
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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