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INLEDNING 

Stilla havet är världens största ocean, med en yta på 166 miljoner km2, vilket 

motsvarar cirka 32 procent av hela jordytan. I väster ligger Asien och Australien och i 

öster Nord- och Sydamerika, medan Arktis och Antarktis är nord- och sydgränserna 

för detta hav. I denna väldiga vattenmassa ligger ett stort antal öar, men de allra 

flesta är mycket små. Totalt rör det sig om bara 30 000 km2 och det motsvarar ungefär 

landskapet Dalarna i storlek. 

   Man vet inte riktigt hur dessa små öar befolkades och det finns olika teorier om hur 

man färdades i små farkoster. Thor Heyerdahl är ju känd för sina försök att bland 

annat bevisa tidiga kolonisationsresor från Sydamerika till olika Söderhavsöar. Alla 

forskare är dock inte överens med Heyerdahls teorier även om han med balsaflotten 

Kontiki år 1947 lyckades ta sig från Peru till Marquesasöarna.  

   Ser vi på de tidigaste västerländska försöken att befara Stilla havet så var ju 

portugisen Ferdinand Magellan den förste som lyckades med denna bedrift genom 

världsomseglingen 1520–21 då hans fartyg tog sig över hela Stilla havet, från Kap 

Horn till de indonesiska öarna. Därefter blir det glest mellan fartygsfärder på Stilla 

havet. Sir Francis Drake och holländaren Olivier van Noort gjorde världsomseglingar 

i slutet av 1500-talet, men den som man mest tänker på i detta sammanhang är James 

Cook. På 1770-talet gjorde han tre stora resor där han och hans fartyg bland annat 

seglade över Stilla havet både i östlig och västlig riktning. Cook blev också den förste 

europé som landsteg på Hawaii, men där blev han ju också ihjälslagen år 1779.  

   Tack vare Cooks landstigningar på Australiens östkust fick man i England upp 

ögonen för denna stora landmassa. Brottsligheten var vid denna tid hög i England 

och många dömdes till långa fängelsestraff. Det fanns få fängelser, och i stället 

deporterade man fångarna till sina nordamerikanska kolonier. När dessa kolonier 

1776 förklarade sin självständighet uppstod ett stort problem för britterna. De 

brittiska domstolarna fortsatte att döma de flesta brottslingar till deportation, men nu 

kunde man ju inte längre skeppa över dem till Nordamerika. Resultatet blev en 

extrem överbeläggning i de brittiska fängelserna. År 1785 tillsattes en kommission 

som skulle försöka finna en lösning. Man fastnade då för att pröva Cooks 

nyupptäckta Botany Bay vid Australiens östkust. Detta blev från 1786 Englands nya 

deportationsplats. 

   Den 13 maj 1787 avseglade en elva fartyg stark eskader från Portsmouth. Åtta 

månader senare anlände man till Botany Bay. Den 26 januari (som senare kom att bli 

Australiens nationaldag) år 1788 anlände eskadern, och så började man sätta i land 

fångarna. Under många år byggdes Australien upp av både fångar och fria. Även 

Nya Zeeland kom så småningom att koloniseras från Europa. Efterhand blev även 
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stora ögrupper som Fiji i Stilla havet koloniserade av engelsmän, medan man från 

USA:s, Frankrikes och Tysklands sida koloniserade andra områden, till exempel 

Hawaii, Tahiti och Samoa.    

   Under 1700-talet och större delen av 1800-talet använde man fortfarande 

segelfartyg men från mitten av 1800-talet kom också maskindrivna fartyg till stånd.  

De allra första ångfartygen var egentligen segelfartyg med hjälpmotorer som man 

kunde använda när vinden var svag. Nästa generation ångfartyg hade fortfarande 

master med segel som man kunde sätta vid behov, eftersom maskinstyrkan på 

ångmaskinerna inte var så hög. Länge krävde ångfartygen också för mycket kol för 

att man helt skulle kunna gå för maskin över haven. Ofta användes maskinen bara 

när det var brist på lämplig vind, och vid hamnanlöp. Man behöll seglen ganska 

länge, sjömännen begrep sig ju på dem och de var en säkerhet om man skulle råka ut 

för problem med ångmaskinen. Efterhand blev seglen dock allt mindre och slutligen 

blev de rena dekorationerna.  
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AUSTRALIEN 

 

1. Hunter River Steam Navigation Company (1839 – 1851) 

I Australien hade driftiga personer börjat med rederiverksamhet som först 

tillgodosåg behovet av gods- och passagerartransporter till australiska och 

nyzeeländska hamnar. Det allra första rederiet i Australien bildades 1839, Hunter 

River Steam Navigation Company. Man beställde tre hjulångare från England, och 

den första levererades till Australien 1841. Hon döptes till Rose och var på 172 ton. 

Hon var också en av världens allra första ångare byggd av järn.  
 

 
                       Hjulångaren Rose. Bild från State Library of Queensland.  
 

   Rose och hennes systerfartyg Shamrock och Thistle sattes in på kusttraden mellan 

Sydney och Brisbane, en sträcka på 900 km som tog 60 timmar. I en annons från 1841 

kan man läsa att en biljett i första klass kostade 8 pund, i andra klass 6 pund och i 

tredje klass 4 pund. Dessa priser var exklusive proviant, men denna kunde erhållas 

av en steward till måttliga kostnader.   

 

 

2. The Australasian Steam Navigation Co (1851 – 1887) 

År 1851 omorganiserades Hunter River Steam Navigation Co och nu bildades det 

mest berömda av alla australiensiska rederier, The Australasian Steam Navigation 

Co. Man beställde nya ångfartyg från Clyde i England, och flera av dessa väckte stor 

uppmärksamhet. År 1855 levererades hjulångaren Telegraph och i en tidningsartikel 

beskrevs hon i braskande ordalag som: ”en praktfull modern hjulångare med den mest 

eleganta hyttutrustning. Salongen är panelerad med lönnträ i gåsögonmönster och har lister 

med guldpärlor. Fartyget har plats för 50 salongs- och 100 tredjeklasspassagerare.”  
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   ASNCo satsade tidigt på trafik över Stilla havet, från Australien och Nya Zeeland 

till USAs västkust. S/s City of Adelaide var ett av rederiets mest kända fartyg. Hon 

byggdes i Glasgow och sjösattes i december 1863. Snart sattes hon in på traden 

mellan Melbourne, Sydney och Honolulu och San Francisco.    

   City of Adelaide fick en udda historia. Hon såldes 1890 till Sydney och gjordes 

ovanligt nog om till ett rent segelfartyg genom att man tog bort allt maskineri och 

gav henne fyra master så att hon blev en bark. Efter 12 år som segelfartyg blev hon 

snöpligt nog degraderad till magasin för förvaring av kol. År 1912 brann hon och 

vraket köptes 1915 för att transporteras till Magnetic Island utanför staden 

Townsville i Queensland. Här skulle skrovet sänkas för att tjänstgöra som vågbrytare 

till hamnen. Det bar sig inte bättre än att hon gick på grund och fick överges. Under 

andra världskriget användes vraket av City of Adelaide som träningsmål för flygare i 

Royal Australian Air Force. Vid en övning i oktober 1942 störtdök fem bombplan 

mot vraket men tyvärr råkade ett av planen nudda en mast på vraket och det 

störtade omedelbart varvid de fyra besättningsmännen omkom.  
 

 
              S/s City of Adelaide. Foto från State Library of Victoria. 

 

   Ett annat av ASNCos fartyg var s/s Wentworth. Hon sjösattes 1873 vid varvet 

Henderson, Coulborn and Company i Renfrew nära Glasgow som ett tvåmastat 

ångfartyg på 956 ton. Wentworth seglade länge på kustfart i Australien innan hon 

gick på grund och blev vrak år 1887 vid North Head på väg från Brisbane till 

Cooktown. På nedanstående bild ser vi Port Melbourne Pier år 1875 med mängder av 

segel- och ångfartyg och ett livligt folkliv.  
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         S/s Wentworth till vänster. År 1875. Foto från State Library of Victoria. 

 

 
 

3. Tasmanian Steam Navigation Company (1852 – 1891) 

På den australiensiska ön Tasmanien hade redan år 1852 en grupp affärsmän startat 

Tasmanian Steam Navigation Company (TSNCo) och de hade under 1860- och 70-

talen några fartyg som gick i regelbunden trafik med både last och passagerare 

mellan olika hamnar i Tasmanien, till Nya Zeeland samt Melbourne och Sydney. 

TSNCo lyckades hålla trafiken i gång fram till 1889 då de fick kraftig konkurrens, 

dels från det större nyzeeländska rederiet Union Steam Ship Company of New 

Zealand (USSCo), dels från Huddart Parker & Co. Kampen slutade med att TSNCo 

köptes upp av USSCo år 1891.  

   Det mest kända av TSNCos fartyg var City of Hobart som byggdes i Glasgow 1853. 

Hon var på 616 brt och hade en tvåcylindrig maskin på 100 hkr. Hon tjänstgjorde på 

rutter mellan Tasmanien och Sydney till 1877 då hon sjönk efter att propelleraxeln 

spruckit och vatten strömmade in.  Ett annat av TSNCos fartyg var s/s Derwent, en 

tremastad bark byggd på A & J Inglis, Pointhouse, Glasgow, år 1864, på 478 ton och 

med en tvåcylindrig maskin på 120 hkr. Hon seglade för TSNCo i många år innan 

hon såldes till olika ägare och slutligen blev vrak 1915 och sänktes utanför 

Townsville, Queensland.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Company
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      S/s City of Hobart. Foto från State Library of Victoria.  

 

 
      S/s Derwent i Melbourne. Foto från State Library of Victoria.  
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4. Adelaide Steamship Co. Ltd (1875 – 1977) 

En annan av de tidiga entreprenörerna var skeppsmäklaren Joseph Darwent i Port 

Adelaide som på 1860-talet bildade ett syndikat med några likasinnade och därefter 

under flera år drev kusttrafik mellan Adelaide och andra australiensiska hamnar. 

Men år 1875 bildades det mer livaktiga rederiet Adelaide Steamship Co. Ltd., som 

kom att verka i mer än 100 år. Nedan ser vi en tidig annons för Adelaide Steamships 

verksamhet.  

 
                                                   Annons från 1882. 
    

Ett av fartygen som nämns i annonsen var s/s Aldinga, 446 ton, som hade byggts i 

Glasgow redan år 1860.  Aldinga fick ett abrupt slut då hon i dimma gick på ett rev 

vid Bellambi i NSW år 1896. På nedanstående illustration ser man Aldinga avmålad 

av Allan Green, en känd fotograf och konstnär som avbildade de flesta fartyg som 

seglade på Australien vid denna tid.  
 

 
              S/s Aldinga. Illustration Allan Green. State Library of Victoria. 
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5. Burns, Philp & Co (1876 – 2006) 

Burns, Philp & Co grundades i Townsville omkring 1876 av James Burns och Robert 

Philp.  De började i liten skala med passagerar- och lastfart längs den australiensiska 

kusten. Redan 1884 var de det första rederi som kunde erbjuda turistresor till Nya 

Guinea under namnet ”New Guinea Excursion Trip”. Detta betraktas allmänt som 

den allra första starten för turisttrafik i Söderhavet. Under de närmaste åren 

utvecklade rederiet fler trader för turister till bland annat till öarna Lord Howe och 

Norfolk Island. De anlade ett hotell i Port Moresby och drog ytterligare turister till 

Nya Guinea. År 1894 startade en reguljär tur för passagerare och gods till 

Salomonöarna och här satte man från 1898 in s/s Moresby. Under första världskriget 

rekvirerades många av rederiets fartyg, som vid det här laget uppgick till ett 30-tal. 

