
åtta var det dags för frukost, som bestod av te på krus- 
mynta, mejram eller salvia och bröd. Detta blev ofta 
vad han åt till alla dagens mål.3

En dag kom en av gesällerna med en hyvel, som han 
hade köpt. Den var så välgjord att den tålde vatten och 
kunde hyvla det hårdaste trä. Samuel beslöt då att för
söka göra en likadan. Då hans hyvel var färdig ställde 
han den en dag bredvid den andra och klistrade papper 
över tillverkarens namn och ett likadant papper på sin 
egen. Gesällerna kunde omöjligt se någon skillnad på 
de två hyvlarna.

Från den tiden fick Samuel så mycket beställningar 
på hyvlar att han för förtjänsten snart kunde klä sig 
som en herre.

Efter två och ett kvarts år fick Samuel Owen dock 
lämna sin tjänst hos timmermannen på grund av 
arbetsbrist.4

Första familjen

I sin självbiografiska berättelse nämner Samuel Owen 
inte mycket om sin egen familj. I ett kort avslutande 
tillägg räknar han bara upp hur många barn han hade 
med var och en av sina tre fruar. Den första av dem 
kallade han enbart för ”ett engelskt fruntimmer”.

Samuel Owens första fru hette Anne Spen Toft. 
Hon var troligen född 1771. Vilka hennes föräldrar var 
och hur hon och Samuel träffades är okänt. De gifte 
sig den 5 september 1796. Kort därefter avled Samuel

Owens far, tydligen utan att efterlämna någon vidare 
förmögenhet. Hans mor fick därefter arrendera ett 
litet ställe av en präst i Norton-in-Hales.5

Under åren 1797-1805 fick Anne Spen Toft och 
Samuel Owen sex barn. Deras första barn, en son, döp
tes till William. År 1799 föddes dottern Frances eller 
Francies, 1801 sonen Samuel och 1804 dottern Mary 
Anne. År 1805 fick de tvillingdöttrarna Sarah och 
Martha, som båda avled under de första levnadsåren.6

Värvning till Boulton Sc Watts 
ångmaskinsfabrik

Hösten 1796 innebar stora förändringar för Samuel 
Owen. Han fick arbete hos företaget Boulton & Watt, 
som höll på att bygga upp en stor industrianläggning i 
Soho nära Birmingham. Detta blev ett avgörande väg
val för hans fortsatta liv.

Initiativtagare till denna anläggning var den store 
uppfinnaren av ny ångmaskinsteknik, skotten James 
Watt. Hans uppfinningar gick ut på att kondensera 
ångan sedan den passerat ångmaskinens cylinder, vil
ket höjde maskinens effektivitet avsevärt. James Watt 
uppfann också en anordning för att nästan automa
tiskt reglera dess fart. Han fick patent på sina uppfin
ningar 1769 och 1775, vilket gav honom ensamrätt till 
dem ända till år 1800.7

Platsen i Soho låg intill ett faktori som Matthew 
Boulton börjat uppföra 1762. Han började där gjuta sil-
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