
Den 28 juni 1858 var fartyget färdiglastat och klarerade ut från London med destination
Adelaide. Med på fartyget var också hustrun Maria Christina Carolina och sonen Ludvig
Henrik samt en tjänsteflicka. I närheten av Rio de Janeiro råkade man ut för en orkan som
blåste sönder seglen och kastade stora delar av riggen överbord. Man lyckades dock ta sig in
till Rio de Janeiro för att reparera fartyget och den 3 september inklarerade man här.

Barkskeppet TÖREFORS i svår storm utanför Rio de Janeiro 1858. Okänd konstnär. (Privat ägo).

Man behövde nog inte känna sig så ensam i Rio de Janeiro under detta reparationsuppehåll.
Totalt låg där vid TÖREFORS ankomst 15 svenska fartyg. Förmodligen fanns det även en del
hustrur med på dessa. Man behövde inte heller frukta den förfärliga gula febern eftersom
febersäsongen normalt inte började förrän i november/december.

Svenska fartyg inneliggande i Rio de Janeiro den 5 september 1858 (Rio Commercial Journal)
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Efter ett uppehåll på 44 dagar i Rio de Janeiro kom man iväg igen den 17 oktober.
Hamnjournaler visar att vid ankomst var besättningen på 21 man men vid avgången tre man
mindre, dvs. 18 man.
Till Adelaide anlände man den 20 januari 1859 med en blandad styckegodslast. Efter lossning
seglade man den 29 mars vidare till Batavia dit man anlände den 19 maj. På denna resa
föddes den 2 april parets andra son som döptes till Holger Australius.
Den 26 aug lämnade TÖREFORS Sourabaya med destination Cowes for order. Den 13-14
november blev det ett kort uppehåll på St Helena. Den 10 januari 1860 anlände TÖREFORS
till Cowes i läckande tillstånd. Efter reparation och utauktionering av skadad last (ris) kom
hon så småningom den 3 maj till Bremen för slutlossning. Därefter i barlast till Göteborg dit
hon anlände i juni 1860. Här lämnade hustrun och de två barnen TÖREFORS och flyttade
förmodligen in hos hustruns föräldrar Åhsberg som då bodde på Bläseliden vid Gamla Varvet
i Göteborg. Den 25 november föddes parets tredje son Johan Albert i Göteborg. Men då
hade Holger Fredrik redan gett sig iväg på en ny resa.
Den 1 augusti 1860 hade TÖREFORS lämnat Göteborg med en last av plankor, spiror och
brännstål för firma Wilhelm Röhss & CO med destination Goda Hoppsudden. Den 27
november var man framme där och fortsatte sedan till Singapore dit man anlände den 3 april
1861. Lossningen verkar ha gått snabbt för redan den 14 april klarerade man ut och seglade i
barlast till Akyab. Här intogs en rislast och den 25 juni utklarerades TÖREFORS till Falmouth
”for order”.
I Bengaliska bukten fick man
problem och blev tvungna att överge
fartyget i sjunkande tillstånd.
Besättningen plockades upp av det
engelska skeppet EDENDALE på väg
från Calcutta till London och
landsattes i Madras den 28 augusti
1861.

Göteborg 1862–1890
Holger Fredrik tog sig tillbaka till Göteborg där familjen verkar ha varit inhyst hos svärfadern
Johan Henrik Åhsberg på Bläsliden vid Gamla Varvet (mittemot nuvarande sjömanshustrun
vid sjöfartsmuseet). Hela familjen skrev sig nu i Göteborg som inflyttade från Stockholm och
första egna bostaden blev i Masthugget 11:e roten tomt 32 (vid nuvarande Stigbergsliden).
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Familjen Åhsberg med fem barn hade flyttat till Göteborg 1853 från Karlshamn där Johan
Henrik Åhsberg varit segelsömmare. Förmodligen hade svärfadern kommit till Göteborg för
att överta segelsömmaren Gustaf Sandbergs verksamhet vid Bläsliden. Denne Sandberg som
f.ö. var gift med en Helena M. Åhsberg avled strax därefter i januari 1854.
Senare flyttade Holger Fredriks familj ihop med svärföräldrarna på Bläsliden. Ovanvåningen
användes som verkstad för svärfaderns verksamhet som segelsömmare. I undervåningen
bodde sedan de två familjerna i var sin lägenhet.

