
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

ÅNGBÅTSBYGGARE OCH SKEPPSREDARE 137



staden anlägga en kaj också norr om vedskjulet, fram 
till Sundhetskollegiets hus.

Hamnpenning i Stockholm och höga 
statliga avgifter

Stockholms överståthållare hade den 15 juli 1812 utfär
dat en bestämmelse att fartyg och båtar som från inri
kes orter anlände till Stockholm skulle betala hamn
penning till staden, oavsett om de kom från Saltsjön 
eller Mälaren. För fartyg som kom in från Saltsjön skul
le hamnpenning betalas vid Blockhusuddens tull och 
för fartyg från Mälaren vid Långholmstullen.

Avgiftens storlek berodde på hur stort tonnaget var, i 
steg om fem läster som var ett mått på lastförmågan. Det 
enda undantaget var fartyg och båtar som hade ett ton
nage på mindre än fem läster. Alla fartyg borde därför ha 
med ett officiellt mätbrev där tonnaget angavs, annars 
kunde befälhavaren tvingas göra en ny mätning.248

Samuel Owen hade inte låtit mäta sina första ång
are. Någon mätning hade inte heller skett av Yngwe- 
Frey. Ångaren Norrköping hade däremot blivit mätt i 

Norrköping. De övriga ångarnas befälhavare och reda
re ansåg att de borde slippa betala hamnpenning. 
Deras tilläggsplatser var statlig mark, och de använde 
inte något kokhus eller andra av stadens anordningar 
för sjöfarande. Ångarnas befälhavare styrde därför inte 

in till Långholmens sjötull när de kom in till Stock
holm från Mälaren.

Följden blev att Långholmstullens inspektor i juli 
1821 anmälde att kapten Carl Eric Tharmouth på 
Yngwe-Frey vägrat betala hamnpenning för sin ångare. 
Anmälan togs upp i stadens drätselkommission som 
förklarade att inte bara Yngzve-Frey utan alla andra 
ångfartyg med ett tonnage på minst fem läster skulle 
betala samma hamnpenning som andra fartyg.249

Det uppfattades som onödigt att behöva gå in till 
Långholmens sjötull på varje resa bara för att betala en 
hamnpenning. Befälhavarna anhöll i brev 1823 att få 
betala avgiften vid tilläggsplatsen på Riddarholmen, 
alternativt vid varje månads eller kvartals slut. Drät
selkommissionen gick till slut med på månadsvis 
betalning, men den skulle avlämnas till inspektorn vid 
Långholmstullen.250

Utöver de hamnpenningar som ångfartygens redare 
måste betala till Stockholms stad tillkom en avgift till 
den statliga lots- och båkinrättningen enligt ett nytt 
reglemente 1820. Liksom hamnpenningen togs denna 
statliga avgift ut för varje resa, men den utgick från farty
gens djupgående och inte efter deras lastförmåga. Avgif
ten drabbade därför ångfartyg hårdare än seglande far
tyg, då de var tyngre och därför mer djupgående. 
Avgiften till lots- och båkinrättningen togs ut oavsett om 
fartyget använde lots eller inte. För lotsning fick man 
betala en särskild avgift till lotsarna. Den första kritiken 
mot detta taxesystem kom från ångaren Norrköpings 
rederi, men även Samuel Owen skrev ett detaljerat brev 
till Kungl. Maj:t mot taxesystemet i mars 1822. Han 
föreslog också en förändring av detta avgiftssystem.251
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