
Eftermälen och minnen

REDAN UNDER Samuel Owens första verksamhetsår i 
Sverige hade hans insatser hyllats av de flesta samtida 
tekniker, som följt hans arbete här. I samband med 
Owens konkurs skickade den framstående bruksäga
ren Per Adolf Tamm, övermasmästaren Carl David af 
Uhr, kemisten Nils Gabriel Sefström och baron Carl 
De Geer en skrivelse i april 1843 och berättade om 
Owens insatser i Sverige. De ville klargöra vilken stor 
insats Samuel Owen gjort för hela det svenska närings
livet och erinrade bland annat om Owens försök med 
propellerdrift för ångfartyg 1816-17.331

Samuel Owen skrev även själv i detta sammanhang 
och påpekade att det var han och inte John Ericsson 
som först tillverkat en fungerande propellerdriven ång
are. Den nya typ av ångmaskin med sektorsdrift, som 
John Ericsson också ansåg sig ha uppfunnit, var enligt 
Owen dessutom precis den som Owen år 1823 använde 
i ångaren Josephine och som Owen då sökt patent på, ett 
patent som dock stoppades av Baltzar von Plåten.332

I samband med Samuel Owens död 1854 hyllades 
han även i olika tidningar och tidskrifter, även i min

nesord från Kungl. Vetenskapsakademien.333 Det var 
sedan rätt tyst om honom ända till år 1874, då det gått 
100 år sedan hans födelse. Den 11 januari detta år hölls 
ett möte i Slöjdskolans mindre hörsal. Initiativtagare 
var järnvägspionjären greve Adolf Eugéne von Rosen, 
som enligt pressen fått dit huvudstadens mest framstå
ende industriidkare, köpmän, skeppsredare, veten
skapsmän med flera.

von Rosen föreslog på mötet att det skulle skickas ut 
insamlingslistor, i första hand så att en prydlig min
nesvård över Samuel Owen kunde sättas upp på hans 
grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Några 
menade att en bättre plats skulle vara på den fastighet 
på Kungsholmen där Owen utövat sin verksamhet, 
men von Rosen påpekade att Kungl. Myntverket nu 
disponerade denna fastighet. Han visade också ett för
slag till minnesvård som ritats av Fredrik Wilhelm 
Scholander och i en nisch hade en bronsbyst av Owen, 
gjord år 1854 av bildhuggaren Carl Eneas Sjöstrand. 
Målet borde vara att en sådan minnesvård var klar till 
hundraårsdagen av Owens födelse den 12 maj.
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Ritning till Owens svarv vid 
Åkers styckebruk.

Flera på mötet menade att det även borde sättas upp 
en minnestavla på det så kallade Owenska huset vid 
Hantverkargatan. Man beslöt att ordna en insamling 
med Otto Edvard Carlsund, Bror Johan Jonzon och 
Jean Bolinder i ledningen. Eventuellt överskott skulle 
doneras till Kungl. Teknologiska Institutet för att där 
bilda en Samuel Owens stipendiefond till behövande 
elever. Räntan av fonden skulle först gå till Samuel 
Owens änka under hennes återstående livstid. Det 
visade sig att insamlingen gav så mycket att det räckte 
både till minnesmärket på Norra begravningsplatsen i 
Stockholm, en minnestavla och den föreslagna fonden, 
med ett belopp på 14 100 kronor.

Minnesmärket finns kvar, likaså minnestavlan. Sti
pendiefonden existerar också fortfarande. Den förval

tas på samma sätt som andra stipendiefonder vid KTH 
och omfattar ett betydande belopp. ”Owenska huset” 
fanns kvar långt efter Owens tid men revs 1929-30 för 
en breddning av Hantverkargatan. Planerna på riv
ning väckte ett stort engagemang bland kulturperso
ner och i media. En som agerade kraftigt för att för
hindra denna rivning var riksantikvarien Gösta 
Selling. Han skildrade byggnadens historia i en liten 
skrift som kom ut år 1927. Selling skrev även om det 
Owenska huset i boken Kungl. Myntet 1850-1950.334 
Han ansåg att gatan kunde få vara kvar i sitt smala 
skick trots trafiksvårigheterna, eftersom byggnaden 
tillsammans med träden intill och på kyrkogården 
mittemot och det gamla hyreshuset vid Kaplansbacken 
bildade en sällsynt harmonisk och vacker gatubild.