Majornas 4 rote nr 11 (Bläsliden 4). Sandbergska huset – senare Åhsbergska huset – därefter Jansonska huset

Gamla Varvet ägdes och drevs vid denna tid av Adolf Fredrik Landgren inom bolaget A.
Landgrens Enka. Han hade övertagit ledningen 1856 och drev det sedan fram till sin död
1871. Ledningen övertogs då av hans systerson G.D. Kennedy som drev verksamheten vidare
till 1903 då varvsområdet såldes till Göteborgs stad.
Adolf Fredrik Landgren var också redare för några segelfartyg så det var inte så konstigt att
Holger Fredriks nästa fartyg blev en ”Landgrenare”.

www.lanspumpen.se

publ: 2021-02-26

© Länspumpen 2021

Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 12(18)

SELMA. Hösten 1860 strandade det preussiska barkskeppet PURSUIT på Læsø utanför
Frederikshavn. Fartyget var på väg från Memel till Rochefort på den franska Atlantkusten
med en last av trä. Flytande på lasten blev hon inbogserad till Frederikshavn där hon och
lasten såldes på auktion. Våren 1861 köptes det vattenfyllda vraket av A.F. Landgren
tillsammans med grosshandlarna A. Bourn och C.L. Nordström i Göteborg. Landgrens dykare
lyckades täta och länsa fartyget så att det hjälpligt kunde seglas över till Gamla Varvet. Efter
reparation utbjöds det till försäljning men då ingen nappade tog A.F. Landgren själv över
fartyget och döpte det samtidigt till SELMA. Fartyget var ursprungligen byggt i Memel 1848
och hade en dräktighet på 286 svåra läster.
I april 1862 tog Holger Fredrik över befälet på en nyreparerade SELMA. Besättningen var på
ytterligare 15 man. Längst ned på besättningslistan hittar man f.ö. den 15-årige kajutvakten
Anders William Bourn, son till ovannämnde delägare Andrew Bourn.
Den 8 maj satte man segel mot Quebec med en last av ca 300 emigranter och den 1 juli var
man framme. Från Quebec gick man sedan den 31 juli till London. Den 8 september framme i
Gravesend. Den 25 sep utklarerades SELMA till Sundsvall/ Svartvik i barlast. Från Svartvik
blev det plankor till London. Man anlände på utresan Öregrund den 28 november och verkar
ha övervintrat där. Strax innan, i slutet av oktober 1862, hade Holger Fredriks fjärde son
Sven Gustaf fötts i Göteborg.
Efter övervintringen i Öregrund anlände Selma i februari 1863 till Göteborg och här
kompletterades lasten med en ny grupp av emigranter till Quebec via London. Den 18 april
kom man fram till London och lossade där planklasten från Svartvik och fortsatte sedan i maj
resan till Quebec. Från Quebec ställdes färden till London och sedan till Sunderland där
stenkol för Alexandria inlastades. Den 23 oktober utklarerades fartyget för Alexandria, men
råkade ut för någon typ av sjöskada som krävde att lasten måste lossas innan reparation, och
man beslöt då att ta sig till Göteborg för att reparera. Julen 1863 kunde firas med familjen i
Göteborg.
Den 8 februari 1864 gick man till sjöss igen med stenkolslasten till Alexandria. Vid jultiden
samma år var man tillbaka i Göteborg i barlast efter mellanliggande besök i Quebec och
London.
Året därpå blev det två resor till England med trälaster. I slutet av oktober 1865 var man
tillbaka i Göteborg för övervintring. Året 1866 handlade också om trälaster till Antwerpen
och engelska hamnar. Den 1 december var man tillbaka i Göteborg för övervintring. Detta
var den sista resan med SELMA för Holger Fredrik Janson. Ett nytt fartyg väntade.

IRIS. Den 18 april 1867 gick den tremastade barken IRIS av stapeln på Gamla Varvet i
Göteborg under festliga former. A.F. Landgren hade låtit bygga den åt sig själv. Hon var på
296 svåra läster eller 170,5 nyläster och till befälhavare hade han utsett Holger Fredrik
Janson. Detta blev Holger Fredriks andra nybygge.
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Den 9 maj skedde påmönstring i Göteborg.
Totalt mönstrades 16 man. Den 3 juni gick
man till sjöss med destination Melbourne
och med en last bestående av 923 tolfter
plankor för C.E Hegardt och 53 spiror för
skepparen.

