
Ångmaskiner till flottans Odin och Gylfe

Det största fartygsmaskineri som Samuel Owens verk
stad byggde på 1830-talet tillverkades för den svenska 
marinen till ett fartyg med namnet Odin (ibland istäl
let stavat Oden). Systerfartyget, vars maskineri byggdes 
på Motala verkstad, fick heta Gylfe. Dessa fartyg var 
bestyckade med fyra kanoner.

Skroven hade ritats av skeppsbyggaren Anton Gus
taf Carlsund och byggdes på örlogsvarvet i Karlskrona. 
Ångmaskinerna, som bestod av två balansmaskiner 
om 50 hästars kraft, hade i varje fall för Odin konstru
erats av Samuel Owen.224

Inget av dessa fartyg blev särskilt långlivat. Under 
försommaren 1836 transporterade både Odin och Gylfe 
militärer från Kalmar infanteriregemente till och från

Stockholm, där de var med om en manöver. Odin gick 
sedan till Göteborg med utrikesminister Gustaf af 
Wetterstedt ombord och därifrån till London. Detta 
var första gången ett svenskt ångfartyg gick över 
Nordsjön.

På återfärden förliste Odin i besvärligt väder vid 
Agers fiskeläge utanför Jylland efter ett navigationsfel 
som uppmärksammades mycket i pressen. Det klar
gjordes dock att ångarens maskineri fungerat oklan
derligt.225 Några år därefter totalhavererade även Gylfe 
vid Björn i Roslagen.

NORRKÖPING

En andra ångare med namnet Norrköping byggdes i 
Norrköping 1832. Den utrustades med två av Owens 
ångmaskiner om vardera 30 hästars kraft. Ångpannan
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togs från England men visade sig fungera dåligt och 
ersattes 1836 av en svenskbyggd. Senare användes ång
aren mest för bogseringar och togs ur drift 1843.

Arboga och Gottland

För att kunna fortsätta trafiken på traden till Arboga 
lät Samuel Owen år 1836 bygga en ny ångare, som fick 
namnet Arboga. Den sattes i trafik 20 juli, först på

olika lustturer och sedan i regelbunden trafik Stock- 
holm-Strängnäs-Arboga och Stockholm-Sträng- 
näs-Västerås. År 1837 överlät Owen ångaren Arboga 
till ett nybildat bolag, Bruksägarnes Ångbogserings- 
Rederi för Transporter på Mälaren.220 Initiativtagare 
till detta bolag var troligen grosshandlaren Carl Fredrik 
Filjevalch (1796-1870). Han hade varit rådgivare åt 
Karl XIV Johan och tog på 1830-talet initiativ till olika 
hjälpåtgärder efter flera svåra missväxtår i Norrbotten 
och Västerbotten. Ett av hans initiativ var att år 1834

130 SAMUEL OWEN TEKNIK- OCH ÅNGBÅTSPIONJÄR



anlägga ett skeppsvarv i Luleå, där man kunde bygga 
skonerter, ångbåtar och pråmar med skrov av furu från 
de rika skogarna kring staden.227

Owen behöll själv ett visst inflytande i det nya rede
riet. Ångaren Arboga hade också fått fortsätta att göra 
turer på Mälaren med eller utan bogserad pråm, bland 
annat till Västerås och Köping.228 Den döptes sedan 
om till Dalarne och användes huvudsakligen som bog- 
serare. År 1846 lär ångaren ha sjunkit vid Bergsunds 
gjuteri.

Någon mer trafik till Finland eller Liibeck vågade 
sig Samuel Owen inte på efter turerna med Stockholm. 
Han var däremot initiativtagare till den första reguljä
ra trafiken till Visby. I mars 1835 annonserade han i 
Aftonbladet och inbjöd till aktieteckning i ett bolag 
som skulle bygga ett stort ångfartyg för trafik på tra
den Stockholm-Visby-Västervik.

Aktiekapitalet var satt till 40 000 riksdaler banko, 
och Owen lovade att själv stå för en fjärdedel. Skrovet 
till ångaren, som döptes till Gottland, byggdes i Väster
vik. Ångmaskinen med 70 nominella hästars kraft till
verkades vid Owens verkstad. Ångaren gjorde en prov
tur för aktieägarna den 14 november 1836 och första 
ordinarie turen till Visby och Västervik två dagar där
efter.229 Gottland hade först hand om posten till och 
från fastlandet men ersattes på traden av Postverkets 
egen Active. Hon gick sedan på en trad längs ostkusten 
fram till 1852, döptes senare om till Fulton och såldes 
1856 till ett rederi i Åbo och 1864 till S:t Petersburg.

X

Prins Gustafs akvareller av ångarna ^4och Gottland.
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Wikingen

Samma år som Owen överlät sin ångare Arboga till 
Bruksägarnes Ångbogserings-Rederi tillkom i Arboga 
ett lokalt rederi, som kallade sig Arboga Ångfartygs och 
Rederi Bolag. Detta företag beställde ett ångfartyg med 
ett ångmaskineri från Owen på 45 hästars kraft. Det var 
klart våren 1839. Ångaren var byggd av ek och furu på 
kravell och fick det ståtliga namnet Wikingen men skulle 
till stor del användas för att bogsera segeljakter upp till 
Arboga. År 1847-1848 såldes Wikingen till Torshälla och 
användes sedan i trafik till Stockholm fram till 1858.231

Westmanland

Prins Gustafs akvarell av ångaren 
Thorshälla.

Thorshälla

År 1837 byggdes ännu en ångare, som både skulle 
användas som passagerarbåt och som bogserare. Den 
fick namnet Thorshälla och hade ett ångmaskineri från 
Owens verkstad med 45 hästars kraft. Den tillhörde för
sta tiden Ångbogseringsbolaget på södra sidan av Mäla
ren, men användes sedan i linjetrafik Stockholm-Tors- 
hälla till hösten 1864 och ändrades sedan till pråm.230

För Bruksägarnes Ångbogserings-Rederi räckte det 
inte att disponera ångaren Dalarne för sina bogsering- 
ar, särskilt inte sedan Carl Fredrik Liljevalch låtit bygga 
flera pråmar som skulle användas för transporter på 
Mälaren. På Liljevalchs varv i Luleå, som kallades 
Oscars varv, byggdes därför en ganska stor hjulångare 
med skrov av furu och maskineri från Owens verkstad. 
Den levererades försommaren 1838 och fick namnet 
Westmanland. Ganska snart sattes den också in i regul
jär trafik mellan Stockholm och Västerås.

Ångarens maskineri flyttades 1853-1854 till en 
nybyggd ångare med samma namn, som först var i tra
fik på Mälaren och sedan mellan olika norrländska 
städer fram till början av 1870-talet.232
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