
lämna något bud på mudderverket till Göta kanal, 
trots att han utvecklat och fått patent på ångdrivna 
mudderverk.

Samuel Owen fick dock år 1826 beställning på ett 
andra mudderverk med ångmaskin, som levererades 
till Hjälmare kanalverk.95

Verkstaden byggs ut

Ett problem för Samuel Owen var att han de första 
åren inte kunde skeppa varor till och från sin fastighet, 
trots att denna gick ner till Riddarfjärden. Där var 
nämligen vattnet grunt fram till en klippa ute i sjön 
med ett kummel. Owen skrev 1813 till Byggningskolle- 
giet och begärde att få friköpa sjöplatsen utanför sina 
tomter och fylla ut området fram till detta kummel. 
Kollegiet tillstyrkte hans ansökan, och magistraten 
medgav i november 1813 att Owen fick köpa sjöplat
sen för 400 riksdaler banko.9*5

År 1814 beslöt Owen att bygga ett helt nytt gjuteri 
på den östra tomtdelen. Han skickade in en ritning 
över sitt förslag till Byggningskollegiet som godkände 
det med några tilläggskrav.97

Ett problem ur brandförsäkringssynpunkt var om 
den utökade verksamheten skulle störa färgeriet på 
grannfastigheten öster om Owens fastigheter, vilken 
tillhörde silkesfärgaren Eric Bäckström. För att undvi
ka problem köpte Owen i juli 1816 även denna fastig
het för 9 500 riksdaler banko. Han etablerade inte
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Planritning över Owens fastigheter på Kungshomen i utbyggt 
skick. Glasbruksgatan heter idag Samuel Owens Gata.
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Skebo bruk från nordväst. Tusch- 
och sepiateckning av överstelöjt
nant Ulrik Thersner 1825.

MOTSTÅENDE SIDA:

Promemoria av Owen 1830 om 
de nya ångmaskiner han sett 
under en resa till England och 
Skottland 1829.

någon ny verksamhet där utan hyrde ut lokalerna till 
olika färgare.

Det nya gjuteriet stod klart 1816 och innehöll i bot
tenvåningen elva separata rum för gjutning och ett 
större rum med gjut- och smältugnar, så kallade rever- 
berugnar. I en sådan ugn skulle temperaturen vara 
högre än i de tidigare ugnarna. Gjuteriet blev därför 
försett med en skorsten som gjorde detta möjligt. Den 
högre temperaturen krävdes i synnerhet när man

använde järnskrot som råvara. En trappa upp fanns två 
verkstadsrum och ett kontor, och högst upp en 
modellvind.98

En av de viktigaste leveranserna från den utbyggda 
verkstaden var 1816 ett valsverk med tillhörande 
maskiner och glödgningsugn för Skebo bruk i Rosla
gen. Detta var ett av de äldsta järnbruken i Sverige, vars 
första hytta byggdes redan på 1440-talet. På 1620-talet 
anlades här en stångjärnshammare och 1686 tillkom en
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stor masugn i Edsbro på andra sidan sjön Närdingen. 
På 1810-talet ägdes detta bruk av kommersrådet Carl 
Arfwedson."

Valsverket som Owen levererade till Skebo bruk var 
det andra i Sverige efter det han tillverkat för Klosters 
bruk. Detta nya valsverk kunde till skillnad från det i 
Kloster inte bara producera tunn järnplåt utan även 
sådan grov plåt som bland annat passade vid tillverk
ning av ångpannor. Intresset för att införa puddling av 
tackjärn istället för det gamla tysksmidet hade nu 
vuxit. Brukssocieteten träffade 1817 ett avtal med Carl 
Arfwedson i Skebo att prova puddling i stor skala. 
Ledare för dessa försök blev smidesdirektören Carl 
David af Uhr. Han och bergsrådet Broling fick göra en 
resa till England 1820 men också ta del av de erfaren
heter Rosenborg gjort vid Klosters bruk. Det visade 
sig dock att malmen från Roslagens gruvor inte passa
de för denna teknik.100

Ekonomiska bekymmer

Värdet av produktionen hade 1816 nått betydande 
belopp, men det var fortfarande svårt för Samuel 
Owen att finansiera köp av råvaror och löner till per
sonalen, eftersom en del kunder dröjde med att betala. 
I december 1816 beslöt han att gå in till Kungl. Maj:t 
för att söka ett särskilt lån av allmänna medel.101

Owen skrev i sin ansökan att han uppskattade värdet 
av sina tillgångar till 130 000 riksdaler banko. Fastighe-
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