
snart tom på vatten och började glöda. Den ved som 
var staplad runt pannan fattade eld. Detta inträffade 
lyckligtvis redan i mitten av Riddarfjärden, och en 
mängd båtar kunde ta iland passagerarna. Elden släck
tes, och redan samma afton kunde Amphitrite göra en 
resa till Drottningholm och åter, nu utan passagerare.

Det andra missödet råkade Amphitrite ut för på sin 
sista resa till Uppsala med omkring 60 passagerare, då 
fartyget först gick på grund i det trånga, krokiga och 
steniga Stäket. Ankomsten till Flottsund försenades 
ett par timmar. Väl framme i mörkningen beslöt befäl
havaren att lita på uppgifter om farvattnet från en pas
sagerare som trodde sig känna detta väl. Han stannade 
därför maskinen för sent och fartyget stötte på en klip
pa, tog in vatten och sjönk snabbt. Alla passagerarna 
klarade sig även denna gång.101

Det är oklart om vad som sedan hände med Amphi
trite. Det finns en något osäker uppgift om att dess 
skrov skulle ha sänkts utanför Samuel Owens verk- 
stadstomt i samband med utfyllnad av den.102

Östersjöångaren Stockholm

Samuel Owen hade, enligt brevet till kronprins Karl 
Johan, redan tidigt varit inne på tanken att bygga en 
ångbåt för trafik till Åbo eller S:t Petersburg. Det har 
inte framgått om han fick det stöd han önskat sig från 
kronprinsen, men han lät år 1820 bygga en större ång
are som döptes till Stockholm.161’ Den hade troligen lik

som de föregående ångarna byggts på Djurgårdsvar- 
vet. Dess skrov var av ek på kravell och zinkförhytt, 
alltså täckt med zinkplåtar för att inte snäckor med 
mera skulle växa på det. Den hade två master, och last
förmågan var 25,15 svåra läster.

På Krigsarkivet finns en ritning daterad den 9 
november 1819 med en anteckning att den visar Stock
holm.164 Ångmaskinen på Stockholm var beräknad till 32 
hästars kraft, men genom något missförhållande arbe
tade den aldrig med mer än 19 hästars kraft. Som 
bränsle användes liksom på Amphitrite ved.

Ångarens förste befälhavare hette Anders Hedborg.105 
\ JernkontoretsAnnaler 1820 nämns att Owens nya fartyg 
var klart för trafik och skulle gå till S:t Petersburg.106 
Samuel Owen prövade dock först sin stora ångare i 
något lugnare farvatten. Stockholm gjorde i september 
en tur till Västerås marknad, dit också Amphitrite gick. 
Stockholm fick sedan ta över trafiken till Drottning
holm tills denna upphörde för året i oktober.107

Ångaren Stockholm fick under vintern 1820-1821 
genomgå en del ombyggnader, och Owen installerade 
även en ny ångmaskin på 55 hästars kraft. Denna 
maskin var av den oscillerande typ som Owen sökt 
patent på.168

Efter ombyggnaden kom Stockholm inte i trafik förr
än på sensommaren 1821. I augusti gjorde den en tur 
till Riddersvik, väster om Stockholm, och under några 
veckor lustresor till bland annat Södertälje, Grips- 
holm, Drottningholm och Västerås. Sedan började 
Finlandstrafiken.
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I Stockholms Dagligt Allehanda annonserade Samuel 
Owen i september att Stockholm skulle avgå till Åbo 
måndagen den i oktober klockan 4 på morgonen. 
Dess tilläggsplats var kajen vid Gustav III:s staty. Bil
jetter för denna resa kostade åtta riksdaler banko och 
kunde köpas i Strindberg & Sons kryddbod. Där 
kunde man också få besked om sängplats ombord och 
hur många som rymdes i varje hytt. Ångaren tog cirka 
300 passagerare.169 Eftersom resan gick utomlands 
måste varje resenär ha ett behörigt pass; det skulle 
inlämnas till ångarens befälhavare på söndagsmorgo
nen före avresedagen. Embarkeringen skedde också 
redan på söndagen, med tanke på den tidiga avresan.

