
Pehr Wilhelm Cedergrens detal
jerade utkast till en målning av 
ångaren Mälaren.

Mälaren gjorde sin första annonserade tur från 
Stockholm till Örebro i juni 1843, och under somma
ren gick hon dit varje fredag. På tisdagarna avgick hon 
på den något kortare turen till Arboga.

Ångaren fortsatte sin trafik till Arboga och Örebro 
fram till 1857. Mälaren såldes på en auktion i maj 1859 
till handlanden Svanell i Örebro, gjordes om till pråm 
och användes som sådan till december 1863, då en 
storm kastade upp den på en av Sicklaöns stränder. 
Skrovet inköptes sedan av ingenjör William Lindberg. 
Hur länge resterna av Owens sist byggda ångfartyg 
med järnskrov fanns kvar är okänt.244

Andra verkstäder bygger järnångare

Samuel Owens verkstad var alltså först i Sverige att 
bygga ångfartyg med järnskrov, men ganska snart bör
jade även andra verkstäder att följa efter. Nummer två 
var Nyköpings Faktori som 1841 byggde en järnångare 
som skulle få heta Upsala. Den gick av stapeln i juli 
men visade sig vara för stor för farvattnet till Uppsala. 
Fartyget skickades istället till Ryssland med namnet 
Experiment för att säljas där. Faktoriet i Nyköping 
byggde år 1842 en ny Upsala. Den togs i trafik till Upp
sala i maj 1843.245 Den tredje verkstaden som byggde
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ångfartyg med järnskrov var Motala verkstad, vars för
sta ångfartyg med skrov av järnplåt fick heta Scandia. 
Ångaren gjorde i augusti 1842 en första provtur på 
Vättern; till Stockholm kom den på våren 1843. Det 
var en stor prestation av Motala verkstad att kunna 
bygga fartyg med järnskrov. Att verkstaden senare i 
olika skrifter påstått att Scandia skulle ha varit Sveriges 
första järnångfartyg är däremot oriktigt.

Kajen vid Riddarholmen

Ångbåtstrafiken från Riddarholmen ökade från 1820- 
talet och framåt. Härifrån gick nu trafik till en rad 
städer vid Mälaren och via Södertälje kanal till kust
städer söderut. Den korta kajstumpen blev i själva ver
ket huvudstadens centrala kommunikationscentrum 
ända till 1860-talet, då de första järnvägslinjerna till 
Stockholm öppnades.

I juni 1828 fick Stockholms överståthållare ett all
varligt brev från fyra personer som påtalade att kajen 
på Riddarholmen förfallit så mycket att den innebar 
stor risk för passagerarna och begärde att kajen repare
rades.24*5 Tre av dem var befälhavare på fartyg som 
anlöpte kajen, nämligen Albert Knorring på Nykö- 
pingsångaren Ellida, kapten Carl Eric Tharmouth på 
Yngive-Frey och Olof Hammarsten på Norrköpings- 
ångaren Ormen Långe. Den fjärde var Samuel Owen.

Överståthållaren tog ärendet till Drätselkommissio
nen, men den påpekade att Riddarholmshamnen var

en statlig angelägenhet. Det statliga Överintendents- 
ämbetet hade också varje år från 1817 lagt fram ett 
förslag till en 460 alnar lång kaj i sten från Sundhets
kollegiets till Kammarrättens hus, men kostnaden 
ansågs för hög. Överståthållaren frågade Stockholms 
stad hur mycket staden fick in på hamnpenningarna 
från ångfartygen och begärde att stadsingenjören skulle 
ta fram förslag på en riktig kaj, antingen en som var 
murad av sten eller en som bara var pålad men hade en 
skoning av trä.

Drätselkommissionen svarade att staden fått in 
omkring 110 riksdaler banko om året från de ångfar
tyg som anlöpte Riddarholmen. Att bygga en kaj av 
sten nedanför Kammarrättens hus, där ångfartygen 
lade till, skulle kosta omkring 1 700 riksdaler. Om 
man också skulle ordna en kaj nedanför Wrangelska 
palatset skulle det tillkomma omkring 1 400 riksdaler.

Konflikten slutade med en kompromiss som inne
bar att Stockholms stad tog över ansvaret för under
håll av kajen nedanför Kammarrätten mot att man fick 
ta ut dubbla hamnpenningar för de ångfartyg som lade 
till där.

I mars 1829 började staden att bygga en kaj av sten 
vid Riddarholmen. Man tog dit 500 lass grov gråsten, 
köpte en kran från Samuel Owen och klädde sedan 
kajen med tretums plankor.247 Denna första riktiga kaj 
nedanför Kammarrättens hus sträckte sig bara fram 
till vedskjulet nedanför Wrangelska palatset. På begä
ran av befälhavaren på ångaren Ellida byggdes även 
träbryggor runt detta vedskjul. Först år 1832 började
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