
Den 10 september tvingades Owen skriva till Clason 
att ”han kommer ej härifrån utan ligger och super”.283 
Hellström kallades sedan till poliskammaren och ålades 
resa från Stockholm, så att han kom ifrån olämpligt 
sällskap. En vecka därefter kunde Hellström skickas 
upp till Furudal.

Nykterhetskämpen Peter Wieselgren

På 1830-talet startade flera ansvarskännande personer i 
Sverige en kamp för en annan och nyktrare livsstil. En 
av de ledande i detta arbete var Peter Jonasson Wiesel
gren. Han var född i Spånhult i Småland år 1800 och 
son till bonden Jonas Jonsson men tog sig efternamnet 
Wieselgren efter sin mor.284 Peter Wieselgren fick stu
dera vid Växjö läroverk där hans talanger och initiativ
förmåga tidigt uppmärksammades. Han blev religiöst 
engagerad och började predika redan som 17-årig lek
mannapredikant. Två år senare bildade han och fem 
skolkamrater också en nykterhetsförening. Det var den 
första i vårt land men verkade i det tysta, utan upp
märksamhet.

År 1828 flyttade Peter Wieselgren till Skåne och 
blev bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Lund. 
Han lät sedan prästviga sig där och blev 1834 prost i 
Västerstads och Östraby pastorat. Där fann Peter 
Wieselgren till sin förskräckelse att många av försam- 
lingsborna var ”försupna, utfattiga och okunniga”. För 
att göra något åt detta bildade han även här en nykter

hetsförening, som snabbt förändrade situationen i 
bygden. Peter Wieselgren började sedan resa runt i 
landet som folktalare för nykterheten. År 1847 blev 
Wieselgren kyrkoherde i Helsingborg och 1857 dom
prost i Göteborg, där han var verksam i tjugo år.

Måttlighetssällskap

Även i Stockholm hade ett seriöst nykterhetsarbete 
kommit igång i början av 1830-talet. En av initiativta
garna var Carl af Forsell, som hade flera kontakter 
utomlands och visste att en ny metod mot överdrivna 
dryckesseder börjat prövas i USA. Försöket inleddes i 
Boston 1826, där man bildade ett ”Temperance Socie- 
ty” (Måttlighetssällskap). Initiativtagarna vågade 
nämligen inte föreslå att medlemmarna helt skulle 
sluta använda alkohol. Man skulle dricka måttliga 
mängder.

Carl af Forsell gav 1830 anonymt ut en skrift om 
arbetet för nykterhet i USA. Han hade den brittiske 
författaren Alexander Popes motto ”from sounds to 
things” på omslaget. Denna skrift väckte stort intresse 
och utkom redan samma år i en ny upplaga.285 af For
sell skrev att fattigunderstöden i Stockholm år 1826 
uppgick till det ”svindlande beloppet” 430 000 riksda
ler, till vilket kom de nådegåvor som den kungliga 
familjen och andra bidrog med. Han citerar även vad 
överståthållaren skrev om Stockholm år 1828, att här 
fanns
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ett överhandtagande begär för ett omåttligt brännvins
supande, utbrett självsvåld, lättja, sedefördärv, nöd och 
tiggeri, som ännu mera ökats genom det stigande anta
let av osedliga och lättsinniga föreningar och samman- 
flyttningar, utan äktenskap, könen emellan, varigenom 
tillkommer en mängd oäkta barn, vilka i deras spädaste 
ålder sakna föräldravård och tidigt vänjas vid alla slags 
laster.

Metodistmissionären Joseph Stephens

När Samuel Owen började sitt engagemang mot det 
omfattande superiet i Stockholm valde han att både 
verka sanerande och uppbyggande, det senare främst 
genom att ta hit missionärer från Wesleyanska meto
diströrelsen i England och introducera deras arbets
former. Han hade nämligen upplevt vad denna uträt
tat i engelska städer.

I sin biografi berättar Owen att han 1796 besökt ett 
kapell i Birmingham som drevs av metodiströrelsen. 
Han hade uppmanats till detta av en av sina arbets
ledare som hette Dixon. I detta kapell höll just en pastor 
Cooper sin avskedspredikan, och Samuel Owen greps 
djupt av pastorns budskap.286

Wesleyanska metodiströrelsen uppstod i England 
på 1730-talet kring prästerna John och Charles Wesley 
och en grupp av deras studiekamrater i Oxford. De 
ville skapa en levande kristendom som inte bara var en 
formell lära utan tog vara på religionens inneboende

kraft. De utvecklade en särskild levnadsmetod som gav 
rörelsen sitt namn: metodism. I den ingick fromhets- 
övningar, försakelse och praktiskt arbete.

Efter flytten till Stockholm hade Owen inte fått 
något ”andligt stöd”. Här fanns det ingen engelsk 
kyrka och inte heller något gudfruktigt folk från hans 
eget land. Särskilt efter skilsmässan från sin första fru 
kände han ett starkt behov av förändring. Under en 
resa till England 1825 uppsökte Owen därför de wes
leyanska metodisternas missionssekreterare i London, 
Richard Watson, och diskuterade om det gick att få 
över en missionär från detta samfund till Stockholm.287

När Owen kommit tillbaka till Stockholm under
sökte han om det fanns några formella hinder. Det 
visade sig då att svensk lag inte tillät några missionärer 
att komma hit för att predika evangelium. Däremot 
tillät lagen att man inbjöd en predikant eller präst från 
sitt eget trossamfund, en regel som tillkommit på 
1700-talet för att tillåta judar att utöva sin religion. 
Owen ansåg att denna speciella regel borde räcka. Han 
skrev därför till den wesleyanska missionskommittén 
och framförde att den borde sända över en pastor till 
Stockholm. Efter drygt ett år kunde missionskommit
tén uppfylla hans önskemål; den unge pastorn Joseph 
Rayner Stephens, 21 år gammal, kom till Sverige. 
Stephens togs emot av Samuel Owen och fick bo 
hemma hos honom. Där höll han också en första pre
dikan i november 1826.288

Det visade sig finnas ett stort intresse för Owens 
initiativ, inte bara från de engelskspråkiga vid hans
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