
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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Åkers styckebruk i Sörmland. Företrädaren August 

Julius Hjortsberg hade nämligen hastigt avlidit, och 
Wahrendorff visste att Samuel Owen trots sina 73 år 
var rask och kry. Han tog på sig detta arbete med stor 
glädje.319 På grund av sjuklighet slutade han denna 
tjänst 1851 och genomgick en vattenkur i Södertälje, 
där man 1849 inrättat en kuranstalt med vatten från 
Tores källa vid Torekällberget.320 Det finns en uppgift 
att Samuel Owen år 1851 en sista gång besökte sitt 

gamla hemland för att ta del av de senaste tekniska 
nyheterna på den stora världsutställningen i Crystal 
Palace i London.321

Utfattig och sjuk

Samuel Owen flyttade den 4 november 1853 från 
Södertälje till Stockholm, tillsammans med sin hustru 
och barnen Desideria Elisabeth och Johanna Mathilda.322 
Han fick en tillfällig bostad i kronouppbördskommis- 
sarien Carl Molins hus på Klarabergsgränden 37, intill 
Klara kyrka och den fastighet på Klara Västra Kyrko
gata där hans svåger Carl Oscar Strindberg bodde med 
sin familj.323 Samuel Owen var då utfattig och sjuk, fick 
en kort tid behandling av fattigläkaren Gustaf Keyser. 
Han avled den 15 februari 1854. Som dödsorsak 
angavs ”sockersjukdom”.324

Tidigt foto av kuranstalten vid 
Torekällberget i Södertälje.


