
Nykterhetssällskap

Scott hade redan i England börjat arbeta mot drycken- 
skapen. Här sammanförde Owen honom med Carl af 
Forsell som inbjöd en grupp om tretton kända perso
ner till ett möte för att diskutera om man skulle bilda 
någon typ av nykterhetssällskap, med de amerikanska 
Temperance Societies som modell. Bland dem fanns 
justitieministern Mathias Rosenblad, statsråden C. A. 
Löwenhjelm och Gustaf af Wetterstedt, justitierådet 
Nils Vilhelm Stråle, biskoparna Johan Olof Wallin och 
Frans Mikael Franzén samt George Scott och Samuel 
Owen.

En grupp om sju personer utsågs till att skriva ihop 
ett förslag till reglemente. På första mötet för denna 
grupp ville de flesta tillåta ett måttligt supande, berät
tar Owen, men själv opponerade han sig kraftigt och 
fick en majoritet med sig. En ny sammankomst utlys
tes, där en tongivande präst ville tillåta ett visst supan
de. Denne fick nu flera med sig och i november 1830 
hölls ett möte där man beslöt bilda en Stockholms 
måttlighetsförening med biskop Johan Olof Wallin 
som ordförande.293

På Samuel Owens initiativ bildades i februari 1831 
ett självständigt sällskap, Kungsholms nykterhetsför
ening, för de personer som menade att helnykterhet 
var det enda rätta. Inte mindre än 60 personer anteck
nade sig som medlemmar.294

Owen arbetade aktivt för att värva medlemmar i
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denna förening. Han delade Ut subskriptionslistor Å.r 18^0 gav Owen ut denna Hälsomätare för drinkare och nyktra.
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Brännvinsdraken blev en symbol 
för alkoholens inflytande på 
människors beteende och hälsa. 
På Owens tid var brännvinet en 
självklar daglig dryck. Okänd 
konstnär.

med olika avdelningar, en för husmödrar och ogifta 
kvinnor, en för ungdomar och en för husfäder och 
husmödrar som lovade att se till att deras barn aldrig 
skulle vänja sig vid starka drycker. Inom några måna
der hade i 400 personer anslutit sig till denna för
ening. Måttlighetsföreningen blev däremot varken 
stor eller långvarig.

Med George Scott som medhjälpare gav Samuel

Owen 1830 ut två småtryck för att övertyga om värdet 
av helnykterhet.295 De fortsatte 1836 med den mer 
resonerande skriften Hvad är bränvin?: en fråga ställd till 
förståndet och hjertat.296 I denna skrift framförde den 
anonyme författaren sitt bekymmer över läget:

Allt sedan min ankomst till detta, i många avseenden 

älskvärda land, har jag med innerlig bedrövelse blivit
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varse den sorgliga sanning, att Sverige utmärkes framför 

alla andra europeiska länder av ett ymnigt och i dess 

verkningar högst skadligt bruk av spirituösa drycker.

Förgäves söker man dölja det faktum att intet land i 

världen gives, där i förhållande till folkmängden så 

mycket brännvin förtärs, intet land där fyllerilasten med 

dess otaliga följeslagare av brott och elände är så allmän 

och så fördärvlig: pålitliga statistiska uppgifter äga rum, 

som medelst oböjliga siffror leda till den oomkullstötli- 

ga, ehuru rysansvärda slutsats, att Sverige är huvudorten 

för spirituösa dryckers tillverkning och förtäring, ja 

dryckenskapens huvudort.

Kort därefter bildades Svenska nykterhetssällskapet, i 
vars styrelse både Samuel Owen och George Scott in
gick, den senare som sekreterare för den utrikes brev
växlingen. Kungsholms nykterhetsförening bytte i 
samband med detta namn till Svenska nykterhetssäll- 
skapets i:a filialförening.297

Småbarnsskolor

Carl af Forsell fick sommaren 1834 permission från 
sitt arbete i två månader för att resa till England och 
ta del av de sociala insatser som där gjordes på olika 
områden. Hans anteckningar därifrån, som också 
utgavs i bokform, handlade bland annat om lanciets 
fattiglagar och fattigvård, om dess korrektionsinrätt- 
ningar, det vill säga fängelser, dess nykterhets

föreningar och småbarnsskolor.298 Efter sin återkomst 
till Sverige började han hösten 1834 planera för en 
småbarnsskola för barn mellan två och sex år. Han 
fick då stor hjälp av George Scott, som ställde upp 
som organisatör, lärare och läroboksförfattare. Det 
dröjde en tid innan någon småbarnsskola blev verk
lighet, men i januari 1836 började en sådan sin verk
samhet på Stockholms barnhus.

I maj samma år bildades ett sällskap för inrättande 
av småbarnsskolor, och 1837 gav af Forsell ut informa
tionsskriften Om småbarnsskolor. Den omarbetades 
1841 och fick då heta Utkast tillhandbok för småbarnssko
lor.2" Efter engelskt mönster grundade af Forsell 1834 
även ”Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande” 
som började ge ut tidskriften Läsning för folket. Han tog 
också initiativ till en Fruntimmersskyddsförening i 
Jakobs församling i Stockholm. Den bestod av 60 
damer som åtog sig att besöka fattiga i deras hem.

Engelsk kyrka i Stockholm

Den trädgårdspaviljong där metodisterna först höll 
sina predikningar blev snart alldeles för liten. George 
Scott började därför planera att bygga en riktig kyrka. 
Våren 1837 reste han till England och lyckades där 
samla ihop 1 550 pund till byggkostnaderna, som 
beräknades bli sammanlagt 2 000 pund.300

Samuel Owen och George Scott hittade en lämplig 
plats för ett kyrkobygge på en trädgårdstomt i hörnet
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