Ångaren förväntades vara framme i Åbo tisdagen 
den 2 oktober, alltså efter bara knappt två resdagar. 
Återfärden gjordes lördagen den 6 oktober, och av en 
journal i Stockholms hamns arkiv framgår att ångaren 
var framme i Stockholm den 9 oktober.

Nästa resa planerades bli längre. I en kungörelse i 
Åbo Tidningar den 10 oktober 1821 meddelade Owen 
att Stockhohn skulle anlända till Åbo den 12 oktober 
och därifrån göra en lustresa ett stycke utåt skären. 
Dagen därpå skulle ångaren avgå till Helsingfors och 
den 20 oktober skulle den vara tillbaka i Åbo.170 
Denna resa blev dock inte av; Stockholm gjorde istället 
den 14 oktober en lustresa till Fredriksborgs fästning 
vid Oxdjupet nära Vaxholm.

Den 17 oktober avgick Stockholm på sin andra tur till 
Åbo. Biljettpriset var nu tolv riksdaler för enkel resa. 
Domestiker, alltså pigor och drängar, samt vagnar

kunde tas med för åtta riksdaler. Den 20 oktober var 
ångaren framme i Åbo, gjorde samma dag och dagen 
därpå lustresor utåt skären och begav sig den 22 okto
ber tillbaka till Stockholm. En tredje resa till Åbo 
genomfördes den 9 november med återfärd veckan 
därpå.

Med den nya ångmaskinen gjorde Stockholm 11/3 
svensk mil i timmen, det vill säga 7,2 knop, och i hård 
blåst på Ålands hav gjorde den aldrig under 2/3 svensk 
mil i timmen eller 3,6 knop rakt mot vind och våg. På 
sista resan till Åbo i mitten av november 1821 behövde 
Stockholm bara 22,5 timmar, och bränsleförbrukningen 
var ungefär 8 famnar ved på 24 timmar.

Under dessa tre resor till Åbo visade fartyget vad 
det gick för. Trots att sjögången på Ålands hav i för
ening med stark ström är besvärlig, tycks fartyget inte 
ha tagit någon större skada. Visserligen sprang några 
skovelarmar sönder under första resan, men ett ång
fartyg i hög sjögång måste arbeta häftigare än andra 
fartyg. Ångfartyget Stockholm hade utan någon obe
haglig händelse nått sitt resmål medan segelfartyg inte 
ens vågat sig ut.

Under hösten bogserade ångaren segelfartyg in till 
Stockholm. Ett bevis på maskineriets styrka visades 
när ett stort skepp skulle bogseras från Kodjupet till 
staden. Skeppet vågade inte lätta ankare eftersom vin
den låg hårt på. När Stockholm då satte i gång sitt 
maskineri, sprang bogsertåget, en sju tums kabel, tvärt 
av.171

Owens försök med trafik till Åbo hösten 1821 hade
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varit lyckade, och 1822 fick Stockholm göra sin första 
tur till Åbo så tidigt som 8 april. Trafiken planerades 
först att gå varje vecka men den 18 april meddelade 
Owen att resan skulle gå endast var 14:6 dag. Under 
våren gjorde den olika lustresor på Saltsjösidan av 
Stockholm, till bland annat Skuru, Vaxholm och Ryd- 
boholm. Även i Åbo gjorde Stockholm lustresor ut på 
Erstafjärden och till Nådendal.

