
förtjäna för att sätta hushåll. Storey lovade då att låna 
honom lämpliga böcker. Den första var en encyklopedi: 
”Här är en mycket god beskrivning av Watts ång
maskiner, studera den först och när Herrn finner 
något, som Herrn icke förstår, så fråga mig.”12

Eftersom Samuel var blyg ville han inte fråga något. 
Abraham Storey undrade efter en tid hur det gick med 
studierna och ställde några frågor och förklarade 
sedan att Samuel Owen kände teorin för ångmaskinen 
lika bra som han. Dock ansåg han att Owen måste 
skaffa sig praktik. I de självbiografiska anteckningarna 
skrev Samuel Owen: ”Efter den tiden var den mannen 
så som en far för mig och jag hade fri tillgång till hans 
bibliotek.”13

James Watt är idag mest bekant för att ha gett namn 
åt det vanliga enhetsmåttet för elektrisk och mekanisk 
effekt, watt. Detta mått började användas i Storbritan
nien 1889 och infördes sedan också i andra länder, 
först bara för elektrisk utrustning.14 År 1960 antogs 
watt som en internationell Sl-enhet och tillämpas 
numera också för mekanisk effekt, till exempel i fartyg 
och bilar. Enheten watt har där ersatt det effektmått 
som James Watt införde för sina ångmaskiner, nämli
gen hästkraft.15

Termen hästkraft eller ”hästars kraft” kom från att de 
första ångmaskinerna användes för att pumpa upp vat
ten, ett arbete som tidigare skötts av hästar i hästvand
ringar. Redan en av Watts föregångar, Thomas Savery, 
skrev i en presentation av sin ångmaskin att den kunde 
pumpa upp lika mycket vatten som två hästar. Det

framgick inte om detta gällde vad två utvilade hästar 
kunde prestera eller ett medeltal över en längre tid.16

James Watt var också först med att ange ett konkret 
värde på vad en hästkraft i en ångmaskin skulle mot
svara. Han skrev i augusti 1782 att en hästkraft borde 
motsvara att kunna lyfta en vikt av 32 400 pund (ca 
16 200 kg) en fot högt på en minut. Detta värde till- 
lämpade han sedan i sina offerter. I Sverige kom mot
svarande mått senare att kallas en nominell hästkraft.17

Till Matthew Murray

Efter Boulton & Watt flyttade Samuel Owen till en 
konkurrerande ångmaskinsfabrikant längre norrut, 
företaget Fenton, Murray and Wood i Leeds i York- 
shire. Dess ledare var Matthew Murray. Han hade 
1786 börjat sin yrkesbana hos en mekaniker i Stockton 
011 Tees, men när dennes verksamhet började gå dåligt 
flyttade han och fick arbete vid John Marshalls kvarn i 
Adel utanför Leeds.

John Marshall flyttade sedan sin verksamhet till 
Holbeck närmare Leeds. Där blev han delägare i en 
befintlig större kvarnanläggning, som först drevs av 
ett vattenhjul men liksom vid Boultons fabrik kom
pletterades detta från 1791 med ett pumpverk som 
drevs av en ångmaskin. Matthew Murray fick ansvar 
att sköta denna ångmaskin, men han blev också intres
serad av andra tekniska maskiner och tog 1790 ut sitt 
första patent.

Industrimännen Matthew Murray.
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Matthew Murrays verkstads
industri i Leeds.

År 1793 ersatte Marshall & Benyon kvarnens vat
tenhjul helt och hållet med en ångmaskin från Boulton 
& Watts verkstad. Murray såg snabbt hur denna 
maskin skulle kunna förbättras, vilket han också gjor
de trots att Watts patent fortfarande gällde.

Efter ett par år startade Matthew Murray en egen 
verkstad som skulle tillverka och reparera maskiner av 
olika slag. Han samarbetade med James Fenton, som 
tog hand om kontorsarbetet, och David Wood som 
blev verkstadsföreståndare. Murray svarade för plane
ringen och utveckling av verksamheten. Han tog 
bland annat fram en ny typ av ångmaskin med cylin
dern horisontell och en annan med slidventiler.

Samuel Owens motiv för att byta arbetsplats var 
främst att han ville gå vidare i sin karriär, men denna 
verkstadsanläggning hade också mycket nytt att lära 
honom. En bidragande orsak kan ha varit att Boulton 
& Watts ledning i januari 1799 börjat en olustig 
kampanj mot konkurrenten Matthew Murray. Arbets-

ledaren William Murdock och gjuteriföreståndaren 
Abraham Storey vid Boulton & Watt gjorde ett besök i 
Leeds. De togs emot välvilligt, fick se alla delar av 
fabriken och tog med sig prover av tillverkningen. 
Med hjälp av flera sejdlar av öl lyckades de även få kän
nedom om tekniska knep som Matthew Murray 
använde. Väl tillbaka i Birmingham försökte de införa 
sådana förbättringar.18

Året därpå ville Murray och hans fru göra en svars- 
visit hos Boulton & Watt men de släpptes inte ens in 
på fabriksområdet.

År 1800 upphörde Watts patent att gälla. Både 
James Watt och Matthew Boulton valde vid denna tid 
att dra sig tillbaka och sönerna Matthew Robinson 
Boulton, James Watt Junior och Gregory Watt tog 
över.

Fenton, Murray och Woods fabrik kunde nu tillver
ka ångmaskiner och utveckla tekniken vidare utan att 
hindras av Watts patent. Samuel Owen ville dock gå 
vidare i sin karriär. Enligt hans självbiografiska 
anteckningar träffade han vintern eller våren 1804 
sina åtta syskon hos deras snart åttioåriga mor. Samu
el meddelade då att han tänkte emigrera till Amerika. 
Han framförde också att det arv han skulle få vid 
moderns död skulle delas mellan hans mer behövande 
syskon.19

Det blev ingen flytt till Amerika för Owen. Han 
emigrerade istället till Sverige, men först efter två 
arbetsresor hit.
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