
åtta var det dags för frukost, som bestod av te på krus- 
mynta, mejram eller salvia och bröd. Detta blev ofta 
vad han åt till alla dagens mål.3

En dag kom en av gesällerna med en hyvel, som han 
hade köpt. Den var så välgjord att den tålde vatten och 
kunde hyvla det hårdaste trä. Samuel beslöt då att för
söka göra en likadan. Då hans hyvel var färdig ställde 
han den en dag bredvid den andra och klistrade papper 
över tillverkarens namn och ett likadant papper på sin 
egen. Gesällerna kunde omöjligt se någon skillnad på 
de två hyvlarna.

Från den tiden fick Samuel så mycket beställningar 
på hyvlar att han för förtjänsten snart kunde klä sig 
som en herre.

Efter två och ett kvarts år fick Samuel Owen dock 
lämna sin tjänst hos timmermannen på grund av 
arbetsbrist.4

Första familjen

I sin självbiografiska berättelse nämner Samuel Owen 
inte mycket om sin egen familj. I ett kort avslutande 
tillägg räknar han bara upp hur många barn han hade 
med var och en av sina tre fruar. Den första av dem 
kallade han enbart för ”ett engelskt fruntimmer”.

Samuel Owens första fru hette Anne Spen Toft. 
Hon var troligen född 1771. Vilka hennes föräldrar var 
och hur hon och Samuel träffades är okänt. De gifte 
sig den 5 september 1796. Kort därefter avled Samuel

Owens far, tydligen utan att efterlämna någon vidare 
förmögenhet. Hans mor fick därefter arrendera ett 
litet ställe av en präst i Norton-in-Hales.5

Under åren 1797-1805 fick Anne Spen Toft och 
Samuel Owen sex barn. Deras första barn, en son, döp
tes till William. År 1799 föddes dottern Frances eller 
Francies, 1801 sonen Samuel och 1804 dottern Mary 
Anne. År 1805 fick de tvillingdöttrarna Sarah och 
Martha, som båda avled under de första levnadsåren.6

Värvning till Boulton Sc Watts 
ångmaskinsfabrik

Hösten 1796 innebar stora förändringar för Samuel 
Owen. Han fick arbete hos företaget Boulton & Watt, 
som höll på att bygga upp en stor industrianläggning i 
Soho nära Birmingham. Detta blev ett avgörande väg
val för hans fortsatta liv.

Initiativtagare till denna anläggning var den store 
uppfinnaren av ny ångmaskinsteknik, skotten James 
Watt. Hans uppfinningar gick ut på att kondensera 
ångan sedan den passerat ångmaskinens cylinder, vil
ket höjde maskinens effektivitet avsevärt. James Watt 
uppfann också en anordning för att nästan automa
tiskt reglera dess fart. Han fick patent på sina uppfin
ningar 1769 och 1775, vilket gav honom ensamrätt till 
dem ända till år 1800.7

Platsen i Soho låg intill ett faktori som Matthew 
Boulton börjat uppföra 1762. Han började där gjuta sil-
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James Watt i sin krafts dagar.

versmycken och tillverka pläterad järnplåt, beteckning
en för plåt som var överdragen med ett tunt skikt ädel
metall. Som drivkraft använde Boulton först bara ett 
vattenhjul som drevs av en närliggande fors. Senare 
köpte han en ångmaskin av James Watt. Den drev inte 
faktoriets utrustning direkt utan användes bara för att 
pumpa upp vatten till vattenhjulet när flödet i forsen 
var för svagt. James Watt övertygade Matthew Boulton 
om vilka möjligheter ångtekniken gav även för andra 
tillämpningar. De bildade firman Boulton & Watt för 
att tillverka ångmaskiner enligt Watts patent.8

År 1794 beslöt Watt och Boulton att utvidga verksam
heten och uppföra ett stort järngjuteri med mekanisk 
verkstad. De bildade med sina söner firman Boulton, 
Watt Sc Sons, som köpte mark intill Wolverhampton- 
kanalen för att serietillverka ångmaskiner och annan 
mekanisk utrustning. Produktionen startade i januari 
1796, och hela anläggningen var klar år 1798.9

Samuel Owen arbetade först som gesäll hos Boulton 
Sc Watt i 14 dagar. Då uppbyggnaden av gjuteriet 
kommit så långt att man där skulle börja med gjut- 
ningarna valde gjutmästaren Abraham Storey ut fyra 
av de 50 gesällerna som skulle få tillverka gjutmodeller 
och gjutformar. En av dessa fyra var Samuel Owen. 
”Då började min mekaniska bana”, berättar han i sin 
självbiografi.10

Arbetet med att gjuta föremål av järn innebar att 
man först gjorde en modell av trä, som sedan pressades 
ner i en form av sand och där gjorde ett avtryck, som 
sedan fylldes med gjutjärn. Abraham Storey var först 
med att gjuta järnet i en form som inte var gjord av våt 
sand utan av torr sand, i praktiken ofta söndermald 
kaolin med vissa tillsatser.11

I sin självbiografi berättade Samuel Owen att åtta 
dagar efter det att han börjat arbeta med gjutformarna 
kom Abraham Storey fram till honom och sade ”att 
han trodde att Herr Owen har ett huvud, så att Herrn 
kan komma fram i världen och bli mer än en simpel 
arbetare”. Samuel Owen svarade att han inte hade 
några böcker och inga pengar att köpa några för, efter
som han nyss hade gift sig och behövde allt han kunde
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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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