
anmälde också att han tänkte ta upp frågan om det var 
lämpligt att ge tillstånd för Owens planer på nästa 
riksmöte. Han bad därför kollegierna att vänta med 
sitt avgörande till efter detta riksmöte. Han anhöll 
också om fyra veckors anstånd med sitt svar.

Bergs- och Kommerskollegierna var nog redan 
åtskilligt irriterade över Wilckes agerande. Han ålades 
därför att snarast komma in med sina synpunkter. I sitt 
svar berättade Wilcke först om sin bakgrund, att han 
köpt Bergsunds gjuteri 1806 och antagit Owen som 
”biträde”. Han hade anlagt förbättrade verkstäder och 
lärt upp allt skickligare arbetare, allt utan något statligt 
lån. Nu var konjunkturerna sämre, och Owens projekt 
skulle medföra en oundviklig ruin för någon av dem.

Wilcke hade erbjudit ”utlänningen Owen” att över
ta sitt färdiga verk Bergsund, men denne lämnade 
inget anbud som svar. Han förmodade att några med
borgare som drabbats av det nationella lynnet, avund
sjukan, hade övertalat Owen att göra sin ansökan bara 
i avsikt att skada Wilcke.

Om Kungl. Maj:t skulle bifalla Owens ansökan 
begärde Wilcke att staten skulle överta Bergsunds gju
teri och betala hans inköpspris och nedlagda kostna
der. I en sista inlaga till Bergs- och Kommerskollegier
na i maj 1809 bad Wilcke att Owen inte skulle få 
tillstånd att uppföra sin anläggning förrän om två eller 
tre år. Kollegierna tillstyrkte trots Wilckes invänd
ningar Owens ansökan, som sedan föredrogs och 
beslöts av Sveriges riksföreståndare hertig Karl den 2 
juni 1809.67

Owen köper fastigheter

Redan innan Bergs- och Kommerskollegierna hade 
tagit ställning till Samuel Owens ansökan hade denne 
gjort upp med Charles Apelquist om att få överta hans 
fastigheter Bryggaren 42 och Bryggaren 41V2 på 
Kungsholmen och byggnaderna där för 12000 riksda
ler banko. Ett köpeavtal skrevs den 15 april 1809.68

Av Apelquists fastigheter hade Bryggaren 42 till
kommit i mitten av 1600-talet. Där uppfördes på 
1680-talet längs Hantverkargatan ett stenhus i två 
våningar som på 1750-talet påbyggdes med en tredje 
våning. Längre ner på fastigheten hade Apelquist år 
1785 uppfört ett stenhus för sin mekaniska verkstad 
och metallfabrik.69 Bryggaren 41 var en stor fastighet 
som sträckte sig fram till en öppen lastplats ner mot 
Riddarfjärden. År 1773 uppfördes ett bostadshus av 
sten i två våningar längs Glasbruksgränd (nu Samuel 
Owens Gata). Där intill tillkom även en färgeri- och 
uthusbyggnad. Fastigheten styckades 1796 i två delar 
där Apelqvist övertog den västra delen som fick heta 
Bryggaren 41V2.

Den verkstadsbyggnad som Owen övertog var 
mindre än den som fanns vid Bergsund. Owen inrätta- 
cie här både ett gjuteri med fyra ugnar, två smedjor 
med ässjor och pustar, en klensmedsverkstad och ett 
svarvrum. Han byggde även en ångmaskin om tio häs
tars kraft som drev alla dessa inrättningar. På övervå
ningen fanns en snickarverkstad och en svarv- och 
filarverkstad.70
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Hur Owen kunde ha råd att köpa Apelquists fastig
heter och bygga upp en egen verksamhet där är svårt 
att förstå. Han hade visserligen fått 5 ooo riksdaler 
riksgälds när han slutade sitt arbete vid Bergsund, men 
det kan bara ha räckt till en handpenning.71 Owen fick

troligen ta över en del av de inteckningar och tillhö
rande lån som Apelquist haft i fastigheterna. Han tog 
sedan själv ut fyra nya inteckningar på tillsammans 
5 400 riksdaler.72

”Owens hus” under rivning. 
Foto från 1930.
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