GP 1867-04-20

Den 21 september var man framme i
Melbourne. Man lyckades inte sälja hela
lasten så när man lämnade Melbourne för
Newcastle (N.S.W.) hade man med sig ett
antal tolfter plankor och några spiror. I
Newcastle (N.S.W.) intogs en kollast på 675
ton. Den 14 november gav man sig iväg till
Shanghai och den 25 jan 1868 var man
framme.

Efter Shanghai blev det Hongkong, Saigon och sedan ställdes färden mot Cowes. Den 23
mars passerades Anjer i Sundasundet. Cowes anlöptes den 23 juli efter 123 dagar från
Saigon. I Cowes blev ordern att gå till Köpenhamn för att lossa lasten. Därefter fortsatte man
till Stockholm i barlast och den 1 september tog man lots i Sandhamn.

Barkskeppet IRIS i Hongkong. Okänd konstnär.(Privat ägo).

Väl framme i Stockholm hade redaren A.F. Landgren redan kontrakterat nästa resa för IRIS.
Denna skulle gå till Karachi. Den 4 september påbörjades lastning av järnvaror och den 25
september utklarerades fartyget för Karachi. Resan till Karachi tog 165 dagar. Troligen var
det några stopp på vägen för att fylla på färskvatten, matförråd och utväxla brev med
rederiet.
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I Karachi blev man liggande i 48 dagar fram till den 24 april 1869 då det blev dags att
återvända till Europa igen med Amsterdam som destination. Exakt fem månader senare var
man framme. Efter lossning av lasten blev det en resa i barlast till Göteborg och den 19
november var man hemma igen.
Men det blev inget julfirande denna jul med familjen i Göteborg. Dagarna innan julafton
påbörjades en ny resa. Denna gång till Alexandria med 960 tolfter plankor och bräder för
J. Dickson & Co. Hemresan gick via Trapani på Sicilien där man lastade 4 000 tunnor salt för
Göteborg dit man ankom i slutet av maj 1870.
Nästa resa som skulle bli den sista för IRIS under svensk flagg och också Holger Fredriks
första världsomsegling påbörjades i början av augusti 1870. Inledningsvis gick man till
Liverpool med gruvstolpar och tackjärn för Lennartson & Co.
I Liverpool blev fartyget kontrakterat för en resa via Kronstadt (vid nuvarande St. Petersburg)
till Amur. Den 26 oktober lämnade IRIS Kronstadt inne i Finska viken med en last av rågmjöl.
När hon passerade Göteborg gjorde hon ett kort uppehåll vid Vargön.
Den 6 april 1871 passerade hon Anjer
vid Sundasundet mellan Sumatra och
Java. Hon råkade sedan troligen ut för
hårt väder för den 29 april anlände
hon till Batavia och några dagar senare
till Sourabaya med förlust av ankare
och kätting.
Redan den 2 maj seglade hon vidare
till Nowgorod1 som ligger längst
söderut i Amurregionen. Strax norr om
denna hamn ligger Vladivostok som
senare kom att bli regionens viktigaste
hamnstad.
IRIS bör ha anlänt till sin destination
någon gång under högsommaren. Hon
lämnade sedan området den 17
oktober och tog sig till Hong Kong i
barlast. I Hong Kong Daily Press kan
man läsa att resan till Hongkong tagit
17 dagar och att det mestadels varit
bra väder. Det blev bara ett kort
uppehåll på sju dagar här.
I Hongkong hade IRIS kontrakteras för en resa från Macao (mittemot Hongkong) till Callao i
Peru. Möjligen, men det vet vi inte, hade hon som last kinesiska kontraktsarbetare till
guanoöarna utanför Perus kust.
1

