
Försöksfartyget Watenvitch

I väntan på regeringens beslut hade Samuel Owen 
bestämt sig för att bygga ett ångdrivet försöksfartyg. 
En skildring av Owens försök finns i boken Bref om 
Ång-Båtar, som gavs ut anonymt vid årsskiftet 1816-17 
och lär vara skriven av bergsrådet Gustaf Broling.142

Boken är utformad som ett brev till en fru på en 
egendom vid Mälaren. Författaren berättar att Samuel 
Owen skaffat sig ritningar och beskrivningar av de 
ångfartyg som fanns i England och Amerika. Han 
hade då insett några problem med ångfartyg som drevs 
fram med sidohjul. En nackdel var att sidohjulen sänk
tes olika djupt i vattnet beroende på fartygets last. En 
annan var att ett ångfartyg som använde segel som 
komplement och fick vinden från sidan kunde luta så 
mycket att det ena hjulet dränktes och det andra 
knappt rörde vattnet.

Owen kom då, enligt boken, på att en skruvpropel
ler inte skulle ha dessa nackdelar. Han gjorde först ett 
försök med propellerdrift i två steg. Han satte fast ett 
litet hjul med fyra vingar eller skövlar i aktern på en 
vanlig roddbåt. Hjulet var fastsatt på en järnaxel som 
gick in genom bakstammen på båten och roterades av 
två personer genom utväxling. Båten behövde då fem 
minuter för att komma fram 180 famnar (ca 320 
meter), vilket var en högre hastighet än vad samma 
personer kunde åstadkomma genom vanlig rodd med 
åror. Detta lyckade försök fick Owen, enligt Bref om 
Äng-Båtar, att skaffa sig ”en liten roslagsbåt” vintern

BREF
OM

ANG-BÄTAR.

Innehållande

Utlcast till en Historia om Ång-maskiner, 
om användandet af dem, till Fartygs drif- 
vande, om Ång-fartens uppkomst och till
växt, samt de försök i denna väg, som hos 
oss bhfvit gjorde, och den nytta vi af 

denna uppfinning kunna lofva oss.

Med en i koppar stucken Tafla, 

föreställande

Ett Ång -Fartyg.

STOCKHOLM, a8i6. 
Tryckt hos A. Gadelibs.

1815-1816, en båt som byggdes om och utrustades 
med ångpanna och ångmaskin.

Namnet på Owens försöksfartyg brukar anges som 
The Witch of Stockholm, ibland bara Witch eller Stock- 
holmshäxan, men inget av dessa namn nämns i Bref om 
Ang-Båtar eller av Owen själv. Enda gången han själv 
berättat om försöksbåten var 1843, då han bestämt 
invände mot John Ericssons anspråk på att vara den 
förste som använt propellerdrift. Han kallade då sin 
ångbåt ”The Watenvitch”.1^

Omslag till Brolings
Bref om Ång-Båtar.
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Skeppsbyggmästaren Olof J. 
Häggströms ångbåtsritning 1816.

/c t {'f/C C

Det finns i Rref om Ång-Båtar ingen ritning till 
denna försöksbåt, men det uppgavs att den hade två 
master, att den var däckad och försedd med en kajuta 
akterut. I Sjöhistoriska museets samlingar har dock 
nyligen påträffats en ritning till en propellerdriven 
ångskonert som skeppsbyggmästaren Olof J. Hägg- 
ström utförde 1816. Den torde visa Watenvitch eller 
också Owens nästa fartygsbygge Experiment. Olof 
Häggström hade tidigare varit skeppsbyggmästare på 
Terra Nova-varvet i Stockholm, fick sedan en tjänst 
med koppling till Vaxholms Kastell men stationerades 
i Västerskägga på Värmdölandet. Samuel Owens andre

son Samuel Junior gjorde 1874 en grov skiss av hur han 
mindes Watenvitch, men vid dess tillkomst var han 
mycket ung.144

Propellern på Owens försöksbåt hade enligt Bref om 
Ång-Båtar en diameter av nära fem fot och en mittdel 
av tackjärn. Dess fyra propellerblad eller vingar var 
gjorda av björk och hade en samlad yta av sex och två 
tredjedels kvadratfot. De var så ställda att de med farty
gets styrlinje gjorde en vinkel på 36 grader. Ångmaski
nens effekt motsvarade fyra hästars kraft och var av den 
typ med oscillerande cylinder som Owen sökt patent 
på. Ångpannan var dock av utrymmesskäl ganska liten.
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OWENS PROPELLER-FARTYG, BYGDT 181G.

a. Vedrum. b. Ångpanna af gjutet tackjern. d. Svänghjul.

Minnesbild av Owens första ång
båt, ritad av sonen Samuel Owen 
Junior och införd i Ny Illustrerad 
Tidning 1874.