Trafiken återupptogs dock under mellankrigstiden, men nu hade BP, som rederiet 

allmänt kallades, mer och mer gått över till fraktfart, framför allt med kopra. Man 

anlade därför flera plantager på olika Söderhavsöar. Rederiet fortsatte ända till 2006 

då det slutligen upplöstes.  

   S/s Moresby var ursprungligen en norsk ångare, Jacob Christensen, på 2 500 ton dw, 

som byggdes 1881 av Raylton Dixon & Co. i Middlesbrough. Rederiet Jacob 

Christensen i Bergen sålde henne till Burns, Philp & Co år 1898. BP drev henne 

till 1915 då hon såldes till Kina men gick under brittisk flagg. I november 1916 

torpederades hon och sänktes av en tysk ubåt utanför Alexandria i Egypten då 

hon var på resa från Saigon till Dunkerque med ris. Hela manskapet på 33 man 

omkom.  

 

 
  S/s Moresby, ex Jacob Christensen.  
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6. Huddart, Parker & Co. (1876 – 1961) 

Detta rederi bildades 1876 i Geelong nära Melbourne. Man expanderade kraftigt 

redan från början och dess fartyg sattes in på hamnar i Australien, på Tasmanien och 

från 1893 också på Nya Zeeland. Från 1921 samverkade man med the Union Steam 

Ship Company of New Zealand och år 1961 köptes rederiet upp av ett australienskt 

raffinaderibolag. Gemensamt för alla dessa passagerarrederier var att de flesta av 

deras fartyg rekvirerades av respektive länders krigsmakter, både under första och 

under andra världskriget.  

   Ett av rederiets fartyg var s/s Burrumbeet, en ångare på 2 400 bruttoton. Hon 

byggdes 1884 av Swan & Hunter i Wallsend-on-Tyne. Det här var en av de tidiga 

renodlade ångarna. Som framgår av fotot hade hon nästan inga möjligheter att föra 

segel. Burrumbeet seglade ända till 1915 på australiska rutter innan hon såldes till 

Shanghai och omnamnades till Nagasaki och senare till Tang Shan. Hon skrotades i 

Shanghai 1936.  

 

 
S/s Burrumbeet. Foto från State Library of Victoria. 

 

 

 

7. Queensland Steam Navigation Co (1861 – 1868) 

Australien fick efterhand fler delstater och 1859 blev Queensland ny delstat. Redan 

två år senare, 1861, bildades i den nya huvudstaden Brisbane rederiet Queensland 

Steam Navigation Co. Med några av sina från England inköpta ångfartyg började 

man segla längs kusten norrut och ända till Australiens nordspets och en gång i 
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månaden till Nya Guinea. Men konkurrensen blev efterhand för svår, särskilt på 

traden Sydney – Brisbane, som även Australasian Steam Navigation Co. seglade på. 

År 1868 överfördes alla tillgångar och rederiets fyra fartyg till ASNCo.  

 

 

8. Queensland Steam Ship Co (1881 – 1887) 

Det dröjde dock inte längre än till 1881 innan ett nytt Queenslandrederi bildades. 

Denna gång samarbetade man med British India Steam Navigation Co, och köpte in 

tre ångfartyg, Warrego på 1 552 ton, Barcoo och Maranoa, på 1 505 ton vardera.   

Det hjälpte dock föga, konkurrensen från Australasian Steam Navigation Co. blev 

åter för svår, men denna gång beslutades det i stället år 1887 om ett samgående 

mellan de båda rederierna och det nya rederiet fick namnet Australasian United 

Steam Navigation Company. Alla Queensland Steam Ship Cos fartyg överfördes till 

det nya rederiet, så även det mycket populära passagerarfartyget Warrego. Hon 

såldes år 1912 till Royal Australian Navy, blev senare logementsfartyg i Darwin, och 

sänktes vid en japansk flygattack år 1942.   

 

 
                  s/s Warrego, tidigare Queensland Steam Ship Co. Artist Allan Green.  
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9. Australasian United Steam Navigation Company (1887 – 1961) 

Australasian United Steam Navigation Company kom att verka ända till 1961. Dess 

huvudsakliga verksamhet var linjer längs den australiensiska kusten. År 1914 hade 

man hela 14 passagerarångare i trafik på Australien. Man hade dock under de två 

första årtiondena av 1900-talet en linje till Fiji. År 1906 byggdes s/s Suva av 

Workman, Clark and Company i Belfast. Hon var på 2 229 ton och sattes genast in på 

linjen mellan Australien och Fiji. Suva är ju också namnet på Fijis huvudstad. Hon 

tjänstgjorde under många år på denna linje men år 1915 rekvirerades hon av den 

australiensiska marinen och byggdes om till ett beväpnat äntringsfartyg. Efter kriget 

tjänstgjorde hon i australiensiska flottan fram till 1928 då hon såldes till Manilla och 

omnamnades, först till Sirius, sedan till Bohol. Hon sänktes då japanskt flyg 

attackerade Manilla i april 1942. 

     

 
             S/s Suva. Foto från State Library of Victoria. 
 

   En bit in på 1900-talet hade många av rederierna satsat på att förnya sina 

fartygsbestånd. De gamla ångarna, som ibland kunde föra segel, försvann ganska 

snart. De fartyg som byggdes under 1910-talet var dessutom snabbare och kunde ofta 

göra mer än 15 knop vilket förstås innebar att restiderna kunde minskas kraftigt 

jämfört med de gamla ångarna med marschfarter på bara 10 knop. Trafiken på Stilla 

havet utvecklades också mycket under denna tid. I USA och Kanada hade man 

anlagt järnvägsspår över hela kontinenten vilket innebar att resenärer från Australien 

till Europa och vice versa nu även kunde resa via den nordamerikanska kontinenten 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 13(57) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2020-08-26                                   © Länspumpen 2020 

med tåg. Men den största förbättringen kom naturligtvis med Panamakanalens 

färdigställande år 1914.  

   Första världskriget som varade från 1914 till 1918 påverkade faktiskt inte 

fartygstrafiken på Stilla havet särskilt mycket. Japan var då på Englands, Frankrikes 

och Rysslands sida och de kolonier som motståndarna Tyskland hade i Stilla havet 

var snart ockuperade. Därefter förekom nästan inga krigshandlingar alls i Stilla 

havet. Resandet mellan till exempel Fiji och Australien–Nya Zeeland kunde därför 

fortsätta utan problem. De nya passagerarfartygen börjar nu också att se ut så som vi 

är vana vid. 

   Australasian United Steam Navigation Company satte in ytterligare ett fartyg på 

linjen Australien – Fiji. Det var s/s Levuka som byggdes 1910 på Alexander Stephen & 

Sons varv i Glasgow. Hon var ett större fartyg på hela 6 129 ton och var känd för sina 

utmärkta passagerarutrymmen. Levuka var också namnet på Fijis gamla huvudstad. 

Hon blev mycket populär bland den vita befolkningen på Fiji som ofta reste med 

henne till Australien. Ibland gjorde Levuka också turer till övriga ögrupper i närheten 

av Fiji. Hon var en riktig trotjänare och såldes först 1926 till Lloyd Brasileiro i 

Sydamerika då hon omnamnades till Pedro II och år 1936 till Dom Pedro II. Fartyget 

skrotades 1958 i Rio de Janeiro.  
 

 

              S/s Levuka. Foto Allan Green. State Library of Victoria.  

 

   Ett tredje av AUSNCos fartyg var det lilla s/s Amra på bara 535 ton. Hon byggdes 

1890 på Ailsa Shipbuilding Co i Ayrshire, Skottland. Amra köptes av AUSNCo år 
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1907 och sattes in på en trad som innebar att hon trafikerade flera av ögrupperna, 

bland annat Fiji, Samoa, Tonga och Tuvalu.  

   En mycket spektakulär händelse, som var det närmaste man kunde komma en 

krigshandling, inträffade år 1917 då Amra vid ankomsten till Levuka på Fiji ombads 

att ta med en grupp poliser till den lilla ön Wakaya. Där skulle man undersöka ett 

främmande fartyg som hade landat med sex europeer vilka uppenbarligen inte 

kunde tala engelska. Då Amra anlände nästa dag såg de ett fartyg till ankars och de 

rodde över dit. Europeerna var uppenbarligen tyskar och höll på att hissa ankaret, 

men då bad männen i roddbåten fartyget att gå med till Amra vilket de också gjorde.  

Befälhavaren på Amra, en viss kapten Day, bordade det tyska fartyget, som hette 

Seeadler, och beordrade kaptenen på det tyska fartyget att överlämna sig. Till kapten 

Days förvåning lydde tyskarna genast.  Sedan tyskarna inkvarterats ombord på Amra 

undersökte man Seeadler och fann där flera maskingevär, några pistoler och gevär 

och en hel del handgranater. På Amra hade man inga som helst vapen med sig, bara 

ett tomt pistolhölster, så tyskarna hade lätt kunnat övermanna Amras besättning och 

poliserna. Den tyske befälhavaren, von Luckner, berättade senare att han hade sett 

flera öppna portar målade med färsk mönja på Amras sidor och trodde att det var 

nyupptagna kanonportar. I själva verket var dessa öppningar till för att föra ombord 

och i land den boskap man skulle lasta!     

   Amra såldes 1923 till Moona Kader Sultan i Singapore och skrotades sedan i 

Hongkong år 1929.  
 

 
          S/s Amra. Vykort från Australien. 
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NYA ZEELAND 

 

1. New Zealand Shipping Co Ltd (1873 – 1973) 

På Nya Zeeland grundades New Zealand Shipping Co Ltd år 1873 i Christchurch.  

En grupp lokala bönder och köpmän var missnöjda med landets bristande 

möjligheter till både frakt- och passagerarfart. Man började med att köpa fyra 

begagnade järnångare, men redan efter fyra år hade man hela 17 fartyg under sin 

egen flagga. Större delen av fartygen sysselsattes i frakt- och passagerartrafik på 

nyzeeländska och australiensiska hamnar, men man började 1881 att transportera 

fruset kött till Europa på några av de allra första kylfartygen. År 1916 tog det stora 

brittiska rederiet Peninsular & Oriental Line fullständig kontroll över NZSCo, men 

detta rederi fortsatte ändå att segla med sina fartyg under egen flagg ända fram till 

1973 när passagerar-och fraktverksamheten helt upphörde.  

   NZSCo startade flera samgåenden med andra rederier, så till exempel från 1901 då 

man tillsammans med Canadian-Australian Royal Mail Line och Union Steam Ship 

Company of New Zealand startade en linje mellan Australien, Nya Zeeland och 

Kanada. Ett senare exempel är samarbetet med Crusader Lines då man under 1950- 

och 1960-talen seglade mellan Nya Zeeland, Japan och USAs västkust. Man kan 

notera att NZSCo under de första åren med trafik över Stilla havet krävde att 

fartygen skulle göra ett stopp på Pitcairn Island, för att bryta monotonin under den 

långa färden över den stora oceanen.  

   Några av de mest intressanta fartygen under rederiets verksamhetstid skall 

nämnas. S/s Aorangi(I) byggdes 1883 av John Elder & Co i Glasgow. Hon sattes i fart 

som passagerar- och kylfartyg mellan England och Nya Zeeland. Från 1897 hade 

passagerarantalet utökats till 100 i första klass och 50 i andra klass. Nu kom hon att 

gå i ren Stillahavsfart mellan Australien, Nya Zeeland och San Francisco, med stopp 

på Honolulu och avstickare till Vancouver i Kanada. År 1901 hade Aorangi med sig 

ett antal portugisiska immigranter från USA till Honolulu där de skulle arbeta som 

kontraktsanställda på sockerplantagerna. Fartyget fortsatte på Stilla havstraden ända 

till 1914 när hon lades upp i Sydney. Australiensiska flottan chartrade henne strax, 

och hon kom att sänkas i Scapa Flow år 1915. Fem år senare togs hon upp och 

användes sedan som förrådsfartyg på Malta till 1925 då hon skrotades.  
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      S/s Aorangi. Foto från State Library of Victoria.  