Biljettförsäljningen och platsbokningen för Åbo- 
resorna sköttes nu inte i Strindberg & Sons kryddbod 
utan i en lokal i London Hotel vid Skeppsbron. Där 
skulle resenärerna lämna in sina pass, som de först fått 
påskrivna vid ryska konsulatet, och ta del av ordnings
regler med mera. Nytt för året var att det gick att köpa 
biljetter för däcksplats för fem riksdaler och att barn 
under tolv år bara behövde betala halv avgift. Redan i 
maj sänktes priset för en enkel biljett till tio riksdaler 
och för barn till fyra. Om detta lockade fler resande är 
oklart.172

I juli 1822 sattes Stockholm vid sidan av resorna till 
Åbo även in på turer till Norrköping men fortsatte 
med sina Åboresor hela hösten. Sista gången hon åter
kom till Stockholm var den 3 december.

I fortsättningen utvecklades trafiken för Stockholm 
inte enligt Owens planer. Inför säsongen 1823 hade 
Owen nämligen sökt tillstånd från de ryska myndighe
terna att få föra passagerare från både Helsingfors och 
Åbo till Stockholm.

Det visade sig att detta stred mot en gammal förord
ning från 1726, då Finland ännu var svenskt, som för

bjöd utländska skeppare att gå med frakt och passage
rare mellan inrikes orter. Denna förordning gällde 
fortfarande i Finland, och nu räknades Samuel Owen 
till utlänningarna. Han måste därmed välja antingen 
Helsingfors eller Åbo som utgångspunkt för resorna 
från Finland och beslöt då att ångaren Stockholm skulle 
ligga stilla hela 1823 för reparation.173

Ångaren Stockholm inledde trafikåret 1824 med 
några lustresor och avgick först den 7 juli på sin första 
Åbotur. Den 26 juli var resan med Stockholm österut 
utformad som en specialtur. Ångaren fortsatte från 
Åbo via Helsingfors till S:t Petersburg. Där skulle 
resenärerna få vara med om firandet av änketsaritsans 
namnsdag den 3 augusti på sommarslottet Peterhof. 
På återresan skulle man stanna två dagar i Helsingfors 
och göra utfärder i skärgården. Ångaren skulle vara 
tillbaka i Stockholm den 10 augusti. Biljetter för hela 
resan kostade 100 riksdaler banko med hyttplats och 
50 riksdaler på däck. De såldes i Johan Ludvig Strind
bergs nya kryddbod på Svartmangatan.

Första delen av resan gick bra, men i S:t Petersburg 
råkade man ut för oväntade problem, vilket kan ha 
berott på att Stockholm var den första ångare som 
besökte staden. Det var svårt att få Stockholm utklare
rad, och först den 20 augusti kunde ångaren avgå. Den 
23 augusti anlände hon till Helsingfors och var tillbaka 
i Stockholm den 28 augusti.174

Från 1825 upphörde Stockholm med sina resor öster
ut och fick istället sköta trafik på Mälaren. Den gjorde 
turer till Strängnäs och Arboga, medan Owens stora
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Ritningar som anges visa ångaren Stockholm.
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STCXKHOIiM

Ångfartyget Stockholm. nybygge Josephine gick till Strängnäs och Västerås. På
grund av det låga vattenståndet i Arbogaån fick 
Josephine, som inte var så djupgående, snart ta turerna 
till Arboga och Stockholm de till Västerås och Sträng
näs. Detta innebar en direkt konkurrens med Yngwe- 
Frey som gick till Västerås varje torsdag.

Den n november 1825 fick Stockhohn en specialupp
gift. Hon avgick då till Strömsholm inne i Mälaren för 
att därifrån bogsera kanaljakten Prinsessan till Stock
holm. Den var lastad med den ståtliga urna från Älv
dalens porfyrverk som sedan sattes upp vid Karl XIV 
Johans slott Rosendal på Djurgården.175

Samuel Owen återkom i början av 1830-talet med 
planer på ångbåtstrafik till Finland. Han skrev till de

finska myndigheterna och anhöll att få trafikera linjen 
Stockholm-S:t Petersburg med Stockholm och anlöpa 
Helsingfors på vägen. Hans begäran togs upp i sena
ten, där flera ledamöter ställde sig skeptiska. Denna 
trafik skulle inte strida mot den lag som förbjöd inri
kes trafik med utländska fartyg, men man fruktade att 
Owen skulle ta med sig olika slags brev med ångaren. 
Detta skulle minska postens intäkter. Man valde att 
inte direkt säga nej men dröjde med att ta ställning.170