Samuel Owen beskrev 1843 sina 
första ångbåtsförsök i en hand
skrift kallad ”Några ord angåen
de de så kallade Eriksons Propel
ler”. Texten lyder:

Som jag nyligen haft tillfälle att 
se en modell af Eriksons propel
ler som äro använda på Ameri
kanska Fregatten Princington och 
finner deruti ej något nytt. År 
1817 försökte jag dylika propeller 
på en skeppsslup tillika med vat
tenhjul, så inrättade att man 
kunde begagna hvilket som helst, 
hvilka drogos af två man och vid 
alla försök som gjordes så hade 
vattenhjulet företräde.

År 1818 anbragte jag en 6 häs
tars kraft ångmaschin med oscu- 
lerande cylinder på ett fartyg kal
lat the Waterwitch (Watten- 
trollet) som äfven hade dylika 
propeller samt vattenhjul så 
inrättadt att man kunde begagna 
hvilket som helst. Till bestäm
mande af farten hade jag en viss 
distans uppmätt på stranden, då 
vid försöken vattenhjulet alltid 
hade företrädet.

År 1819 lät Kongl. Maj:t bygga 
ett fartyg på Djurgårdswarfvet 
kallad Experiment 60 fot långt 16 
fot bred, på hvilket jag anbragte 
en 20 hästars kraft ångmaschin 
med propeller, men då det var 
färdigt gjorde det ej någon betyd
lig fart, hvarför jag borttog pro
pellern och anbragte vattenhjul i 
stället, då det gjorde betydligt 
hårdare fart.

Dessa fartyg voro ej byggda 
som ett Ångfartyg bör vara byggt,

emedan man på den tiden ej hade 
hunnit så långt i byggandet af 
Ångfartyg.

Samma slag av ångmachin som 
Erikson begagnar hade jag på 
Ångfartyget Josephine d.ä. åren 
1823 och 24 med den skillnaden

att jag hade enkel och han har 
dubbel.

Dessutom har jag haft patent 
på ofvan omnämnda machin. 
Detta ofvanstående kan jag med 
flera lefvande vittnen bestyrka.

S. Owen
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Försöken med Owens propellerdrivna ångbåt gjor
des troligen på Riddarfjärden, och de första försöken 
ägde rum i juli 1816. Avståndet mellan två platser mät
tes noga till 180 famnar och båten gick flera gånger 
denna sträcka på mindre än tre minuter; dess fart var 
efter två närvarande sjöofficerares uträkning fyra 
knop. Ångpannans produktion var dock för svag, ång
maskinen saktade sig efter någon stund och stannade 
slutligen för att samla ånga, innan maskinen åter 
kunde börja arbeta.

Broling skrev att ett fartyg som var långt och smalt 
och försett med en 10 å 15 hästars ångmaskin och 
Owens propeller borde kunna åstadkomma en fart av 
fullt ut fem knop. Detta var samma medelhastighet som 
de engelska och amerikanska ångbåtarna med sidohjul 
kunde prestera. Han påpekade också att Owen avsåg att 
göra flera försök för att ta reda på vilken vinkel propel
lerns vingar borde ha mot fartygets styrlinje och även 
pröva med två sidohjul på ”det engelska sättet”. För
söksbåten var byggd så att också detta kunde prövas.

Innan Bref om Ang-Båtar gick i tryck hade Samuel 
Owen också gjort experiment med sidohjul. I ett tillägg 
till boken berättades att Owen första dagarna i decem
ber 1816 hade tillverkat två sidohjul som var konstrue
rade efter den ritning och beskrivning som fanns i en 
bok med titeln Practical Treatise on Propelling Vessels by 
Steam, just utgiven av Robertson Buchanan. Den 3 
december 1816 gjorde Owen sedan försök med sin nu 
hjuldrivna försöksångare på den vanliga distansen 180 
famnar. De tillryggalades på två och tre fjärdedels

minut, vilket alltså var mindre än med hans propeller. 
Dess fart blev därmed ungefär 4,4 knop. Broling drog i 
boken slutsatsen att propeller och hjul gjorde ungefär 
lika verkan, och för en större ångare borde farten bli 
avsevärt högre.

Bref om Ång-Båtar berättar också följande:

Den 29 november provades också verkan av propellern, 

under den ovanligt starka västliga stormen. Man försök

te först att med en skeppsjolle med tre man vid årorna 

gå ut ur Owens hamn, men detta lyckades inte. Herr 

Owen gick däremot ut med sin propellerdrivna ångbåt, 

som till närvarandes förundran gjorde fart direkt mot 

vind och våg. Detta visar vilken verkan man har att 

vänta sig av detta slags hjul, då det drivs av en tillräcklig 

ångkraft. Det är ganska säkert att om sidohjulen varit 

tillsatta och nyttjade skulle båten inte alls kunna gå fram 

under den stickande stormen, eftersom de höga hjulen 

gör för starkt vindfång.

Owens försök med propeller- och hjuldrift hade alltså 
visat att hans enkla propellervariant inte alls var något 
misslyckande. Skillnaden mot farten med sidohjul var 
inte stor.

Experiment

Nästa ångfartyg som Samuel Owen levererade från sin 
verkstad 1816 tillkom på initiativ av kronprins Karl
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