
Samuel Owen hade i augusti 1842 gjort ett desperat 
försök att öka sin likviditet. Han erbjöd sig då att sälja 
sina 111 aktier i Jernångfartygs-Bolaget till detta bolag 
för 25 530 riksdaler. Owen förband sig då att färdig
ställa ångaren eller om detta inte gick, betala tillbaka 
samma belopp. Det verkar som om detta erbjudande 
bara delvis antogs.

Ingen ville ta över verkstad och projekt

Konkursförvaltarna grosshandlaren Adolf Fredholm 
och Johan Ludvig Strindberg fann snabbt att ingen 
ville ta över och fortsätta ciriva Owens gjuteri och 
mekaniska verkstad. Fastigheterna och all utrustning 
såldes därför till Adolf Fredholm för 52 000 riksdaler 
banko. De övertogs sedan i mars 1847 av kronan som 
senare flyttade dit Kungl. Myntet.313

Ingen spekulant ville heller försöka bygga färdigt 
Owens hängbro vid Rosenbad. I februari 1844 såldes 
därför de två tackjärnskolonnerna som var klara och 
åtminstone delvis uppsatta för bara 1 701 riksdaler 
banko till grosshandlaren Liljewalch.314 I september 
1844 höll auktionsverket en stor auktion på diverse 
maskinerier från Owens verkstad. Bland det som 
utbjöds fanns det stora valsverket, en ångmaskin med 
35 och en med 10 hästars kraft, pressar, hy velmaskiner, 
svarvstolar, diverse varvsredskap inklusive en upphal- 
ningsbädd, en pråm och två båtar, liksom hela Owens 
modellsamling från gjuteriet. Man lyckades dock bara

sälja enstaka maskiner och verktyg för tillsammans 
3 000 riksdaler. Auktionen fortsatte 11 och 12 oktober, 
men utan större framgång.315

En som köpte verkstadsutrustning på auktionen var 
ingenjören William Lindberg. Han uppgav i sina 
memoarer att han tidigare hade tillfrågats av Martin 
von Wahrendorff om han ville bli ny verkmästare på 
Åkers styckebruk, men tackat nej. Lindberg fick 1844 

ett erbjudande av skeppsbyggmästaren Johannes Weil- 
bach att sköta smedjan och verkstaden på Stockholms 
stora skeppsvarv vid Tegelviken. Han antog erbjudan
det och behövde därför snabbt olika typer av arbets
verktyg.

Lindberg skrev i sina memoarer att Owens verktyg 
var ”av fasligt underordnad beskaffenhet”. Han måste 
redan året därpå byta ut dem mot nya sedan verksta
den utvidgats. År 1852 inköpte William Lindberg den 
Liljewalchska egendomen öster om Tegelviken och 
anlade där nya maskin- och ångpanneverkstäder. 
Sedan Weilbach avlidit 1853 fick Lindberg svara för 
driften av detta varv som kallades Södra varvet.310

Två andra tekniker som började egen verksamhet 
med utrustning från Owen var bröderna Jean och Carl 
Gerhard Bolinder, som 1845 grundade Bolinders 
mekaniska verkstad på Kungsholmen. Bröderna hade 
först fått erbjudande att köpa Owens verkstadstomt, 
men den var för dyr. De blev sedan intresserade av en 
plats vid Skinnarviken på andra sidan Riddarfjärden, 
men den platsen knep Jacques Lamm före dem och 
anlade där Ludvigsbergs gjuteri. Bröderna Bolinder
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förvärvade istället en fastighet intill Kaplansbackens 
backe ner mot Barnhusviken, där Edelcrantz sprängt 
sten till grundarbetena för sin Eldkvarn och sedan 
uppfört ett mekaniskt linnespinneri. Carl Gerhard 
Bolinder hade 1837 arbetat som snickarlärling hos 
Samuel Owen och tjänstgjorde därefter först som elev 
vid Jernkontoret och sedan som verkmästare vid 
Motala verkstad. Bröderna Bolinder köpte sina första 
två järnsvarvar på auktionen efter Owens konkurs.317

Till Åkers styckebmk

Vid konkursens slut var Samuel Owen 70 år. Han ville 
dock fortsätta sitt yrkesverksamma liv och gav sig på 
en helt ny uppgift vid Linnäs gårci söder om Västervik 
i Småland. År 1844-45 satte han där upp en ångdriven 
anläggning för att dränera sjöar och mossar. Han 
byggde även ett tröskverk för gårdens behov.318

I juni 1847 fick Samuel Owen ett erbjudande från 
Martin von Wahrendorff att bli ny verkmästare på

Verkstadsinteriör från Åkers 
styckebruk av Alexander 
Clemens Wetterling 1839.
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