
länder. Den begärde därför att Owen skulle visa rit
ningar på sina förslag för att man skulle kunna avgöra 
om han gjort några egna uppfinningar som vore värda 
ett patent.

Owen visade också sådana ritningar, som tyvärr 
inte finns bevarade. Av beskrivningen framgår att 
uppfinningen bestod av flera olika delar. Den första 
innebar att ångmaskinens cylinder var rörlig omkring 
en ihålig axel i två delar. Den ena delen ledde ångan 
från pannan till cylindern och den andra den använda 
ångan vidare till kondensorn. Sådana ångmaskiner 
brukar kallas oscillerande.

De övriga delarna av Owens uppfinning bestod av 
tre olika sätt att driva fram fartyg. Det första sättet 
innebar att flera sneda planstycken fästes runt en hori
sontell axel. När axeln vreds drevs fartyget framåt. Det 
var alltså fråga om en propeller. Owens andra fram- 
drivningssätt innebar en eller flera tryckpumpar som 
frambringade en luftström mot vattnet och det tredje 
att fartyget drevs fram med ett hjul som påminde om 
det på en hjulångare men där varje vinge i hjulet var 
rörlig.

Vetenskapsakademien bedömde att det fanns flera 
verkliga nyheter i Owens förslag, dock inte idén med 
ett vattenhjul där vingarna var rörliga. Sådana använ
des redan i England. Kommerskollegiet tillstyrkte i 
juni 1816 Owens patentansökan på grund av de utlå
tanden som inkommit men Kungl. Maj:t sade nej. 
Orsaken angavs vara att Owen inte visat att hans 
metoder att driva ångfartyg fungerade.

Ett brev till kronprins Karl Johan

Utöver sin patentansökan och sina egna experiment 
med ångbåtsdrift skickade Samuel Owen ett elegant 
utformat brev på franska till kronprins Karl Johan 
Bernadotte, där han berättade om sina mer vidlyftiga 
ångbåtsplaner.141 Det är inte daterat, och i det Berna- 
dotteska arkivet anges det vara skrivet år 1817 men 
skickades troligen redan i början av 1816.

Samuel Owen inledde med att berätta att han uppfun
nit ett nytt sätt att framdriva fartyg på floder, sjöar, kana
ler och öppna oceaner med ångmaskin. Hans metod 
skulle dra lägre kostnader men ge högre hastighet och 
säkerhet än som tidigare uppnåtts. Owen skrev att han 
redan sökt patent för detta i Sverige men att han nu sak
nade ekonomiska möjligheter att genomföra metoden, 
eftersom han satt in allt sitt kapital i sin verkstad.

Owen föreslog i sitt brev att kronprinsen skulle låta 
bygga ett sådant ångfartyg för transport av post, passa
gerare och gods mellan Stockholm och S:t Petersburg. 
Det skulle också kunna användas mellan Stockholm 
och Åbo. Kostnaden för ett sådant fartyg uppskattade 
han till nio eller tio tusen riksdaler banko. En möjlig
het att genomföra detta projekt kunde vara att 
kronprinsen lät bygga ångbåten för egen räkning. 
Alternativet var att kronprinsen lånade honom vad 
som behövdes för fartygsbygget, mot en ränta av sex 
procent. I så fall skulle Owen återbetala lånet på två år 
och lämna acceptabel säkerhet.

Det är oklart om Owen fick något svar på detta brev.
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Owens brev till kronprins Karl Johan.

Text i svensk översättning:

Till Hans Kunglig Höghet, Arvfursten till Sverige och Norge 
Ärade herre,

Undertecknad engelsman, som för många år sedan grundade en mekanisk 
verkstad i Stockholm, har uppfunnit ett nytt sätt att framdriva ett fartyg 
på floder, sjöar, kanaler eller den öppna oceanen, genom ett förfarande 
som vållar mindre kostnader, ger högre hastighet och en säkerhet som 
tidigare aldrig uppnåtts. Denna uppfinning består av ett nytt sätt att 
använda en ångmaskin vars enda syfte är att framföra fartyget.

Undertecknad har redan begärt patent i Sverige, men saknar medlen för 
dess utförande, då mitt kapital är helt utnyttjat i verkstaden. Det vore 
önskvärt att den förverkligas i Sverige där man diskuterar uppfinningens 
fördelar och inser fördelen att vara först. Därför föreslår jag ödmjukast att 
Eders Kunglig Höghet låter bygga ett fartyg eller en passagerarbåt för 
transport av post, passagerare och gods mellan Stockholm och 
St Petersburg (tur och retur) på sju dagar. Fartyget skulle också gå i tjänst 
Stockholm-Åbo, där servicen idag sköts av utlänningar.

Kostnaden för detta fartyg kan uppskattas till nio eller tio tusen riksda
ler banco. Det skulle vara förmånligt om Eders Kunglig Höghet kunde 
låta detta ske för Eder räkning, undertecknad skulle ansvara för konstruk
tionen och låta den bli fullbordad till mitten av påföljande sommar. Det 
krävs ingen avlöning i sådant fall utöver vad som i verkstaden krävs för 
ångmaskinen.

Om Eders Kunglig Höghet icke bifaller detta förslag har undertecknad 
äran att föreslå Eder att det tillverkas på mitt eget konto genom ett lån 
av nämnda summa, och utfäster mig att återbetala lånet inom två år med 
6 % ränta och lämna acceptabel säkerhet.

Undertecknad har äran att med vördsam respekt vända sig till 
Ärade Herre, Eders Kunglig Höghet

Eder ödmjuke, lydige och trogne undersåte 
Samuel Owen
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