 

   Ett av rederiets senare fartyg var RMS Rangitata.  Förkortningen RMS står för Royal 

Mail Ship, tidigare Royal Mail Steamer, och innebar att fartyget och rederiet hade 

kontrakt med brittiska postverket för att transportera post. Detta gav naturligtvis en 

viss extra inkomst åt rederiet. 

 

 
                     RMS Rangitata i Panamakanalen. Reklambild från NZSCo. 
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   Rangitata byggdes år 1929 på John Brown & Co i Clydebank. Hon var på 16 737 ton 

och kunde göra 16–17 knop. Hon och hennes två systerfartyg Rangitiki och Rangitane 

gick mellan London och Wellington på Nya Zeeland via Panamakanalen. Under 

andra världskriget rekvirerades hon av Nya Zeelands flotta och gick bland annat 

som truppfartyg. Bland annat tog hon nyzeeländska trupper till Mellanöstern i 

januari 1940. Rangitata återvände till civil tjänst år 1949 och seglade sedan till 1962 då 

hon skrotades.   
 

 
            RMS Rangitata. Foto från State Library of Victoria. 

 

   Ytterligare ett av NZSCos fartyg är värt att nämna på grund av en mycket 

annorlunda navigationsbedrift som är helt unik i sitt slag. Det rör sig om s/s 

Warrimoo, som byggdes 1892 av Swan Hunter, Wallsend, River Tyne. Hon var på 

3 326 ton och kunde göra 16,5 knop. Warrimoo seglade för NZSCo mellan åren 1897 

och 1901. Därefter gick hon till konkurrentrederiet Union Steam Ship Co of N Z. År 

1914 blev hon som så många andra förvandlat till trupptransportfartyg. Warrimoo 

förde bland annat de första maoritrupperna från Nya Zeeland till Gallipoli år 1915. I 

maj år 1918 seglade hon i konvoj i Medelhavet och kolliderade då med det franska 

krigsfartyget Catapulte. Vid kollisionen utlöstes flera av Catapultes sjunkbomber 

varvid bägge fartygen fick så svåra skador att de sjönk och många ur besättningarna 

omkom.  

   Men det som Warrimoo blivit mest känd för ägde rum vid sekelskiftet 1899–1900. 

Hon var då på väg över Stilla havet från Vancouver till Australien. På eftermiddagen 

den 30 december 1899 tog vakthavande styrman solhöjden och räknade ut att 

fartyget befann sig på lat N 0°, 31' och long W 179°, 30'. Detta innebar att hon befann 

sig nära skärningspunkten mellan ekvatorn och den internationella datumlinjen. 
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Kaptenen, John Phillips, var inte sen att gripa tillfället i flykten. Med hjälp av en lätt 

kursändring, viss justering av farten och som tur var en klar natt med lugnt väder, 

lyckades han  manövrera fartyget så att Warrimoo klockan 24.00 natten till 31 

december 1899 låg precis i krysset mellan ekvatorn och datumlinjen. Detta innebar 

att fartygets förskepp befann sig i den södra hemisfären och alltså sommarårstid, 

medan akterskeppet befann sig i den norra hemisfären och vinterårstid. I aktern var 

det den 31 december 1899 medan det förut var den 1 januari 1900. Warrimoo befann 

sig alltså samtidigt i två olika årstider, två olika dagar, två olika månader, två olika år 

och till och med två olika århundraden!!   
   

 
              S/s Warrimoo. Vykortsbild.  

 

 

2. Union Steam Ship Company of New Zealand (1875 – 2000) 

USSCoNZ bildades år 1875 på Nya Zeeland, i Christchurch. Rederiet blev snabbt det 

största i den här delen av världen. År 1891 tog det över Tasmanian Steam Navigation 

Company. Man dominerade kusttrafiken på Nya Zeeland och Australien och 

startade tidigt passagerar- och posttrafik över Stilla havet, från Vancouver och San 

Francisco till Nya Zeeland och Australien.  Mellan 1885 och 1900 seglade rederiets 

fartyg mellan Auckland och San Francisco, men på grund av restriktiva amerikanska 

lagar upphörde denna verksamhet temporärt. I stället tog man år 1901 över hälften 

av Canadian Australian Royal Mail Steam Ship Companys aktier och började nu att 

segla mellan Vancouver och Nya Zeeland/Australien. År 1910 tog man helt ägarskap 

över det kanadensiska rederiet vilket ledde till att man år 1914 hade större tonnage 
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än de fem största australiensiska rederierna tillsammans. Flottan bestod av 75 fartyg 

och var nu södra halvklotets största rederi och Nya Zeelands största privata företag. 

Det hade så stor marknadsdominans på de flesta linjer i Stilla havet att det fick 

smeknamnet ”Söderhavets bläckfisk”.   

   År 1917 köptes rederiet dock upp av den brittiska jätten P & O, men fortsatte ändå 

att segla med sina fartyg under större delen av 1900-talet. Under 1930-talet började 

rederiet att känna av stor konkurrens från det amerikanska Matson Line och bildade 

då ett joint venture med Canadian Pacific. Union Steam Ship Co fortsatte med stor 

framgång sin passagerartrafik över Stilla havet ända till 1953 då konkurrensen från 

flygtrafiken gjorde att man slutade med denna verksamhet. Under 1960- och 1970-

talen kom passagerartrafiken att utgöra en alltmer minskande andel av rederiets 

verksamhet och efterhand blev det ett renodlat lastfartygsrederi. År 2000 gjorde en 

bogserbåt och en pråm den allra sista resan för USSCoNZ innan rederiet slutligen 

gick i likvidation.  

   Bland de mer udda linjer som rederiet trafikerade under 1900-talet kan nämnas 

Auckland–Fiji, Auckland–Tonga–Samoa, Auckland–Rarotonga–Tahiti–Marquesas. 

De viktigaste och mest kända rutterna var dock från Sydney/Nya Zeeland till San 

Francisco som man trafikerade mellan 1885 och 1936, samt Wellington–Rarotonga–

Papetee–Vancouver som man befor från 1910 till 1953.   

   Med en sådan mängd fartyg är det bara möjligt att se lite närmare på några av dem. 

Union Steam Ship Company hade alltså turer till många av de små ögrupperna i 

södra Stilla havet och man började från 1890 att bygga fartyg speciellt anpassade till 

dessa trader. Ett av de tidiga fartygen var s/s Ovalau. Namnet kommer från en av 

Fijis öar och ger en antydan om fartygets tänkta rutt. Hon var ett järnfartyg på 1 229 

ton, byggt i Dumbarton 1891.   
 

 
                                    S/s Ovalau. Illustration från State Library of Western Australia. 
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   Som framgår av bilden ovan hade Ovalau möjlighet att föra råsegel på förmasten. 

Hon fick ett våldsamt slut år 1903 då lasten med kopra fattade eld ett stycke från 

Lord Howe Island, en liten ö mellan Australien och Nya Zeeland. Ovalau lyckades 

nästan ta sig fram till ön, och passagerarna och besättningen evakuerades innan 

fartyget exploderade och sjönk på 20 meters djup. En del av lasten bestod av 

kakaduor och papegojor (!) som släpptes lösa och flög in över ön.  

   Rederiet valde ofta att ge fartygen namn på maori. Fyra exempel av många är s/s 

Hauroto, s/s Manapouri, s/s Moura och s/s Navua. Hauroto är t.ex. namngivet efter en 

flod och en sjö på Sydön. Hon byggdes 1882 i Dumbarton, Skottland, var på 1 988 ton 

och kunde göra 12 knop.  Efter tiden i USSCo såldes hon 1915 till Hongkong och 

sjönk under en orkan utanför kinesiska kusten år 1919. Som vanligt har Allan Green 

avbildat fartyget, med USSCo:s rederiflagga. Som synes har hon fortfarande kvar rår 

för segel på förmasten.  
 

 
             S/s Hauroto. Artist Allan Green. State Library of Victoria. 

 

Fartyget s/s Manapouris namn på maori kommer återigen från en sjö, Nya Zeelands 

näst djupaste, och enligt många den vackraste. Ordet betyder ”det sörjande hjärtats 

sjö”. Manapouri fick segla länge, både under första och andra världskrigen. Hennes 

sista ägare var den franska Vichyregeringen, nu under namnet Tai Poo Sek. Hon 

sänktes slutligen av amerikanskt flyg på Mekongfloden i januari 1945. 
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                S/s Manapouri. Foto Allan Green. State Library of Victoria.  
 

   Det tredje fartyget, Moura, byggdes 1898 i Newcastle on Tyne. När USSCo tog över 

henne döptes hon till Moura efter en liten höjd på Nordön, Moura Point. Hon seglade 

för USSCo till 1915 då hon såldes till Hongkong, och vidare till Filippinerna 1928, då 

hon fick namnet Mactan. Slutligen rekvirerades hon av US Army 1941 och blev 

lasarettsfartyg. Hon var det sista fartyget som lämnade Manila innan japanerna 

invaderade landet. Hon skrotades i Hongkong 1956.  
 

 
                 S/s Moura. Foto Allan Green. State Library of Victoria.  

 

   USSCo förnyade hela tiden sin flotta. År 1904 lät de bygga ett nytt fartyg i Glasgow 

som levererades under 1905 och fick namnet Navua. Denna gång efter en flod på Fiji, 

kanske eftersom rederiet avsåg att sätta in henne på trafik till ögrupperna i Stilla 
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havet. När hon anlände till Australien skrevs det mycket i pressen om henne och 

man berömde de nya och fräscha passagerarutrymmena ombord. Nu var det också 

slut på hybriderna mellan segel- och ångfartyg. Navua var på 2 930 bruttoton och 

hade en marschfart på 12,5 knop, något lite snabbare än de flesta tidigare ångfartyg. 

Dessa äldre passagerarfartyg hade normalt plats för ett par hundra passagerare, ett 

hundratal i första klass och lika många i andra klass. På de tidigare 

passagerarfartygen fanns det oftast en förstaklassavdelning och en 

andraklassavdelning. På kortare turer kunde man också resa som däckspassagerare. 

När fartygen blev större och kunde ta upp emot 400–500 passagerare hade man oftast 

både första, andra och tredjeklassavdelningar. Prisskillnaderna var avsevärda, ett 

exempel från 1929 kan noteras: från San Francisco till Fiji kostade enkel resa i första 

klass 60 pund, medan samma biljett i tredje klass kostade 24 pund.  
 

 
 S/s Navua. Foto från State Library of Victoria. 
 

   Ett av USSCos mest framgångsrika fartyg var RMS Niagara. Hon sjösattes 1912 på John 

Brown & Co:s varv i Clydebank och kom tidigt att bli rederiets stolta flaggskepp. 

Niagara var på 13 415 bruttoton och var vid den tiden södra Stilla havets största fartyg.  

Hon hade ångturbin, kunde göra 17 knop och hade plats för 290 passagerare i första 

klass, 223 i andra och 191 i tredje klass.  Så populär blev hon att hon fick smeknamnet 

”Titanic of the Pacific”, ett något tvetydigt namn kan tyckas.  

    Niagara var en stor framgång för rederiet och seglade in mycket pengar, men hon fick 

vid ett tillfälle dåligt rykte. När hon anlände till Auckland från Vancouver i oktober 

1918 hade hon passagerare ombord som led av influensa. Ett par veckor senare 
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drabbades Auckland av en svår influensaepidemi, den som i Europa kallades spanska 

sjukan. Det dröjde länge innan man kunde visa att det inte var passagerarna ombord 

som hade förorsakat epidemin. Däremot fick Niagara ett abrupt slut när hon i juni 1940 

just hade lämnat Aucklands hamn. Hon gick då in i ett minfält som lagts ut av en tysk 

hjälpkryssare bara några dagar tidigare. En av minorna orsakade så svåra skador på 

Niagara att hon sjönk på 120 meters djup. Som tur var kunde alla passagerare räddas 

men en del av lasten bestod av 8 ton guld från Bank of England som följde med till 

botten.  Guldet skulle ha varit betalning för vapen som England köpt av USA. Under 

följande år gjordes flera dykexpeditioner till Niagara och man lyckades faktiskt få upp 

stora delar av guldskatten.  
 

