
des 1827 och den andra kom till Kristiania i april 1828, 
mer än en vecka före Oscar.2'*

I september 1828 beslöt ägarna av ekonomiska skäl 
att låta Oscar göra turer på något kortare linjer, till Sta
vanger och Trondheim. Ekonomin blev inte mycket 
bättre, och i juni 1829 såldes Oscar till Kristiania. Den 
gjorde turer till bland annat Drammen och Skien, men 
ekonomin var fortfarande skakig. Våren 1830 beslöt den 
nya ägaren att sätta in Oscar på turer mellan Liibeck och 
Riga, men efter en maskinskada gick ångaren på grund.

Efter viss upprustning fick Oscar sedan en svensk 
ägare, handelshuset Daniel Elfstrand & Co i Gävle, och 
sattes 1832 i reguljär trafik mellan Stockholm och Gävle. 
Mellan de städerna hade det inte gått någon ångbåtstra
fik sedan försöksturerna med Braut-Anund 1827.219

Den 16 juni 1834 hade Oscar lagt till vid Slottstrappan 
i Stockholm. Någon gång mellan klockan 16 och 17 
upptäckte besättningen att det brutit ut brand ombord, 
förmodligen i det förråd av stenkol som ångaren hade 
som reservbränsle. I övrigt använde man liksom alla 
andra ångare ved som bränsle. Man lyckades rädda 
Oscars last av järn och styckegods och flyttade ångaren 
högre upp åt Strömmen. Man borrade hål i ångarens 
skrov för att få elden släckt. Händelsen dokumenterades 
i en målning av den kände marin- och porträttmålaren 
Christian Berger. Fartyget sjönk och blev liggande med 
bara en del av akterskeppet ovanför vattenytan till långt 
in på hösten. Karl XIV Johan befallde då att fartyget 
måste tas upp och flyttas från Slottstrappan. Det gick 
dock inte att genomföra och Oscar höggs sedan upp.220

Andra företag börjar bygga ångmaskiner 
till fartyg

Under 1820-talet var det nästan bara Samuel Owen som 
levererade fungerande ångmaskiner till små och stora 
fartyg. Ett skäl till detta var nog Thomas Stawfords miss
lyckande åtagande med maskineriet till Braut-Anund 
1822.

Ett undantag var när ägaren till Åkers Styckebruk 

nära Strängnäs, hovmarskalken och baronen Martin 
von Wahrendorff, år 1824 beslöt att bygga en liten 
ångbåt med namnet Delphin på den slip som fanns vid 
Kalkuddens tegelbruk. Den skulle vara 27 alnar alltså 
ungefär 16 meter lång och drivas fram med en ångma
skin om tio hästkrafter.

Denna första sjöångmaskin, som inte kom från 
Owens verkstad, hade konstruerats av verkmästaren 
vid Åkers styckebruk Pehr Adolph Rossander och det 

var där den tillverkades. Rossander hade under åren 
1820-1824 arbetat som elev vid Owens verkstad och 
där lärt sig konsten att bygga ångmaskiner. Han hade 
också lärt känna yngsta dottern i Samuel Owens första 
äktenskap, Mary Ann, och de fortsatte att ha nära kon
takt och gifte sig år 1828. Ångbåten Delphin kom till 

Stockholm i september 1825 och sattes i passagerartra- 
fik mellan Stockholm och Drottningholm, vilket den 

fortsatte med fram till 1835.221
Nästa företag som började bygga ångmaskiner till far

tyg var Motala verkstad. Baltzar von Plåten hade, som 
nämnts, år 1822 gett Daniel Fraser i uppgift att bygga
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upp en mekanisk verkstad i Motala. Fraser gjorde sedan 
upp en förteckning över allt han skulle kunna åstadkom
ma vid en sådan verkstad. Den omfattade både ångma
skiner med allt från i till 50 hästars kraft, ångdrivna 
mudderverk, ångfartyg med maskinerier om upp till 100 
hästars kraft, ångmaskiner för att pumpa vatten ur gru
vor, ångmaskiner att färdas på järnväg, spinnmaskiner 
för hampa, lin, bomull och ull, kvarnar av alla slag, dom
krafter, lyftkranar, svarvstolar, kanoner m.m.222

Det dröjde innan något av allt detta kunde börja 
tillverkas, men när Postverket år 1826 beslöt att 
anskaffa ytterligare ett ångfartyg åtog sig Motala verk
stad att senast i augusti 1829 leverera ett ångfartyg 
med två ångmaskiner om 30 hästkrafter vardera. Far
tyget skulle vara av ungefär samma typ som det norska 
postångaren Constitutionen, som just byggts i England 
enligt ritningar av löjtnanten Anton Gustaf Carlsund.

Samuel Owen hade inte vågat åta sig någon så 
snabb leverans. Det visade sig att inte heller Motala 
verkstad klarade att bygga detta fartyg och dess maski
neri inom utlovad tid. Först på sommaren 1831 kunde 
ångaren som fått namnet Motala bogseras ner till 
Göteborg och färdigställas. Motala verkstad byggde 
samtidigt ett liknande fartyg för John Swartz i Norr
köping som fick namnet Rosen.^

De följande åren tillverkade Motala verkstad en hel 
del ångmaskiner till fartyg som byggdes på andra varv. 
Från mitten av 1830-talet började även Nyköpings 
Faktori och andra svenska verkstäder bygga ångmaski
ner för fartyg i olika storlek.

En ny, mindre Josephine

För att kunna fortsätta trafik till Västerås efter att den 
iörstA Josephine totalförstörts lät Samuel Owen bygga 
en ny och mindre Josephine år 1828. Den inledde med 
några lustturer till Drottningholm i augusti och börja
de sedan trafik från Stockholm via Strängnäs till Väs
terås eller Arboga.

Flera andra ångare sattes in i denna trafik. Till Väs
terås gick utöver Josephine ångaren Ellida från 1833, och 
från 1835 gjorde den nybyggda ångaren GustafWasa turer 
ända till Arboga. Josephine gick med stor förlust 1836, och 
ångaren upphörde helt med sina turer den 3 september.

Josephine. Akvarell 
prins Gustaf.
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