Nowgorod står som destination i Lloyd´s list positionsrapport. I Hong Kong Daily Press anges att fartyget
kommit från Nowgorod, Posictn Bay. Troligt är att platsen motsvarar dagens Posyet (Novgorodskiy-Posyet)
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Den 10 april 1872 var hon framme i Callao och fick där order att gå till Mexillones strax norr
om Antofagasta i Chile och lasta salpeter för Hamburg.
Den 13 oktober 1872 anlände sedan IRIS till Hamburg efter att seglat runt Kap Horn och varit
102 dagar till sjöss. Därmed hade också Holger Fredrik genomfört sin första världsomsegling.
I Hamburg såldes fartyget med inventarier och utrustning av bolaget A. Landgrens Enka till
det tyska handelshuset Godeffroy & Sohn i Hamburg för 100 000 riksdaler rmt.
År 1871 hade A.F. Landgren avlidit men hans hustru drev bolaget vidare och satte året därpå
in den då 22-åriga systersonen G.D. Kennedy som disponent för bolaget.
När Holger Fredrik kom tillbaka till Göteborg senare på hösten 1872 hade han förmodligen
mycket att berätta. Möjligen var han också mätt på djuphavsseglandet och ville ha en mer
planerad tillvaro med mer tid för familjen. Vi vet inte men hur som helst så var det nu slut på
seglandet och en karriär som befälhavare på ångbåtar väntade runt hörnet.

Till vänster ser vi Holger Fredrik
Janson och till höger ser vi hans
hustru Maria Christina Carolina
Janson (f. Åhsberg).
Båda fotona är tagna omkring
1880 så Holger Fredrik Janson bör
vara runt 60 år på fotot och hans
hustru Maria Christina Carolina
runt 40 år.
(Privat ägo)

VALHALL. Under vårvintern 1873 erhöll Holger Fredrik, efter avlagda prov hos Göteborgs
Navigationsskola, ”behörighet att föra befäl på passagerar-ångfartyg”. Första ångfartyget för
Holger Fredrik blev s/s VALHALL som han tog över direkt efter stapelavlöpningen våren 1873
från Lindholmens Mekaniska Verkstad. Fartyget ägdes av Ångfartygs AB Svithiod som hade
startats 1870 av kolimportören August Carlson i Göteborg. Första fartyget levererades 1871
och VALHALL blev rederiets tredje fartyg och var avsett för rederiets linje på Liverpool,
Cardiff, Le Havre men även mellanliggande hamnar vid behov.
VALHALL lastade ca 1 650 ton och hade plats för 30 förstaklasspassagerare och var i alla
avseenden ett för tiden modernt ångfartyg och dessutom då Sveriges största. Detta fartyg
blev Holger Fredriks tredje nybygge.
Den 21 november 1873 påbörjades jungfruresan. Lasten bestod av gruvstolpar, stångjärn
och andra former av järn. Destinationen var Liverpool. Efter lossning och lastning i Liverpool
gick färden till Cardiff. Den 10 december avgick Valhall från Cardiff till Göteborg med en last
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av järnvägsräls, bomullsbalar plus lite annat styckegods. Men det blev en resa som slutade
olyckligt.
Klockan sex på morgonen den 18 december strandade VALHALL vid Ørum strand söder om
Hanstholm på Jylland. Efter att ha räddats iland sände Holger Fredrik följande telegram till
rederiet.

”Valhall strandade igår på morgonen kl 6, under tjocka och hög sjö
med stark sydvästlig storm, omkring 6 mil söder om Hanstholmen
och blir otvifvelaktigt vrak. Strandningen har förorsakats af
strömsättning. Alla försiktighetsåtgärder voro vidtagna. I förgår
middag togs observation, hvarefter, afstånd omkring 35 engelska
mil, styrande vest-nord-vest till kl. 8 på qvällen då kursen stäldes
nord-nord-ost; i går natt kl. 12 lodade 25 famnar, kl. 4 öfver 20
famnar. Hoppas kunna berga lasten, och är bergningen överlåten
till myndigheterna. Manskapet är räddadt, förutom förste
styrmannen Rob. Malmelin, hvilken spolades öfverbord natten
mellan den 16 och 17.”