 
  RMS Niagara. Foto från State Library of Victoria.  

 

   Fram till 1920-talet hade de australiensiska och nyzeeländska rederierna haft stor 

dominans, särskilt i södra Stilla havet, men nu började amerikanska rederier göra sig 

mer gällande. Det var främst Matson Line som hade startat linjer från Kalifornien till 

Hawaii och vidare till Nya Zeeland och Australien. USSCo ville förekomma denna 

konkurrens genom att bygga fartyg som kunde tävla i både snabbhet och komfort 

med Matsons fartyg. Redan 1924 hade USSCo beställt ett fartyg som skulle komma 

att bli det snabbaste av alla på Stilla havet. Konkurrenten New Zealand Shipping Co 

hade ju haft sitt fartyg Aorangi (I), som skrotades 1925 på Malta. Men nu hade USSCo 

alltså beställt ett nytt fartyg som skulle få samma namn. Hon byggdes på Fairfield 
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Shipbuilding & Engineering Company i Glasgow och sjösattes 1924. Hon var på 

17 491 ton, hade hela fyra propellrar och med ett dieselmaskineri på 13 000 hkr 

kunde hon göra drygt 17 knop.  

   Aorangi var det största och snabbaste motorfartyget i världen på sin tid. Hon kunde 

ta nästan 1 000 passagerare, 440 i första klass, 300 i andra klass och 230 i tredje klass. I 

många år framåt gick hon på linjen Sydney – Vancouver med fem dagars stopp i 

varje stad. Från år 1931 kom motorfartyget Aorangi och ångfartyget Niagara att segla 

tillsammans på denna trad ända fram till andra världskrigets utbrott, då Niagara ju 

snart sänktes, medan Aorangi tjänstgjorde under hela kriget som 

trupptransportfartyg utan att någonsin skadas. Hon gick över hela världen med 

trupper och civila som flydde. 1941 förde hon massor av amerikanska och 

kanadensiska trupper till Europa och i januari 1942 evakuerade hon mängder av 

civila från Singapore till Australien, hon var med under landstigningen i Normandie 

som hjälp åt mängder av småfartyg och som lasarettsfartyg för de sårade från 

invasionen. I september 1945 återvände hon till Australien med 700 australiensiska 

tidigare krigsfångar. 

   Men ännu var karriären inte slut för Aorangi. Hon gick på varv 1947 och utrustades 

åter för civil passagerarfart. I ytterligare sex år gick hon på linjen Sydney–

Vancouver–San Francisco och först i juni 1953 kom hon att falla för åldersstrecket. 

Matson Line hade då beslutat att bygga två nya fartyg att sättas in på samma linje, 

Sydney–USA, och USSCo ansåg att Aorangi inte längre kunde konkurrera. Hon kom i 

stället att gå till Europa och i april 1954 började hon skrotas på Scotland Shipbreaking 

Company nära den plats där det en gång så stolta fartyget sjösatts trettio år tidigare. 
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   RMS Aorangi. 

      
Maskinrummet på m/s Aorangi.  En lounge på Aorangi. 
 

 

Slutligen ska vi ta upp det, enligt mångas åsikt, finaste och vackraste av alla USSCos 

fartyg. Det var TSS Awatea, på sin tid ett av världens snabbaste fartyg. Rederiets 

fartygskonstruktörer hade gjort ett fantastiskt arbete med detta skepp. Hennes linjer 

var stilrena och skrovet var helt i balans med den långa låga överbyggnaden. Stäven 

var lätt utfallande och de två skorstenarna liksom masterna hade en perfekt lutning. 

Hon jämfördes ofta med ett annat skepp, Holland Amerikalinjens s/s Nieuw 

Amsterdam, som kallats ”det vackraste passagerarfartyg som någonsin byggts”. 
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   En viktig anledning till att Awatea byggdes var att USSCo kände konkurrensen från 

Matson Lines två nybyggda snabbgående fartyg, s/s Mariposa och s/s Monterey, som 

båda skulle sättas in på farten över Stilla havet och därmed även på traden mellan 

Nya Zeeland och Australien.   Awatea sjösattes från Vickers-Armstrongvarvet i 

Barrow-in-Furness i juli 1936. Hon hade sex ångturbiner av Vickers-Armstrongs egen 

konstruktion och två propellrar. Marschfarten uppgavs till 22 knop men hon kunde 

göra hela 26 knop med full fart. Rederiet avsåg att sätta in henne på passagerartraden 

mellan Nya Zeeland och Australien, den så kallade Trans-Tasman Express. Med den 

höga farten kunde Awatea klara överfarten på bara två och ett halvt dygn, jämfört 

med konkurrentfartygen som behövde ytterligare ett dygn på sig. Men passagerarna 

ombord, 150 i första klass, 150 i andra klass och 38 i tredje klass, kunde under dessa 

två och ett halvt dygn få njuta av den mest exklusiva lyx. Hennes lounger, salonger 

och hytter var under av perfektion.  

   Men Awateas karriär på rutten mellan Australien och Nya Zeeland blev kortvarig. 

När rederiets andra flaggskepp, Niagara, sänktes i juni 1940, fick Awatea ta över 

rutten över Stilla havet från Sydney, via Auckland och Hawaii till Vancouver i 

Kanada. Efter några turer över Stilla havet blev Awatea i september 1941 rekvirerad 

av det brittiska Ministry of War & Transport och hon beordrades att segla till 

England där hon konverterades till truppfartyg och blev helt gråmålad. Under det 

närmaste året var Awatea inblandad i två svåra kollisioner medan hon gick i konvoj 

över Atlanten. Hon kunde dock repareras, men slutligen beseglades hennes öde då 

hon i november 1942 deltog i den stora landsättningen av allierade trupper i 

Nordafrika, kallad ”Operation Torch”. Det allierade luftförsvaret var helt otillräckligt 

och då hon attackerades av italienska bombplan fick hon svåra träffar och när 

dessutom ett par torpeder träffade, var man tvungna att överge fartyget. Som tur var 

hade trupperna ombord redan debarkerat, men Awatea sjönk brinnande i havet den 

11 november.  
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Awatea vid Sydney Harbour Bridge. 
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USA 

 

Atlanten hade ju ända sedan Columbus tog sig till Amerika 1492 befarits av fartyg 

både till Nord- och Sydamerika, men för färder över Stilla havet väcktes inte behovet 

från den amerikanska sidan förrän under andra hälften av 1800-talet.  I och med 

Chiles, Perus, Ecuadors och Colombias självständighet på 1800-talet och den 

samtidiga amerikanska expansionen västerut mot Kalifornien blev det dock snart 

intressant att transportera både passagerare och varor över Stilla havet. På andra 

sidan fanns ju både det nyligen koloniserade Australien och i norr både Japan och 

Kina.  

 
 

1.  Pacific Mail Steamship Company (1848 – 1949) 

   The Pacific Mail Steamship Company grundades år 1848 av en grupp affärsmän i 

New York. Rederiets första fartyg, hjulångaren California på 1 050 ton, lämnade New 

York den 6 oktober 1848, för en resa till Kalifornien. Detta var innan 

guldfyndigheterna i Kalifornien hade blivit kända. California kunde ta 60 salongs- 

och 150 tredjeklasspassagerare, men vid avresan fanns det många lediga hytter.  Efter 

att ha passerat Kap Horn anlände hon till Panama City den 17 januari 1849. Då hade 

guldruschen börjat och massor av lycksökare tog sig till Panama City för att försöka 

komma med California. Man slogs bokstavligen om platserna, lotterier anordnades 

och biljetterna kostade upp till 200 USD. Till slut seglade California mot San Francisco 

med över 400 passagerare ombord!   Hon seglade för Pacific Mail mellan San 

Francisco och Panama med avbrott till 1874 då hon såldes till Goodall, Nelson, 

Perkins. Maskinerna togs då ut och hon gjordes om till en seglande bark. Till slut 

förliste hon och sjönk 1895 med timmerlast utanför Perus kust. 
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            S/s California.  
 

   När den amerikanska regeringen år 1866 utfärdade det första kontraktet för att 

transportera post över Stilla havet gick det till Pacific Mail. Detta kontrakt var värt 

500 000 USD per år. Redan året därpå sattes det första fartyget, s/s Colorado, i reguljär 

trafik mellan San Francisco, Yokohama och Hongkong. Den 1 januari 1867 var det 

stor fest i San Francisco. Colorado skulle just anträda den allra första reguljära 

passagerarresan med ångfartyg över Stilla havet. Hon var en hjulångare på 3 728 ton 

och hade även master för segel, men man hade lastat ombord 1 000 ton kol för resan 

till Yokohama och sedan Hongkong som beräknades ta 22 dagar. Med en 

förbrukning på 45 ton kol per dygn skulle detta räcka med god marginal. De allra 

första resenärerna i första klass var missionärer, affärsmän, militärpersonal och en 

och annan turist. I turistklass (!) reste mest kineser som hade varit i Kalifornien för att 

arbeta i gruvor och järnvägsbyggen och nu var på väg hem. När Colorado anlände till 

Yokohama efter precis 22 dagar fick hon ett storartat mottagande med en 

blåsorkester och massor av åskådare.  Det visade sig att kaptenen hade valt att inte 

gå längs storcirkeln strax söder om Aleuterna utan längs den längre men lugnare 35:e 

breddgraden. Ändå räckte kolet till och man hade bara tillfälligtvis hissat segel. 
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S/s Colorado i torrdocka i Kalifornien. Omkring 1870.  
 

   Rederiet beställde nu ytterligare fyra fartyg som skulle betjäna denna trad: s/s 

China, s/s Japan, s/s America och s/s Great Republic. Great Republic byggdes på Henry 

Steers varv i New York 1866, var på 4 100 ton och gjorde mellan 15 och 20 knop. Hon 

kunde ta upp till hela 1 450 passagerare. Denna rutt kom att spela en stor roll för 

inflödet av kinesiska och japanska immigranter till Kalifornien.  Det var under denna 

tid som de kinesiska invandrarna skapade Chinatowns i många stora amerikanska 

städer. Great Republic såldes till P B Cornwall 1878 men gick på grund och blev vrak 

på Sand Island i Columbia River redan året därpå, 1879.  

    Pacific Mail hade efterhand tre huvudsakliga trader i Stilla havet, dels en linje 

mellan Panama och San Francisco, som också anknöt till Atlantic Line, dels China 

Line mellan San Francisco och Hongkong med stopp i Yokohama, och slutligen 

Shanghai Line mellan Yokohama och Shanghai. De två sistnämnda gick en gång i 

månaden.   
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           S/s Great Republic under byggnationen i New York 1866.  

  År 1912 förbjöd den amerikanska kongressen alla fartyg som ägdes av 

järnvägsbolag att utnyttja Panamakanalen som skulle stå färdig 1914. Eftersom 

Pacific Mail hade flera järnvägsbolag som delägare såldes rederiet 1916 till 

kemiföretaget W R Grace and Company, och därmed upphörde rederiets trafik på 

Japan och Kina. År 1925 såldes Pacific Mails fartygsflotta vidare till Dollar Shipping 

Company. 

