
Woolfs jj" & 60" compound engine erected in 1816 at Wheal Abraham. Note thc cast 
iron beam with parallel motion at both ends, also the patent cast iron tubular boiler. This 
engine worked atWltcal Abraham just over senen years bnt ncver attained the high duty oj the 
original 24" & 45" Woolf engine erected there in 1814.

Ladugårdslands bränneri blev något mer långlivat 
och fick 1819 en ny ångmaskin med tio hästars kraft 
från den verkstad som Samuel Owen nu drev på 
Kungsholmen. Bränneriet fanns kvar år 1823, då det 
gjordes en ny värdering av alla återstående kronobrän- 
nerier och magasin. Det fanns då ett beslut att samtli
ga brännerier och Allmänna magasinsdirektionen 
skulle avvecklas. Det stenhus där ångmaskinen vid 
Ladugårdslands bränneri hade stått raserades.

Owen åter i England

När Samuel Owen och hans medhjälpare satt upp de 
fyra ångmaskinerna for han i december 1805 tillbaka 
till England. Han redovisade för sin arbetsgivare, fir
man Fenton, Murray och Wood, vad han uträttat i 
Sverige men lämnade därefter sin tjänst vid detta före
tag. Owen hade nämligen erbjudits ett nytt arbete i 
London hos ångmaskinskonstruktören Arthur Woolf.51

Woolf intresserade sig för att hitta lösningen på två 
av huvudproblemen med de ångmaskiner som dittills 
tagits fram. Det ena var att konstruera en ångpanna 
med högre tryck än Watts och Murrays maskiner. 
Detta skulle ge ångmaskinen större kraft. Det andra var 
att bygga en ångmaskin som gav en jämn roterande 
rörelse. De äldre modellerna var främst byggda för att

Ritning till en ångmaskin från Arthur Woolfs fabrik, en så kallad 
kompoundmaskin.
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pumpa vatten, och när de modifierades för att kunna 
driva maskiner försågs de vanligen med ett svänghjul 
för att ge en jämn gång, men då var de svåra att starta.

Problemet att ge ångpannan högre tryck försökte 
Woolf lösa genom att utrusta sin ångmaskin med en 
överhettare, med sex eller åtta metallrör över eldsta
den, vilket han också sökte patent på 1803. Problemet 
att få en jämn roterande rörelse började han arbeta 
med 1804 med en sex hästars ångmaskin från Fenton, 
Murray och Woods fabrik. Först lade Woolf till en 
andra högtryckscylinder, kopplad till en ångpanna av 
gjutjärn som gav ånga med tillräckligt högt tryck. De 
två cylindrarna fick då ångflödet från varsin panna, de 
var inte sammankopplade men gav ändå en jämnare 
gång.

År 1805 byggde Woolf sin första tvåcylindriga ång
maskin, där ångan från högtryckscylindern efter 
expansionen fick gå till den större lågtryckscylindern 
för ett andra expansionssteg, alltså det som senare kal
lades för en kompound-ångmaskin. En sådan var 
mycket mer effektiv än en med bara ett expansions
steg.

Samuel Owen blev inte kvar särskilt länge hos 
Woolf, och i sina minnesanteckningar berättar han 
inga detaljer om sitt halvår hos denne talangfulle ång- 
maskinskonstruktör. Det framgår inte heller om Owens 
familj någonsin flyttade till London.

Owens andra resa till Sverige

I maj 1806 fick Samuel Owen ett brev från Edelcrantz, 
som enligt ett avtal med Dannemora gruvors intres
senter skulle ta emot en ny ångmaskin från Fenton, 
Murray och Woods. Edelcrantz hade bett Murray att 
liksom förra gången få över en person för att sätta upp 
maskinen. Han hade då inte fått något svar på sitt brev 
och vände sig därför direkt till Owen och bad honom 
komma och sätta upp även denna maskin. Owen sva
rade att han inte kunde lämna sitt nya intressanta 
arbete.

I augusti 1806 fick Owen åter ett brev från Edel
crantz som enträget bad honom komma för att instal
lera den nya ångmaskinen i den kvarnanläggning han 
höll på att uppföra vid Nya Kungsholmsbron. Owen 
tyckte att han måste hjälpa Edelcrantz som varit ett så 
stort stöd under hans vistelse i Sverige. Han lämnade 
därför London och for över till Stockholm.

Just när Owen kom till Sverige fick Edelcrantz ett 
brev från England att Murray var på väg till Stock
holm med tre medhjälpare, och samma dag anlände de 
fyra. Edelcrantz berättade då för Murray att han bett 
Owen sätta upp maskinen, eftersom han inte fått 
något svar på sina brev. Owen meddelade samtidigt att 
han avstod från Edelcrantz uppdrag om han istället 
fick en fri resa tillbaka till England. Det hela löste sig 
genom en överenskommelse som förde med sig att 
Samuel Owen stannade kvar i Stockholm och fick 
andra uppgifter. Han blev också representant i Sverige
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