
Kongl. Maj:ts Nådiga Refolution 
uppå Jern - Mannfacturiften Samuel O- 
wens underdåniga anfökning , att här i 
Riket under Trettio års tid få tillverka 
och begagna Vagnar och Slädar, fom fät- 
tas i rörelfe med Ång-Machiner , på fätt af 
honom i underdånighet infände Ritningar 
närmare utvilade, och efter de ändringar 
deruti, hvartill erfarenhet kunde vid bru
ket af desfe Machiner föranleda; hvaröf- 
ver Kongl. Maj:ts Vetenlkaps - Academie 
med underdånigt Utlåtande inkommit. 
Gifven Stockholms Slott den 2 Februarii 
1819-

Kongl. Maj:t har i Nåder låtit Sig denna 

underdåniga Anfökning föredragas; Och 
vill, i anfeende till den Allmänna Nytta

den

den af Sökanden anmälde uppfinning kom
mer att medföra, i händelfe den kan brin
gas i verkftällighet, härmed i Nåder tilläg
ga Jern-Manufacturiften Owen Privilegium 
Exclulivum att under Trettio års tid få här 
i Riket tillverka och begagna Slädar och 
Vagnar, fom fättas i rörelfe med Ång-Ma
chiner; livarvid det likväl Ikall åligga ho
nom, att till Kongl. Vetenlkaps-Academiens 
pröfning inlämna ritning och belkrifning 
på de fäkerhets-anftalter; han ämnar, till 
olyckors förekommande å Åkdonen anbrin
ga. Hvilket vederbörande till Underdånig 
efterrättelle länder. Datum ut Supra.

CARL JOHAN.
Sigill

C asp. v. Eh renborg h.

— 288 —

Att de ofvanftående Affikrifter aro lika lydande 
med höga Originalerna intyga

Au g. Hedenblad. P, Nis fe r.

Patentansökan på ångvagn

Samuel Owen fortsatte dessa år att söka patent på nya 
uppfinningar. Den intressantaste var den som han 
lämnade in i december 1818; en ansökan om patent i

30 år på en typ av vagnar och slädar som med ångdrift 
skulle kunna ta sig fram på vanliga landsvägar.

Vagnarna skulle ha tre eller fyra hjul och en separat 
ångmaskin till varje hjul; tanken var man skulle kunna 
styra vagnen genom att variera ångtillförseln till

Patentbeskrivning. Owen fick 
1819 patent på en ångdriven vagn 
som han också gjorde försök med 
och som beskrevs i Jernkontorets 
Annaler 1820. Det är oklart om 
den någonsin blev färdig.
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Furudals bruk år 1797. Akvarell 
av Gustaf Silfverstråle.

respektive hjul. En sådan vagn kunde användas för att 
transportera både passagerare och post. Slädalternati- 
vet hade vanliga medar men taggade hjul som skötte 
framdriften mot marken.108

Kungl. Vetenskapsakademien fick yttra sig om 
Owens ansökan och framhöll att det borde finnas 
kugghjul av olika storlek på axlarna, så att man kunde 
variera utväxlingen och därmed vagnens fart. Akade
mien påpekade också att det i England fanns så kallade 
järnvägar, där ångdrivna fordon tog sig fram på spår 
av järn. Tanken på ångdrivna vagnar som kunde gå på 
vanliga vägar ansågs däremot ny. Man krävde dock att

Owen lämnade in en mer detaljerad ritning och 
beskrev vilka säkerhetsanstalter vagnen skulle vara 
försedd med för att undvika olyckor.109

Karl XIV Johan beslöt i februari 1819 att ge Owen 
patent i 30 år på sådana ångdrivna slädar och vagnar, 
men med villkor att han visade på bra säkerhetsregler 
för deras användning.110 I Jernkontorets Annaler för 
1820 står att Owen sedan ett år hade en sådan ångvagn 
halvfärdig men att arbetet fördröjts av andra beställ
ningar. Något mer om denna ångvagn är inte känt.111

Leveranser till Brasilien

År 1819 levererade Owens verkstad en ångmaskin om 
32 hästars kraft tillsammans med fyra par kvarnstenar, 
en svarvstol, två tröskverk, två slipverk och en så kal
lad gängkloppa till Rio de Janeiro i Brasilien.

En sentida släkting till Samuel Owen, Sam Owen 
Jansson vid Nordiska museet, vände sig 1932 till ett 
ombud för den internationella esperantorörelsen i Rio 
de Janeiro och bad om hjälp för att få reda på vem som 
hade beställt dessa maskiner och hur de fraktades till Rio 
de Janeiro. I det brasilianska riksarkivet fann man att en 
svensk vid namn Antonio Gustavo Bjuderg år 1819 fick 
privilegium att anlägga en ångdriven kvarn med maski
neri från Sverige.112 Det kan syfta på grosshandlaren 
Anton Gustaf Bjurberg, född i Avesta 1782, som vid den 
här tiden bedrev en form av skeppsmäkleri i Stockholm.
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