 

 

2. Oceanic Steamship Company (1881–1926)   

Från år 1810 hade Hawaiiöarna blivit ett enat kungarike och flera efterföljande 

kungar kom att utveckla landet. Men snart uppstod spänningar mellan amerikanska 

missionärer, immigranter från Japan och Kina och lokalbefolkningen. Det hela ledde 

till att USA kom att ta över makten, först som en republik år 1894 under en amerikan, 

S B Dole, som president, och från den 7 juli 1898 som det amerikanska 

Hawaiiterritoriet. Slutligen införlivades Hawaii som en av USA:s delstater år 1959. 

   Redan tidigt hade amerikanska företagare rotat sig på Hawaii. En av dem var J D 

Spreckels som från 1870-talet drev en sockerplantage med sin far.  Spreckels insåg 

tidigt behovet av en sjöförbindelse mellan USA och Hawaii och år 1880 startade han 

ett företag med ett segelfartyg, Rosario, som gick mellan San Francisco och Honolulu. 

Redan nästa år startade han rederiet Oceanic Steamship Company som snart hade 

flera ångare både för frakt- och passagerartrafik mellan USA och Hawaii. Efterhand 

utsträcktes traderna även till Australien, Nya Zeeland, Samoa och Tahiti, där man 
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förutom gods och passagerare även hade lukrativa posttransporter. Några av de mer 

kända fartygen var s/s Alameda, s/s Australia och s/s Ventura. 

 

 
 

   På reklambilden ovan ser man både Alameda och Australia avbildade. Alameda 

byggdes 1883 på William Cramp & Sons Shipbuilding Company i Philadelphia. Hon 

var på cirka 3 000 ton. Oceanic drev henne på Stilla havsfart till 1910 då hon såldes 

till Alaska Steamship Co. Alameda brann sedan och blev vrak i Seattles hamn 1931. 

Australia byggdes 1875 och var en järnångare på 2 737 ton. Hon chartrades av 

Oceanic från 1886 men chartrades ut till Ryssland år 1905, förmodligen för att 

användas under rysk-japanska kriget. Den japanska flottan förintade nästan alla 

ryska fartyg och Australia gick förlorad när hon bordades av en japansk kryssare.  

   För rederiet Oceanic gick det dock mycket bra och ägaren J D Spreckels blev 

mångmiljonär. Han var bosatt i San Diego, Kalifornien och utvecklade staden genom 

hotellbyggen, anläggande av järnvägar och mycket annat. Ett av de mest inbringande 

fartygen var s/s Ventura som troget tjänade Oceanic på traden San Francisco–

Honolulu och även San Francisco–Nya Zeeland/Australien. Ventura byggdes år 1900, 

hon var på cirka 6 000 ton och tjänstgjorde ända till dess hon skrotades år 1934.  
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3. Matson Line (1886-           ) 

Matson hette ursprungligen Olof Eduard Mathiasson och var född 1847 utanför 

Lysekil i Bohuslän. Matthiasson/Matson gick till sjöss i 18-årsåldern och kom till USA 

i slutet av 1860-talet. Här kallade han sig William Matson och kom under de 

närmaste 30 åren att bygga upp ett av USA:s främsta rederier. Det hela började 1882 

när Matson själv seglade med sin skonare Emma Claudina från San Francisco till 

Hawaii med 300 ton last. Han insåg snart behovet av regelbunden trafik mellan 

Hawaii och USA och 1886 bildades Matson Line. Efter några år med godstrafik hade 

intresset för Hawaii som turistmål också ökat och 1908 köpte Matson Lurline, ett 

passagerarfartyg med plats för 51 passagerare. 1910 kom också s/s Wilhelmina, ett fint 

fartyg som kunde ta 146 passagerare. Linjen USA–Hawaii blev mycket populär och 

när William Matson avled år 1917 bestod Matsonflottan av 17 stycken av de största, 

snabbaste och mest moderna passagerar/lastfartygen i hela Stilla havet.  

   När första världskriget bröt ut 1914 rekvirerade amerikanska staten de flesta av 

Matsons fartyg som truppfartyg eller militära fraktfartyg, men några fortsatte ändå 

kriget igenom att segla på Hawaii. Efter kriget återlämnades fartygen och nu 

tillfördes rederiet ytterligare fartyg.  År 1926 införlivades Oceanic Steamship 

Company med Matson Line och då tillkom tre stora passagerarfartyg för Stilla 

havstrafik, däribland s/s Sonoma. Hon byggdes i Philadelphia år 1900 och var på 

6 279 ton. I hela 34 år seglade Sonoma på Stillahavsfart, först för Oceanic och sedan 

alltså för Matson ända till 1934 då hon skrotades.  
 

 
                RMS Sonoma. Foto från State Library of Victoria. 
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   Nu hade Matson flera stora passagerarfartyg som nästan enbart seglade på Stilla 

havet mellan USA:s västkust och Australien–Nya Zeeland.  Under perioden mellan 

1925 och 1935 expanderade rederiet oerhört med nybyggnationer av flera stora 

passagerarfartyg. Det största och mest berömda fartyget var s/s Malolo som från 1927 

var Stilla havets snabbaste passagerarfartyg med sina 22 knop. Framgångarna med 

Malolo ledde till byggandet av lyxfartygen Mariposa, Monterey och Lurline mellan 1931 

och 1932. Dessa fyra fartyg kom nu att kallas för ”De vita skeppen”. Matson Line 

byggde vid den här tiden också the Royal Hawaiian Hotel på Hawaii och 

tillsammans med de vita skeppen blev de centralpunkterna i en kampanj som 

marknadsförde Hawaii som en turistattraktion av världsklass.  

   Det är värt att se lite närmare på dessa fyra ”vita skepp”. S/s Malolo var det första 

som beställdes direkt för Matson på William Cramp & Sons i Philadelphia år 1926. 

Hon var på 17 232 ton och gjorde 20 knop.  Namnet Malolo är beteckningen för en 

hawaiiansk flygfisk, snabb, slank och glänsande, och det var ett passande namn för 

fartyget Malolo. Visserligen var starten olycksam, eftersom hon under en provtur i 

Atlanten kolliderade med det norska handelsfartyget Jacob Christensen och fick så 

svåra skador att hon fick bogseras till New York för reparation. Men därefter gjorde 

hon lång och trogen tjänst i Matson då hon oftast gick mellan USA, Hawaii och 

Australien. År 1937 byggdes hon om och omnamnades då till Matsonia. Under kriget 

användes hon som trupptransportfartyg men fortsatte några år efter kriget på linjen 

San Francisco–Honolulu innan hon såldes år 1948 till Mediterranian Lines i Panama 

och omnamnades till Atlantic. Sex år senare, 1954 såldes hon vidare till National 

Hellenic American i Grekland där hon åter fick ett nytt namn, Queen Frederica. Under 

några år transporterade hon immigranter till Australien och var därmed nästan i 

hemmavatten en tid, innan hon 1973 blev upplagd i Perama, Grekland och slutligen 

upphuggen 1978. 
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                 S/s Malolo. Foto från State Library of Victoria.  

 

    De tre följande fartygen i den vita flottan var systerfartygen Mariposa och Monterey 

och den snarlika Lurline. Uppdraget att konstruera dessa fartyg gick till William 

Francis Gibbs som senare kom att rita många amerikanska fartyg, bland annat 

Libertyfartygen. De byggdes på Bethlehem Ship Building Corporation, Quincy i 

Massachusetts, och sjösattes i januari, april och juli 1932. De var på cirka 18 000 brt 

och gjorde 22-23 knop. Mariposa var först i stånd och hon gick sedan under åren fram 

till andra världskriget på traden från USA:s västkust till Hawaii, Samoa, Fiji, Nya 

Zeeland och Australien. Monterey följde snart efter och de båda systerfartygen 

fortsatte träget sina turer över Stilla havet. De var båda mycket populära och lyxigt 

utrustade.  Lurline kom i stället, tillsammans med Malolo, att tjänstgöra på 

snabblinjen mellan San Francisco och Honolulu.  

   När USA gick med i andra världskriget efter Pearl Harbor blev de tre fartygen 

förstås rekvirerade av amerikanska staten och tjänstgjorde alla som 

trupptransportfartyg under hela kriget. De var både stora och mycket snabba och 

kallades därför ”monsterfartygen”. På grund av snabbheten gick de oftast inte i 

konvoj utan på egen hand. På en resa kunde de vardera ta över 4 000 soldater 

ombord.  

   Efter kriget fick de lite olika öden. Lurline återlämnades till Matson och fick 1946 en 

utförlig återupprustning till den skyhöga kostnaden 20 miljoner USD. De båda 

övriga, Mariposa och Monterey skulle också återupprustas men Matson Lines hade nu 
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fått ekonomiska problem och i stället hamnade båda i malpåse i Kalifornien från 

1946. 

   Mariposa kom 1953 att säljas till Home Line som namnade om henne till s/s Homeric.  

Hon kom därefter att gå i passagerarfart i Nordatlanten och en tid i Karibien. År 1973 

drabbades hon av en svår brand i kök- och restaurangdelen och därför hamnade hon 

i Taiwan där hon skrotades år 1974.  
 

 
                       S/s Mariposa. Foto från State Library of Victoria.  

 

   Monterey såldes till amerikanska staten som emellertid fortsatte att ha henne i 

malpåse ända till 1956 då Matson Line fick en ny framgång i passagerarfarten tack 

vare Lurline som från 1948 hade återupptagit sin trad mellan San Francisco och 

Honolulu och snart återfick sitt goda rykte som ett av Stilla havets bästa 

passagerarfartyg. Matson ville nu åter försöka expandera och köpte därför tillbaka 

gamla Monterey från amerikanska staten. I samband med köpet fick hon det nya 

namnet Matsonia. Från 1957 kom nu Lurline och Matsonia, ex Monterey, att göra 

lyxkryssningar mellan Los Angeles/San Francisco och Honolulu. Man hade endast 

förstaklasspassagerare på denna trad.  År 1962 hade dock tiden kommit i kapp 

Matson Lines. På grund av konkurrensen från flyget minskade passagerarunderlaget 

så mycket att man beslutade att lägga upp Matsonia. Lurline fortsatte dock att gå en 

tid till, men då hon drabbades av svåra maskinproblem som skulle bli mycket 

kostsamma att reparera sålde Matson år 1963 det kära gamla fartyget till grekiska 

Chandris Line som döpte om henne till Ellinis.  
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   Märkligt nog blev reaktionen från den välbeställda allmänhet som brukade åtnjuta 

Matsonfartygens lyx så stark att Matson fann sig föranlåtna att återta Matsonia, ex 

Monterey, i bruk. I samband med detta omnamnades hon till Lurline, som därmed 

blev rederiets fjärde fartyg med detta namn. Det gick dock inte för Matson att hålla i 

gång denna passagerartrafik längre än till december 1970 då rederiet beslutade sig 

för att sälja Lurline och helt lägga av med passagerartrafik. Därmed var Matson Lines 

långa epok i passagerarsjöfartens tjänst till ända. 

   Lurline, ex Matsonia, ex Monterey, såldes till Chandris Line som omnamnade henne 

till Britanis. I Pireus modifierades hon till passagerarfart med plats för 1 600 

passagerare och sattes i fart med jordenruntresor och senare i Karibien. Vid en stor 

översyn 1986 fick Britanis delar från båda sina systerfartyg Ellinis, ex Lurline, och 

Homeric, ex Mariposa, vilket gjorde att hon kunde fortsätta ytterligare åtta år i karibisk 

fart innan hon chartrades av amerikanska regeringen för att användas som logement 

för militärpersonal i Guantanamo Bay på Kuba. År 1996 lades Britanis upp i Tampa, 

och låg där till 1998 då hon såldes till Liechtensteinbolaget Belofin Investments som 

omnamnade henne till Belofin-1. Efter ytterligare ett år började en bogserbåt att dra 

henne till Indien för upphuggning men under färden började hon ta in vatten och 

fick slagsida. Bogserbåtsbesättningen kapade förtöjningarna och Belofin-1, Matsons 

gamla Monterey, sjönk söder om Kapstaden den 21 oktober 2000.  
 