180 SAMUEL OWEN TEKNIK- OCH ÅNGBÅTSPIONJÄR



Supportsvarv konstruerad av Owen under hans tid som verk
mästare vid Åkers styckebruk. Den användes där till 1941. 
Svarven är utställd på Tekniska museet.
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Maskinhus vid Ryds schakt i Höganäs, den byggnad som uppfördes för Owens stora ångmaskin. Foto 1904.



Efter rivningen av Owenska huset och senare 
ombyggnader blev minnestavlan uppsatt inne i en 
byggnad vid Kungl. Myntet vid Hantverkargatan. 
Den verkstadsbyggnad Owen övertog från Apelquist 
och först använde för sitt gjuteri finns däremot kvar, 
likaså den byggnad i Häste där Owen höll till med sina 
experiment med tackjärnsgjutning.

Den tidigare Glasbruksgränden intill Samuel 
Owens fastigheter omdöptes också 1885 till Owen- 
gatan. Efter begäran av Myntverket ändrades gatans 
namn 1946 till Owengränd, eftersom namnet ibland 
sammanblandats med Odengatan. I början av 1960- 
talet fick gatan åter byta namn, nu till Samuel Owens 
Gata. Den skulle nämligen vara en del av den projekte
rade leden genom Serafimerlasarettet, från Klara- 
bergsgatan till Norr Mälarstrand, som sedan aldrig 
genomfördes. Då ansågs det futtigt att en del av pro
jektet bara skulle vara en gränd.”5

Det finns även några konkreta minnen av produk
tionen och utrustningen vid Samuel Owens verkstad. 
Den mest betydande är den stora ångmaskin som han 
byggde för Höganäs gruvor 1832 och som nu står upp
ställd i Tekniska museets maskinhall. I museets sam
lingar finns också bland annat en svarv från Owens tid 
vid Åkers Styckebruk och ett par hyvlar från hans 
verkstad, liksom kopior i gips av den avbildning av 
hans huvud som år 1854 gjordes av bildhuggaren Carl 
Eneas Sjöstrand.

Den två meter långa sidenflagga som sattes upp på 
ångaren Samuel Owen vid dess sjösättning med namnet

Detalj av två hyvlar av rödbok använda vid Owens verkstad och stämplade ”S.Owen”.

Minnestavlan som sattes upp 1874 på det Owenska huset på Hantverkargatan. Tavlan finns nu i en 
byggnad vid Kungl. Myntet på Kungsholmen.



Oscar & Josefina, som ångaren skulle ha burit, och den 
dåtida unionsflaggan i övre hörnet donerades 1881 av 
svärsonen August Emanuel Neijber till Nordiska 
museet tillsammans med den levnadsbeskrivning som 
Samuel Owen dikterat för sin svåger Carl Oscar 
Strindberg. Denna flagga ställdes ut vid ett jubileum 
på 1960-talet.

Det finns dock inget bevarat från de ångfartyg 
Samuel Owen byggde och drev. Det har spekulerats att 
något av skroven från dem skulle ha sänkts utanför 
hans verkstadsområde, på den plats där Norr Mälar

strand sedan drogs fram, men det finns inget säkert 
stöd för en sådan uppgift.

Det har också förmodats att det staket på Kungs- 
holms kyrkogårds södra sida längs Hantverkargatan 
som Owen donerade 1817 skulle finnas kvar som en 
del i kyrkogårdens nuvarande staket. Detta är möjligt 
men ändå mycket osäkert. En nytt staket på östra 
sidan tillkom 1860, och år 1908 omgärdades hela kyr
kogården av ett staket i samband med att gatorna där 
breddades.

Vimpel som skulle ha hissats på 
Owens första ångare med järn
skrov i juni 1840. Ångaren döptes 
istället till Samuel Owen.
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Vetenskapsakademiens minnes
medalj över Owen 1875, signerad 
L. A., Lea Ahlborn. Till vänster 
porträtt i profil av Owen, till 
höger ett ångfartyg med skovel
hjul.

Gatuskylt vid Samuel Owens 
Gata.
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