Av de övriga 26 ombordvarande räddade sig 13 man och två kvinnor i land i fartygets två
livbåtar medan åtta man och tre kvinnor räddades med raketapparat från Agger.
Orsaken till strandningen ansågs vara strömsättning och möjlig missvisning av kompassen.
Fartyget var försäkrat till 500 000 riksdaler riksmynt.
AUGUST BLANCHE. På rederiets bolagsstämma den 29 december 1873 beslöts att snarast
inköpa en färdigbyggd något mindre ångare för att ersätta VALHALL. Man beslöt även att
lägga en nybeställning till Lindholmens varv på en systerbåt till VALHALL.
I mars köptes ångfartyget AUGUST BLANCHE för 200 000 riksdaler rmt. Hon var byggd på
Motala Verkstads filial i Norrköping 1872 för L.M. Altin i Sundsvall. Dräktigheten var på ca
465 ton och maskinstyrkan 60 hk, dvs. ett betydligt mindre fartyg än VALHALL. Fartyget låg i
Stockholm vid övertagandet. Besättningen var på 16 man och bestod av 1:e styrman, 2:e
styrman, timmerman, bås, fyra matroser, två jungmän och i maskin övermaskinist, maskinist
och fyra eldare.
Första resan gick den 30 april 1873 från Stockholm till Kronstadt i barlast. Sedan Landskrona,
Antwerpen, Sunderland. Första besöket i Göteborg blev den 19 juni med 645 ton stenkol
från Sunderland till Aug. Carlson & Co. Därefter gick hon mer eller mindre i skytteltrafik
mellan Göteborg och framför Newcastle med huvudsakligen olika kollaster tillbaka. Oftast till
Aug. Carlson & Co.
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VIKING. På våren 1885 byggdes AUGUST delvis om på Lindholmens Mekaniska Verkstad och
förlängdes bl.a. med cirka 20 fot. Förmodligen insattes även en ny starkare maskin. Efter
ombyggnationen bytte hon namn till VIKING.

s/s Viking. (Sjöfartsmuseets i Göteborg samlingar).

Det blev inte många resor för Holger Fredrik med den ombyggda VIKING för på hösten 1886
gick Holger Fredrik Janson iland för gott. Några år senare 1890 kunde man läsa i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
1890-09-05
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Gamla Varvet. Målning av Otto Holmström 1893. Bläsliden 4 ligger ungefär mitt i bilden bakom träddungen och
den avlånga vita envåningslängan med tre skorstenar. (Privat ägo).

Epilog
Fredrik Holger Janson begåvades med sju söner och en dotter. Sjöfartstraditionen bars
vidare av fyra av sönerna. Hans Fredrik (född 1849), Holger Australius (född 1859) och Sven
Gustaf (född 1862) blev alla sjökaptener. Johan Albert (född 1860) valde inledningsvis
grosshandlarbanan men avslutade sin karriär hos Broströms.
Hans Fredrik och Holger Australius dog båda relativ tidigt, 1902 resp. 1899.
Johan Albert gifte sig med Dan Broströms syster Elin Mathilda Broström och drev
framgångsrikt det dåtida grossistföretaget Triangelkaffe. Efter svågern Dan Broströms
tragiska död i bilolyckan 1925 ryckte Johan Albert in och tog över posten som
styrelseordförande i Broströms moderbolag Tirfing och verkade som sådan fram till sin död
1926.
Efter en tid som befälhavare till sjöss anställdes Sven Gustaf från 1905 som kontorschef inom
Broströms för att där leda tramprederierna Tirfing och Ferm. Under åren 1914-1917 då Dan
Broström var sjöminister, var Sven Gustaf tillförordnad koncernchef. Vid Dan Broströms död
1925 blev han VD för Tirfing och efter brodern Johan Alberts död 1926 tog han över som
Tirfings styrelseordförande, en post som han innehade till sin död 1942.
Hustrun Maria Christina Carolina levde till 1905. Svärfadern Johan Henrik Åhsberg dog 1875.
Holger Fredrik och Maria Christina Carolina samt sonen Ludvig Henrik ligger begravda på
Mariebergs Kyrkogård i Majorna, Göteborg.

Tack
Stort tack till Ivar Janson, sonsonson till Holger Fredrik Janson, för intressanta diskussioner och för
tillstånd till att använda bilderna på TÖREFORS i storm, IRIS utanför Hongkong samt fotografierna på
Holger Fredrik Janson och hans fru Maria Christina Carolina.
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