 
       S/s Monterey. Foto från State Library of Victoria.  

 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 38(57) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2020-08-26                                   © Länspumpen 2020 

   Det sista ”vita fartyget”, s/s Lurline, var det tredje av fem med samma namn. 

William Matson hade nämligen sina orsaker att vara förtjust i detta namn. På 1870-

talet var han skeppare på familjen Spreckels lyxjakt Lurline. Det var ju Spreckel som 

senare startade Oceanic Steamship Company.  På en av kryssningarna med yachten 

mötte Matson sin blivande fru Lillie Low, och de döpte dessutom sin första dotter till 

Lurline Berenice Matson. När Matson kom i gång med sin redarverksamhet sålde 

Spreckel en brigantin till Matson och den blev den första Lurline i Matsonflottan. År 

1908 beställde Matson en ångare som också fick namnet Lurline (II). Det var hans 

första passagerarfartyg, och det kunde ta 51 passagerare.  

   År 1914 gifte sig Matsons dotter Lurline med William P Roth. Han blev några år 

efter William Matsons död 1917 president för Matson Lines. När det fjärde och sista 

av ”The White Fleet”, skulle sjösättas och döpas i Quincy, Massachusetts den 12 juli 

1932 var det Matsons dotter Lurline som själv döpte fartyget till Lurline (III). Hon 

kom att få uppleva många intressanta händelser under sina seglatser. År 1934 följde 

till exempel Amelia Earhart och hennes flygplan med ombord till Hawaii varifrån 

hon senare gjorde sin berömda soloflygning från Honolulu till Oakland. När 

japanerna attackerade Pearl Harbor i december 1941 påstods det att telegrafisten på 

Lurline hade fångat upp signaler från den japanska flottan och varnat Pearl Harbor, 

utan resultat. 

   Efter kriget fortsatte Lurline framgångsrikt sina turer mellan San Francisco och 

Honolulu ända till 1962 då hon på grund av konkurrens från flyget såldes till 

grekiska Chandris Line.  Hon döptes om till Ellinis och tjänstgjorde sedan i 

kryssningsfart ända till 1981 då hon efter nära 50 års trogen tjänst lades upp i 

Grekland. Ellinis såldes 1986 och skrotades 1987 i Taiwan.  

   Men Matson Line fortsatte ändå att skaffa nyare fartyg till sin passagerartrafik på 

Stilla havet.  I början av 1950-talet hade US Maritime Administration beställt två 

snabba fraktfartyg typ C-4 på Bethlehem Shipbuilders, dels i Sparrow’s Point, 

Maryland, dels i Quincy, Mass. De levererades som s/s Free State Mariner och s/s Pine 

Tree Mariner 1952 och 1953 och var båda på 13 400 DWT. Maxfarten låg på 24-25 

knop. Under två år tjänstgjorde de som fraktfartyg innan de bedömdes som 

olönsamma och lades ut till försäljning. Nu passade Matson Line på att köpa båda 

dessa fartyg och efter en mycket omfattande ombyggnad i Portland, Oregon kunde 

de två tidigare fraktfartygen nu börja sina nya liv som ytterst flotta lyxkryssare. 

Eftersom de tidigare ”vita fartygen” Monterey och Mariposa redan hade sålts och bytt 

namn kunde de två nya systerfartygen döpas till Mariposa och Monterey! På 

reklambroschyren nedan ser man de nya fartygen tillsammans med det äldre Lurline.  
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De nya Mariposa och Monterey kunde från slutet av 1956 sättas i trafik på den gamla 

vanliga Stilla havsfarten från San Francisco till Sydney och när de på sina 

jungfruturer anlände till Sydney blev de mottagna med massor av folk, både gamla 

Matsonpassagerare och nyfikna besökare, som alla häpnade över lyxen ombord. Man 

hade satsat enbart på förstaklasspassagerare och det fanns bara plats för 365 

personer.  

   Under mer än tio år fortsatte Mariposa och Monterey sina turer och ibland kunde de 

göra avstickare till både Alaska och Sydamerika men annars gick rutterna som 

nedanstående karta visar. 
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   Men tiden rann iväg och Matson Line koncentrerade sig mer och mer på 

fraktfartyg, containerisering osv. och i augusti 1970 meddelade rederiet officiellt att 

man helt skulle upphöra med passagerartrafik.  De båda kryssningsfartygen Mariposa 

och Monterey såldes till Pacific Far East Line som faktiskt fortsatte att driva dem på 

samma trader som tidigare. Den enda skillnaden var att man bytte skorstensmärke.  

Under 1970-talet blev det oljekris i världen och bränslekostnaderna tillsammans med 

andra ekonomiska problem gjorde det omöjligt för Pacific Far East Line att fortsätta 

sin trafik. I början av 1978 lades både Monterey och Mariposa upp i San Francisco och 

därmed hade den allra sista reguljära passagerartraden över Stilla havet upphört.  

   Pacific Far East Line gick i konkurs 1979.  Båda fartygen såldes flera gånger efter 

varandra, första gången köptes de för bara 2,7 miljoner USD. Mariposa bogserades 

1980 till Japan där hon låg ytterligare en tid innan hon 1983 såldes till China Ocean 

Shipping Company och omnamnades till Jin Jiang. Hon fick nya dieselmotorer och 

sattes in på traden Shanghai–Hongkong.  Ytterligare två gånger bytte hon namn, 
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först till Queen of Jin Jiang och sedan till Heng Li, innan hon efter en häftig brand 

ombord i köksavdelningen kom att kondemneras och bogseras till Indien för 

upphuggning år 1996. 

   Monterey låg kvar i San Francisco till 1986 då hon bogserades till Portland, Oregon 

och upprustades för Aloha Pacific Cruises. Ytterligare ombyggnationer ägde rum på 

Wärtsiläs varv i Åbo där större delen av inredningen ändrades. Monterey hann inte 

göra mer än någon enstaka kryssning innan ytterligare problem uppstod, nu på 

grund av kritik från FDA, den amerikanska Food and Drug Administration, som 

förbjöd henne att fortsätta kryssningsverksamheten. Monterey blev upplagd i 

Honolulu där hon efter en tid blev såld till Panocean Naviera som snart chartrade ut 

henne till det italienska Star Lauro Cruises. Nu fick gamla Monterey plötsligt en ny 

karriär, som kryssningsfartyg i Medelhavet där hon blev oerhört populär bland 

kryssningsbenägna européer.  Star Lauro Cruises blev snart förvandlat till MSC eller 

Mediterranean Shipping Cruises. När Monterey fick allvarliga maskinproblem i 

augusti 2006 beslutade ägarna oväntat att lägga upp henne i Genua. Snart såldes hon 

till en indisk fartygsskrotningsfirma och bogserades till Alang i Indien dit hon 

anlände i november 2006 för att huggas upp.  
 

 
         Nya s/s Monterey under Matsonflagg.  
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4. Alaska Steamship Company (1895-1971) 

USA gjorde en mycket bra affär då de köpte hela Alaska från Ryssland år 1867 för 

bara 7 miljoner dollar. Snart startades reguljär fartygstrafik till och från denna nya 

del av USA, dels för gods men också för turister som hörde talas om den fantastiskt 

vackra naturen.  År 1895 grundades Alaska Steamship Company som kom att få nära 

nog monopol på gods- och passagerartrafiken mellan USA:s västkust och Alaska. Det 

första fartyget som inköptes var den lilla ångaren Willapa. Året därpå, 1896 

upptäcktes stora guldfyndigheter i Klondike, på gränsen mellan Alaska och Kanada 

och under de närmaste åren blev det ett formligt lämmeltåg av ivriga guldgrävare 

som ville komma till dessa guldfält. Dessutom kom det många missionärer och 

arbetare till de fiskfabriker som anlades i Alaska.  

   Ett annat av Alaska Steamships fartyg hade en intressant historia. Hon byggdes 

1899 av William Cramp & Sons i Philadelphia, var på 5 700 ton och döptes till 

Havana. Hon seglade för Ward Line, men tjänstgjorde först i spansk-amerikanska 

kriget då hon förde trupper mellan Georgia och Kuba. Därefter gick hon i trafik 

mellan Mexikanska gulfen och New York. År 1905 såldes hon till Panama Railroad 

Steamship Company på begäran av Isthmian Canal Commission, en amerikansk 

kommitté som skulle övervaka bygget av Panamakanalen. Fartyget döptes nu om till 

Panama och kom att spela en viktig roll vid bygget av kanalen. Hon seglade med 

varor och förnödenheter till och från kanalen och var enligt bildtexten på fotot nedan 

även det allra första fartyget som gick genom kanalen i februari 1915.  

 
 S/s Panama i Culebra Cut söndagen den 7 februari 1915. Första fartyg i Panamakanalen.  
 

   I februari 1927 köpte Alaska Steamship Company Panama och döpte om henne till 

Aleutian efter den vulkaniska bergskedjan som löper längs sydvästra Alaska. Hon 
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byggdes om rejält i Seattle och blev bland annat oljeeldad i stället för koleldad. 

Dåtida notiser beskriver henne som ”palatsliknande” och hon blir rederiets 

flaggskepp. I några år seglar hon med gods, passagerare och post från Seattle till 

Alaskahamnar, men i maj 1929 går hon i klart väder på en undervattensklippa som 

genomborrar skrovet och hon sjunker på bara sju minuter utanför Alaskas kust. Alla 

ombord utom en besättningsman klarar sig.  

   Enligt en amerikansk lag som infördes 1920 blev det förbjudet för alla fartyg som 

inte är amerikanskflaggade att gå i trafik mellan amerikanska hamnar. Därmed fick 

Alaskan Steamship helt monopol på denna trad eftersom det kanadensiska rederiet 

Canadian Pacific Railway inte längre kunde konkurrera. När andra världskriget bröt 

ut hade Alaskan Steamship 17 fartyg och de flesta blev efterhand rekvirerade av 

USA:s flotta. Efter krigsslutet hade förhållandena förändrats märkbart. Nu fanns det 

bara kvar sju fartyg i trafik mellan USA och Alaska mot 45 före kriget.  Eftersom 

konkurrensen på godsfrakt ökat i form av långtradartrafik och flygfrakt beslutade 

Alaskan Steamship att satsa på passagerartrafik och turism. Från 1946 seglade fartyg 

som Alaska och Baranof nu från Seattle till hamnar som Juneau, Skagway och Kodiak. 

De kunde ta cirka 200 passagerare och turerna tog mellan två och fem dagar. Alaska 

och Baranof höll ut i det längsta men i juli 1954 meddelade Alaskan Steamships 

president att man drog sig ur passagerartrafiken på Alaska. Som skäl angavs 

problem med besättning och hamnpersonal samt en ökad konkurrens från flyget. 

Baranof, på 4 990 ton, byggdes 1919 av New York Shipbuilding Corporation och 

döptes till Santa Elisa. År 1936 köptes hon av Alaskan Steamship Corporation och 

döptes till Baranof. Direkt efter uppläggningen 1955 skrotades hon. Efter ytterligare 

motgångar för rederiet stängdes det slutligen 1971. 

 

 
                     S/s Baranof.  
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5. Dollar Line (1900–1938) 

Det fans flera konkurrerande rederier i USA i början av 1900-talet, men inte så många 

som sysslade med passagerartrafik över Stilla havet. Goodall, Nelson & Perkins 

Steamship Company hade grundats 1875 men redan nästa år omorganiserades det 

till Pacific Coast Steamship Company. Man hade flera fartyg i trafik längs USA:s 

västkust. År 1916 köpte rederiet Admiral Line hela Pacific Coast Steamship 

Companys fartygsflotta. För att komplicera saken ytterligare använde Admiral Line 

även namnet Pacific Steamship Co.  

