
som pråmbogserare på Mälaren till 1839, då den såldes 
till Königsberg i Preussen.206 Den fick här nya namnet 
Anna Henriette och var tänkt att gå i trafik till Memel, 
Pillau och Danzig, men av detta blev bara nöjesturer 
kring Königsberg ett enda år, 1840.

PREUSSISCHER ADLER OCH 

CONSTITUTIONEN

Under 1823 levererade Samuel Owens verkstad två 
stora fartygsmaskinerier, vardera bestående av två så 
kallade balansångmaskiner med 55 hästars kraft. De

Ängaren Ufsala. Akvarell r8?7 av S3tteS våren 1823 in i de ångfartyg som byggts för 
den tioårige prins Gustaf. posttraden mellan Ystad och Stralsund. Skroven bygg

des på flottans varv i Karlskrona. Den ena av dessa 
ångare byggdes för det preussiska postverket och döp
tes till PreussischerAdler. Den andra ångaren, som skul
le användas av det svenska postverket, hade först 
Svenska Lejonet som arbetsnamn men detta byttes 
sedan mot Constitutionen. Fartygens historia har skild
rats utförligt av Johannes Rudbeck.207

Ångaren Upsala

För att skaffa mer arbete till sin verkstad och fortsätta 
med de turer mellan Stockholm och Uppsala som 
Amphitrite gjort ett par gånger 1821 lät Samuel Owen 
Djurgårdsvarvet bygga en ny ångare för egen räkning 
som döptes till Upsala. Den fick en maskin om 22 häs
tars kraft. I maj 1822 inleddes trafiken Uppsala-Stock- 
holm. På vägen anlöpte ångaren Skokloster, Sigtuna, 
Rosersberg, Stäket och Nockeby Bro. Upsala tog emot 
passagerare även från andra orter om de tog sig ut till 
ångaren med egna båtar.

Det visade sig att Fyrisån denna vår var så grund 
och svårframkomlig att ångaren redan efter en vecka 
fick vända vid Flottsund, och den 23 juni slutade den 
helt med turer till Uppsala. Resten av sommaren och 
hösten fick Upsala göra dagsturer Stockholm-Sträng- 
näs-Arboga. Biljettpriset var ungefär detsamma som 
Yngwe-Freys resenärer betalade för en tvådagarsresa på 
samma sträcka. Detta var första gången två rederier 
trafikerade samma trad.
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År 1823 fick Upsala trafikera tre trader, med en tur i 
veckan till Uppsala, en till Arboga och en till Marie
fred. Under 1824 gick fartyget på traden till Uppsala 
och gjorde även resor till Mariefred.208 År 1829 blev 
Upsala förbyggd i Stockholm, och ännu under första 
delen av 1830-talet genomförde ångaren ungefär 
samma turer till Uppsala som tidigare. Trafiken fort
satte fram till och med 1838. Sista året gick Upsala 
enbart med fraktgods, då ibland med en bogserad 
segeljakt.209

Brandrisker med ångfartyg vid 
Riddarholmen

Kammarkollegiet, som hade ansvar för de statliga 
byggnaderna på Riddarholmen i Stockholm, skrev i 
maj 1823 till regeringen och påpekade de stora brand
riskerna med att ångfartyg använde Riddarholmen 
som tilläggsplats. Riskerna gällde både fartygen och de 
förråd av ved och kol, som lades upp för deras behov.210 
Kammarkollegiet ville att Kungl. Maj:t skulle utreda 
frågan och besluta om åtgärder för byggnadernas 
säkerhet. Anmälan remitterades till överståthållareäm
betet, som infordrade förklaringar från direktionen för 
Ångfartyget Yngwe-Frey och från Samuel Owen.

För Yngive-Frey svarade direktionens ordförande 
Daniel Edelcreutz att risken för eld från detta fartyg 
måste vara mindre än från de fartyg som med last av 
hö och ved lade till vid någon av hamnarna i Mälaren.

Yngwe-Frey hade alltid en besättning ombord. Ång
arens eldstad var också omgiven av vatten. Om pan
nan gick sönder skulle elden genast släckas av ciet 
inströmmande vattnet. Edelcreutz påpekade också att 
ångfartyg har den fördelen framför andra fartyg att 
man genom att öppna rören i bottnen kunde sätta hela 
fartyget under vatten inom 15 minuter. Han tog också 
upp att det vedupplag, som fanns på Riddarholmen för 
Yngwe-Freys räkning, var litet och låg avskilt från alla 
byggnader, dessutom helt nära sjön.

Samuel Owen svarade överståthållarämbetet att de 
ångpannor han tillverkat för fartyg var så konstruera
de att det inte kunde uppstå någon explosion genom 
för stark eldning. De var alla försedda med regulator 
och säkerhetsventil. Owen nämnde att man på alla 
ångfartyg ordnade eldningen så att ångpannan först 
fylldes med kallt vatten. Därefter tände man upp eld i 
ugnen som var helt omgiven av vatten. Sådan eldning 
påbörjades först en timme före den planerade avresan. 
Denna timme var den enda då man eldade på ett ång
fartyg vid stranden av Riddarholmen. Vid fartygets 
ankomst stängdes maskinen av långt innan fartyget 
nått fram till stranden. I samma ögonblick som maski
nen stängdes släcktes också elden för att undvika att 
ångpannan skadas. Då fartyget lade till vid stranden 
var följaktligen elden i maskinen redan släckt och där
med fanns ingen fara för brand, enligt Owen. Om ett 
av hans ångfartyg en längre tid blev liggande vid Rid
darholmen var maskineriet inte i gång.

Om maskineriet behövde repareras fick detta endast
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