Denna tveksamhet gjorde att Samuel Owen valde 
att försöka öppna en annan typ av trafik över Öster
sjön. Enligt dessa planer skulle Stockholm gå till Liibeck 
via Visby och Ystad, och första turen var tänkt att avgå 
i augusti 1831. Det utbröt dock en koleraepidemi i 
Lubeck och resorna dit fick tills vidare inställas. 
Stockholm fick istället göra en annan långresa i oktober 
1831, då ångaren gick till Helsingborg via Karlskrona 
och Ystad.177

I maj 1832 avgick Stockholm äntligen till Lubeck, 
men nu på en enkelresa. Väl framme såldes ångaren 
nämligen till en herr Muller. Denne gjorde sedan en 
tur med Stockholm till Riga och föreslog att det skulle 
bildas ett aktiebolag för trafik Riga-Libau-Liibeck. 
Ett sådant bolag bildades också, med delägare i både 
Lubeck och Riga. Detta bolag köpte Stockholm för 
50 320 silverrubel, gav ångaren nya namnet Aleksandr 
Nikolajevits och satte in den på den planerade traden. 
Ångaren visade sig dock vara för dyr i drift, och bola
get upplöstes 1835. Aleksandr Nikolajevits såldes sedan 
till en G. von Forestier i Tarttu i Estland.178 Hon gjor
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de därefter en resa till Helsingfors i juli 1836, en sista 
resa till Stockholm och åter till Tallinn och Riga med 
kapten A. J. Albers som befälhavare. Detta är den sista 
uppgift som finns om denna pionjärångare.179

Maskinleveranser till ångfartyg 1820-23

Fartyget gjorde detta år totalt nio resor mellan Norr
köping och Stockholm, den sista 16 november.182

Året därpå avgick Norrköping den 5 april från Stock
holm till sin hemstad men råkade tydligen ut för stora 
problem på resan. Efter en besiktning 6 maj togs hon 
ur trafik. Från juli 1822 sattes istället ångaren Stockholm 
in på turer till Norrköping vid sidan av resorna till 
Åbo.183

NORRKÖPING

Owens verkstad byggde år 1820 utöver maskineriet till 
Stockholm tre ångmaskiner för andra fartyg. Det första 
av dessa hette Norrköping, hade som ägare ett nybildat 
bolag i denna stad och skulle föra varor och passagera
re mellan Stockholm och Norrköping. Skrovet var 
byggt i Norrköping och kan från början ha använts för 
ett segelfartyg. Samuel Owen hade köpt aktier i Norr
köpings rederi för 1 500 riksdaler banko och var där
med en av dess största aktieägare.180 Ångmaskinen 
från Owens verkstad var av samma typ som den i 
Stockholm, med två rörliga cylindrar och gav 28 eller 32 
hästars kraft.181

Ångaren Norrköping gjorde en första provtur upp till 
Stockholm midsommarveckan 1820, men först i okto
ber gick hon på en annonserad tur mellan Riddarhol- 
men och Norrköping via Södertälje kanal. Detta var 
den första kusttrad som någon ångare trafikerade.

Den 23 april 1821 gjov&z Norrköping zn ”promenade- 
fart” från Norrköping utåt skärgården och därefter 
den 3 maj sin första ordinarie resa via Södertälje kanal 
till Stockholm med ”brännvin, kläder och diverse”.

YNGWE-FREY

Även den mest kända av den tidens ångare, Yngzve- ^ no j0 7 ö Yngive-brey. Akvarell 1837 av den
Frey, utrustades vid leveransen 1821 med en ångma- tioårige prins Gustaf.
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