   Det rederi som tillfälligt gick segrande ur striden var dock Dollar Line. Kapten 

Robert Dollar föddes i Skottland 1844, emigrerade tidigt till Kanada och år 1893 

köpte han sitt första fartyg. År 1900 grundade han så Dollar Steamship Company, 

kort Dollar Line. Dollar började nu med chartrade turer över Stilla havet från San 

Francisco till Japan och Filippinerna. Under första världskriget beställde han flera 

fartyg från Kina och efter kriget, år 1922, övertog Dollar Line Admiral Oriental Lines 

fartyg och omnamnade det rederiet till American Mail Line. Nu var Dollar Line ett 

av de mest vinstrika rederierna i världen. År 1923 köpte han sju stycken ’502 

President type’-fartyg från US Shipping Board. Dessa fartyg var alla uppkallade efter 

amerikanska presidenter. Det första av dessa, President Harrison, startade Dollar 

Lines jordenruntturer i januari 1924. Åren 1925–26 köpte Dollar Lines ytterligare 13 

stycken 535 ’President type’-fartyg och flottan var nu så stor att man 1926 fraktade 

över 45 000 passagerare. Man satsade mycket medvetet på den asiatiska marknaden 

och gjorde mycket reklam mot affärsmän med flera. I en folder skrev man: ”Har ni 

undersökt den orientaliska marknaden för er produkt än?”. Det blev också resultat. 

Dollar Line fick även nya lukrativa kontrakt för att befordra amerikansk post. Precis 

när Wall Streetkraschen började, i oktober 1929 beställde Dollar Line två stycken 

32 000 tons turboelektriska oceanångare, de största fartyg som ett amerikanskt rederi 

beställt. De två systerfartygen President Hoover och President Coolidge levererades 1930 

och 1931.  De var ytterst luxuöst inredda, men på sina jungfruturer var de bara 

belagda till hälften, mycket beroende på Wall Streetkraschen.  
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                President Coolidge i hårt väder.  
 

Dollarfartygen gick oftast från Seattle/Victoria till Yokohama, Kobe, Shanghai, 

Hongkong, Manilla och Honolulu. År 1932 avled rederiets grundare Robert Dollar 

och efter hans död började rederiets nedgång. Lågkonjunkturen gjorde sitt till men 

när President Hoover gick på grund utanför Taiwan år 1937 blev situationen akut och i 

juni 1938 belades President Coolidge med kvarstad i San Francisco på grund av 

obetalda skulder. USAs regering beställde 1940 16 nya fartyg till American President 

Line och alla döptes efter amerikanska presidenter. När USA sedan gick med i andra 

världskriget kom de flesta av APLs fartyg att sättas in som truppfartyg och 

transportfartyg.  

 

 

6. China Mail Steamship Company (1915–1923) 

När Pacific Mail från 1915 upphörde med sin China Line mellan San Francisco och 

Hongkong med stopp i Yokohama var det bara det japanska rederiet Toyo Kisen 

Kaisha som upprätthöll trafiken mellan Japan/Kina och USA. Då beslöt ett antal 

amerikansk-kinesiska affärsmän att starta ett nytt rederi. Det fick namnet China Mail 

Steamship Company och de hade från början bara ett fartyg, s/s China. Framtiden såg 

ljus ut och man sökte efter ytterligare fartyg, men läget var problematiskt på grund 

av första världskriget. År 1917 kunde man dock för billigt pris införskaffa en ångare, 

s/s Congress, som gått i kustfart men som råkat ut för brand. Hon var på 8 262 ton och 

hade byggts 1913 på New York Shipbuilding Co., Camden, New York. Trots höga 
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reparationskostnader fick man henne i stånd och döpte henne till Nanking. Ett tredje 

fartyg, s/s Nile, köptes 1919 från Pacific Mail.  

   China Mails fartyg blev snart mycket populära, speciellt hos den kinesiska 

publiken, då de gick på tradenb San Francisco–Honolulu–Yokohama–Kobe–

Nagasaki–Shanghai–HongKong. Konkurrensen efter första världskriget blev dock 

alltför svår, man fick inte ihop tillräckligt med kapital för att fortsätta driften, och 

redan 1923 gick China Mail i konkurs.  Nile hade lagts upp redan 1922 och skrotades 

1925, China lades upp 1923 och skrotades 1925, Nanking såldes till Admiral Line och 

omnamnades till Emma Alexander. Året därpå såldes hon vidare till Dollar Line som 

seglade med henne till 1942 då hon köptes till England och döptes till Empire 

Woodlark. År 1946 borrades hon i sank med last av gasammunition. 

 

 
                          S/s Emma Alexander, ex Nanking, ex Congress. 

 

 

 

7. American President Line (1938 –          ) 

I augusti 1938 förklarade Förenta Staternas sjöfartskommission Dollar Line mer eller 

mindre i konkurs och amerikanska staten tog över alla fartygen. Samtidigt ändrades 

rederiets namn till American President Line. Under andra världskriget användes de 

flesta av APL:s fartyg i krigstjänst tillsammans med alla de Liberty- och Victoryfartyg 

som byggdes. Vid krigsslutet 1945 värderades APL:s tillgångar till 40 miljoner USD. 

Snart startade också rederiets passagerartrafik med både jordenruntturer och 

linjetrafik på Stilla havet. År 1946 sjösattes två nya fartyg, s/s President Cleveland och 

s/s President Wilson. Man gjorde reklam för dem som ”Ert amerikanska hotell i 

utlandet”. De blev mycket populära både bland turister, statstjänstemän, militärer 

och immigranter från Asien till USA.  
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                S/s President Cleveland, American President Lines.  

    

Under 1950-talet expanderade rederiet ytterligare och mellan 1952 och 1954 byggde 

man elva fartyg till, inklusive några fraktfartyg.   Oceanångarna gick normalt från 

San Francisco till Honolulu på fem dagar, till Yokohama på 14 dagar, till Hongkong 

på 18 dagar och till Manilla på 20 dagar. Det lite mindre och långsammare fartyget 

President Hoover som kom till APL 1957 körde ibland förbi Honolulu vilket sparade 

tre dagar. Det sista av presidentfartygen var President Roosevelt som införlivades 

1962. Förutom dessa linjefartyg hade APL även President Polk och President Monroe 

som helt användes till jordenruntfart med både gods och passagerare. 

   Men tiden var snart ute för de stora passagerarfartygen och efter en nedgång under 

1960-talet gjorde President Wilson som den sista av APL:s oceangående 

passagerarfartyg sin sista resa år 1973. Därmed var det i stort sett slutseglat för alla 

linjefartyg över Stilla havet. 
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KANADA 

 

I slutet av 1800-talet började järnvägar att byggas över hela Kanada. Från 1881 till 

1885 byggdes en transkontinental järnväg från Montreal i östra Kanada ända till 

hamnstaden Vancouver vid Kanadas Stilla havskust. Samtidigt förhandlade 

Canadian Pacific Railway med den brittiska regeringen om att få etablera en 

ångfartygslinje mellan Vancouver och Östasien. 
 

 

1. CP Ships (Canadian Pacific Steamship Company) (1887 – 2005) 

Järnvägsbolaget började med att chartra tre fartyg från brittiska Cunard Line och 

grundade 1887 ett rederi som skulle sköta denna trafik. År 1891 bytte rederiet namn 

till Canadian Pacific Steamship Company (CPSC). Samtidigt hade man beställt tre 

fartyg vid Naval Construction & Armaments Co,  Barrow-in-Furness, England. Dessa 

tre fartyg kom att bli starten för rederiets berömda Empress-serie. De tre 

systerfartygen döptes till Empress of China, Empress of Japan och Empress of India. De 

var alla på 5 905 ton och kunde göra 16 knop. De var också de första fartygen i Stilla 

havet som hade kolvmotorer och två propellrar. Vardera kunde de ta 770 

passagerare.  

   Canadian Pacific Railway skrev år 1891 kontrakt med brittiska staten om 

postbefordran mellan Storbritannien och Hongkong via Kanada och de tre 

”kejsarinnorna” turades om att vidarebefordra denna post som alltså först fördes 

med ångare över Atlanten, därefter med tåg över Kanada och slutligen med fartyg 

till Hongkong. Empress of China gick på ett rev utanför Tokyo 1911 och bogserades till 

Yokohama där hon snart skrotades. Empress of India såldes 1914 till en indisk 

maharadja och gjordes om till lasarettsfartyg under namnet Loyalty. 
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Empress of Japan (I). Bild från State Library of West Australia. 
 

   Empress of Japan, i reklamen kallad “Kejsarinnan av Stilla havet”, kom att tjänstgöra 

på linjen mellan Kanadas västkust och Fjärran östern ända till 1922. Under första 

världskriget byggdes hon om till en beväpnad hjälpkryssare och klarade sig igenom 

kriget utan skador. Snart efter krigsslutet var hon i passagerarfart igen. Under sin 

aktiva tid gjorde Empress of Japan hela 315 turer över Stilla havet. År 1897 slog hon 

hastighetsrekord över Stilla havet, och detta ”blå band” innehade hon i tjugo år. Med 

tiden blev dock även denna kejsarinna gammal och trött och år 1922 kom hon att 

läggas upp i Vancouver där hon stannade till 1926 då hon äntligen gick till 

upphuggning.  
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   Under 1920-talet hade Canadian Pacific Steamship och Canadian Pacific Railway 

etablerat en stark anslutning för passagerartrafik från Europa via Kanadas järnväg 

till Vancouver och sedan med båt till Fjärran östern. Vid denna tid var detta ännu 

den snabbaste förbindelsen från Europa till Japan och Kina. Efter det att de tre gamla 

kejsarinnorna pensionerats planerade Canadian Pacific, CP, för modernisering av 

hela sin flotta både på Atlanten och på Stilla havet. Tanken var att restiden skulle 

förkortas med två dagar. Det blev Fairfield Shipbuilding & Engineering Company 

nära Glasgow som fick uppdraget att bygga det nya fartyget. Hon sjösattes i 

december 1929 och döptes till Empress of Japan (II), precis som sin föregångare. Det 

hade också varit meningen att bygga ett systerfartyg till men på grund av Wall 

Streetkraschen och den efterföljande depressionen blev dessa planer inte av. Den nya 

Empress of Japan var på 26 032 ton och hon skulle kunna härbärgera 1 173 passagerare 

i fyra klasser. Vid provturer kom hon upp till 23 knop och hon var under en tid Stilla 

havets snabbaste passagerarfartyg. Den nya kejsarinnan kom att befara rutten 

Vancouver–Hawaii–Yokohama–Shanghai–Manila–Hongkong i över tio år.  
 

 
                     S/s Empress of Japan (II). Foto från State Library of Victoria. 

 

   När Japan anföll Pearl Harbor i december 1941 blev åter de flesta civila 

passagerarfartyg inkallade till krigstjänst, så även Empress of Japan. Men man kunde 

kanske inte ha ett örlogsfartyg med detta namn för att kämpa emot japanerna, 

Problemet löstes enkelt genom ett namnbyte, Empress of Japan blev nu Empress of 

Scotland! 

   Efter andra världskrigets slut, mellan åren 1948 och 1950, byggdes Empress of 

Scotland om på Fairfield Shipbuilding just i Skottland, men nu sattes hon i stället in i 
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Atlanttrafiken där CP hade större behov. År 1957 såldes hon till Hamburg Atlantic 

Line och döptes om till Hanseatic. Därefter tjänstgjorde hon fram till 1966 på linjen 

Hamburg–New York, innan hon i september 1966, liggande i New York, drabbades 

av en häftig brand i maskinrummet och på flera däck. Hon kondemnerades snart och 

skrotades därefter.  

     Strängt taget var CP ett brittiskt bolag, alla dess fartyg var brittiskflaggade och 

större delen av besättningen var britter. Orsaken var naturligtvis att Kanada från 

början var en brittisk koloni, en dominion, och det dröjde ända till 1949 innan 

Kanada blev ett mer självständigt ”Samväldesrike”.  

   Från 1956 till 1961 köpte CP sina sista passagerarfartyg, Empress of Britain, Empress 

of England och Empress of Canada, men under 1960-talet började konkurrensen från 

flyget göra sig alltmer märkbart och CP började nu i stället gradvis sälja av dessa 

passagerarfartyg för att koncentrera sig på fraktgods, speciellt med containerfartyg. 

Några år in på 1970-talet gjordes de sista passagerarturerna över Stilla havet, och 

därefter fanns inga reguljära linjer kvar i denna del av världen.  
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JAPAN 

 

Japan var i stort sett isolerat från omvärlden ända till 1854. Den enda hamnen som 

var öppen för utländska fartyg var Nagasaki.  Det var shogunen, den högste militäre 

befälhavaren, som i praktiken styrde landet. Men 1854 lyckades den amerikanske 

kommendören Perry få Japan att acceptera öppnandet av ytterligare hamnar och 

sedan kejsar Meiji avgått 1867 och shogunens makt minskat var det dags för Japan att 

börja ett livligare handelsutbyte med omvärlden. 

 
 

1. Osaka Shosen Kaisha (1884 – 1964) 

År 1878 grundades Mitsui Steamship Company, men redan sex år senare, 1884, blev 

det Osaka Shosen Kaisha (OSK), då 55 skeppsägare gick samman. Totalt hade man 

tillsammans 93 fartyg. De första åren sysslade OSK med japansk kustfart men 1890 

startades en linje till Busan i Korea, och 1908 började man med linjen HongKong–

Tacoma (nära Seattle). De vanligaste rutterna var därefter HongKong–Yokohama–

San Francisco, Japan–Australien, Japan–Sydamerika (som också inkluderade en 

jorden runtservice), samt Japan–Kina–HongKong. Under depressionen på 1930-talet 

gjorde OSK och NYK ett avtal som gick ut på att OSK lämnade sin linje från Japan till 

Tacoma/Seattle i utbyte mot ett monopol på linjen Japan–Sydamerika. År 1941 stod 

OSK som allra bäst med en oerhörd vinst och en flotta på 112 fartyg, men strax 

därefter kom Pearl Harbor och nästan alla OSK:s fartyg blev inkallade till krigstjänst.  

   Efter kriget hade över hälften av fartygen gått förlorade, och endast ett 

passagerarfartyg återstod, s/s Takasago Maru. Hon hade byggts på Mitsubishivarvet i 

Nagasaki 1937, var på 9 315 ton, gjorde 20 knop och kunde ta 1 079 passagerare. Efter 

att ha tjänstgjort som lasarettsfartyg under kriget tog organisationen SCAJAP, uttytt 

Shipping Control Authority for the Japanese Merchant Marine, hand om henne för 

att repatriera japanska soldater och civila från områden som Japan ockuperat under 

kriget. Takasago Maru skrotades i Osaka 1956.  
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                                Takasago Maru på japansk reklamaffisch från 1937.  

 

    Det dröjde ända till 1953 innan OSK kunde återuppta passagerartrafik. Nu startade 

man en linje till Sydamerika som främst kom att transportera japanska emigranter. I 

början gick denna linje med förtjänst men från 1962 blev det en förlustaffär, och bara 

två år senare, 1964, gick OSK tillsammans med några andra företag ihop och ett nytt 

rederi, Mitsui Bussan Kaisha bildades.  Passagerartrafiken hade i stort sett upphört.  

 
 

2.  Nippon Yusen Kaisha (1885–1960) 

NYK Line, eller Japan Mail Shipping Line är ett av världens äldsta rederier. Historien 

började 1870 när en klan, Tosa, grundade Tsukumo Shokai Shipping Company. 1875 

bytte rederiet namn till Mitsubishi Shokai och öppnade Japans första reguljära 

passagerarlinje mellan Yokohama och Shanghai. År 1885 ledde en sammanslagning 

med ett annat mindre rederi till att NYK Line fick sitt nuvarande namn. Redan vid 

denna tid hade man 58 ångfartyg och snart började man öppna flera linjer till olika 

asiatiska hamnar, bland annat till Tianjin i Kina och Bombay i Indien. År 1896 var det 
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dags att starta linjer till Seattle och även till Australien. År 1917 börjar man med 

trafik på Sydamerika och 1923 inviger fartyget Nagasaki Maru snabblinjen mellan 

Japan och Kina, från Nagasaki till Shanghai.  NYK växer snabbt och under 1920- och 

1930-talen köper man upp flera mindre rederier. Från 1924 var alla NYK:s fraktfartyg 

dieseldrivna och från 1929 introducerade man även dieseldrivna passagerarfartyg 

även om man fortsatte med ångfartyg ända till 1939. Övriga linjer är Yokohama–

Seattle/Vancouver, som bara tog tio dagar, och Yokohama–Honolulu–San Francisco-

Panamakanalen samt linjer till både Australien och Nya Zeeland. Under denna tid 

var de japanska hamnarna Yokohama, Kobe och Osaka bland de mest trafikerade, de 

låg på tredje, fjärde respektive åttonde plats i världen.   

   Under andra världskriget kom den japanska flottan, både krigsfartygen och 

handelsfartygen att lida fruktansvärda förluster. Alla NYK:s passagerarfartyg 

rekvirerades för krigstjänst, dels som trupptransportfartyg dels som lasarettsfartyg. 

Efter krigsslutet 1945 visade det sig att NYK hade förlorat hela 185 fartyg. Bara 37 

stycken återstod och dessa tog de allierade hand om som krigsersättning. Före kriget 

hade NYK 36 passagerarfartyg och i slutet av 1945 återstod endast ett, Hikawa Maru! 

Precis som var fallet med OSK:s Takasago Maru tog organisationen SCAJAP hand om 

Hikawa Maru för att repatriera japanska soldater och civila.  
 

 
      Hikawa Maru som lasarettsfartyg under andra världskriget.  
 

   Trots de oerhörda förlusterna i fartygstonnage återuppstår den japanska 

handelsflottan snabbt och redan 1951 var NYK i full gång med både gods- och 

passagerartrafik över Stilla havet igen. Passagerarfarten varade dock inte längre än 

till början av 1960-talet då NYK liksom alla andra passagerarrederier såg sig 
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föranlåtna att lägga ned linjeverksamheten, mest på grund av konkurrensen från 

flyget. På 1980- och 1990-talen började NYK dock med passagerartrafik igen men nu 

endast som kryssningsfartyg för turister.  

 

 

3. Toyo Kisen Kaisha (1896– 

En rik japan vid namn Asano Soichiro bestämde sig för att grunda ett rederi och 1896 

kom Toyo Kisen Kaisha (TKK) till stånd. Med hjälp av det amerikanska rederiet 

Pacific Mail kunde Soichiro beställa tre fartyg vid Wigham Richardsons skeppsvarv i 

Newcastle. Hans viktigaste krav var att fartygen skulle ha rena skarpa linjer, som en 

klipper, och de skulle målas vita. Soichiro sade öppet att hans avsikt var att 

konkurrera med Pacific Mail och Canadian Pacific, framför allt på linjen mellan 

Japan och USA-Kanada.  

   År 1897–98 var de tre fartygen, Nippon Maru, America Maru och Hong Kong Maru 

klara och redan nästa år, 1899, sattes de i trafik på sträckan Hongkong–Shanghai–

Nagasaki–Yokohama–Kobe–Honolulu–San Francisco. Under de första åren flöt 

trafiken bra, men sedan Pacific Mail introducerat sina ångare Korea och Siberia 1902 

blev det värre. När så rysk-japanska kriget bröt ut 1904 blev TKK:s fartyg dessutom 

rekvirerade av den japanska flottan. Kriget var dock snabbt slut i och med att 

japanerna mer eller mindre förintade den ryska flottan och snart var TKK:s fartyg 

åter i drift. America Maru var redan i oktober 1905 tillbaka till San Francisco. Hon var 

på 6 069 ton, gjorde 13 knop och kunde ta 30 passagerare i första klass, 86 i andra och 

502 i den så kallade orientaliska klassen, speciellt avsedd för japaner och kineser som 

inte hade så stora krav på bekvämlighet.  

 
S/s America Maru. Bild från Björn Larsson Collection. 
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   I november 1908 överfördes America Maru till linjen mellan Japan och Sydamerika. 

Hon gick då på rutten mellan Yokohama, Iquique och Valparaiso. År 1911 såldes hon 

till Osaka Shosen Kaisha (OSK) där hon kom att gå på rutten mellan Kobe och 

kinesiska Taiwan ända till 1937, då den kejserliga japanska armén rekvirerade henne 

och hon byggdes om till lasarettsfartyg.  Efter det att USA gick med i kriget efter 

Pearl Harbor tjänstgjorde America Maru på många ställen i Stilla havet, mest för att 

evakuera sårade japanska soldater från de olika krigsskådeplatserna. I maj 1944 

sänktes hon utanför Iwo Jima av två torpeder från den amerikanska ubåten Nautilus 

medan hon skulle föra evakuerade japanska kvinnor och barn från Saipan till Japan. 

Av de 602 ombordvarande räddades bara 43 civila. Den japanska pressen hävdade 

att America Maru var försett med tydliga tecken på att det var ett lasarettsfartyg och 

därför skulle sänkningen vara att betrakta som ett krigsbrott.  

   TKK hade redan 1905 börjat samarbeta med Nippon Yusen Kaisha (NYK) och efter 

det att Sydamerikalinjen blev en framgång beställde TKK tre nya moderna fartyg, nu 

från det japanska varvet Mitsubishi Dockyard & Engine Works i Nagasaki. Dessa tre 

fartyg, Tenyo Maru, Chiyo Maru och Shinyo Maru, var alla på drygt 13 000 ton vardera.   

Man talar ibland om det japanska undret, och menar då vanligen perioden efter 

andra världskriget då Japan snart blev en av världens ekonomiska stormakter, men 

faktum är att landet redan från slutet av 1800-talet var mycket framgångsrikt, 

framför allt i att kopiera andra länders industriframgångar. Japanska ingenjörer 

gjorde i början av 1900-talet många studiebesök på europeiska och amerikanska 

skeppsvarv och de tog sedan med sig dessa kunskaper hem till Japan.  
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                                       S/s Tenyo Maru i San Francisco 1920.  

    

   När Mitsubishi Dockyards byggde de tre fartygen så blev de utrustade med de 

senaste innovationerna inom skeppsbyggnad och maskintillverkning. De blev till 

exempel de första ångturbinfartygen som sattes i drift i Stilla havet och när Tenyo 

Maru på sin första tur kom till San Francisco 1909 var det första gången ett 

ångturbinfartyg anlänt till hamnen. På provturer kom hon upp i 21,6 knop och 

marschfarten var 20 knop. Hon kunde härbärgera 275 passagerare i första klass, 5 i 

andra klass och hela 800 i den enklare orientaliska klassen. Anmärkningsvärt är att 

man hade inrett en”opiumhåla” för de kinesiska passagerare som var hängivna 

denna last. Förmodligen både första och sista gången någon sådan lokal var inredd 

på ett passagerarfartyg.  Tenyo Maru gick länge som trotjänare på linjen från Japan till 

Kalifornien och hon skrotades inte förrän 1933.  

   Tenyo Marus systerfartyg Chiyo Maru strandade utanför Hongkong 1916 och bröts i 

två delar. Det var rederiets första större förlust, och med anledning av detta köpte 

man från Pacific Mail Steamship Co de två fartygen Korea och Siberia och döpte om 

dem till Korea Maru respektive Siberia Maru. Men trots de goda fartyg man nu hade 

blev konkurrensen från framför allt Canadian Pacific och Dollar Steamship Company 

alltför svår och 1926 togs TKK över av Nippon Yusen Kaisha. 


