
verkstad. Många andra engelsmän i Stockholm hade 
känt behov av att lyssna på en predikant, bland dem 
ambassadören Lord Bloomfield, den engelske konsuln 
George Foy, deras familjer och andra vid den engelska 
legationen. Det behövdes en bra predikolokal och 
Owen lyckades få baron Carl De Geer att upplåta träd- 
gårdspaviljongen vid sitt hus på det som idag heter 
Västra Trädgårdsgatan. Där hölls sedan en första guds
tjänst den 3 december 1826.289

Joseph Stephens predikade på engelska vid både 
denna och de närmast följande gudstjänsterna. Han 
lärde sig sedan så snabbt svenska att han adventssön- 
dagen den 2 december 1827 första gången kunde för
rätta en gudstjänst på svenska. För att uppfylla kravet 
att gudstjänsterna skulle vara i ett eget trossamfund 
bildade Joseph Stephens samma år en miniförsamling 
med sju medlemmar. Den första av dem var Samuel 
Owen. De andra sex var Samuel Owen Junior, Frances 
Peilhart, Mary Ann Owen, friherrinnan Martina von 
Schwerin, Elizsabeth Hamberg och sjökapten Carl 
Eric Tharmouth, som förde ångaren Yngwe-Frey.

Några i ledningen för Stockholms konsistorium 
började snart kritisera Joseph Stephens för att han pre
dikade på svenska, något som inte stämde med vad de 
ansåg tillåtet. Han upphörde därför med detta på 
våren 1829. Joseph Stephens åtagande här var slut i 
november 1829. Han reste tillbaka till England och 
arbetade där aktivt i kampen mot den engelska stats
kyrkan.

Predikanten George Scott

Samuel Owen och andra i Stockholm var angelägna 
att få hit en ny pastor. I juli 1830 utsåg The Wesleyan 
Methodist Missionary Society pastor George Scott att 
fortsätta arbetet som missionär i Stockholm.290 Scott, 
som var född 1804, började i november 1827 föra 
detaljerade dagböcker, som nu finns i Uppsala Univer
sitetsbiblioteks samlingar. Liksom företrädaren fick 
han bo i Samuel Owens hus, där han fungerade som 
informator. Liksom Joseph Stephens fick han också 
god kontakt med den engelske ambassadören Lord 
Bloomfield och andra engelsmän i Stockholm.291

I september 1830 nybildade George Scott metodist
församlingen genom att dela ut fem nya medlemskort. 
Till församlingen räknade han även tre personer från 
Stephens tid, men församlingen blev aldrig särskilt 
stor och hade som mest nitton medlemmar. Scott räk
nade sig själv som en riktig församlingspräst och vigde 
det följande året flera par, däribland i maj 1831 Samuel 
Owen Junior och Elizabeth Adams, som var dotter till 
en av Owens engelska verkmästare. Han döpte även 
barn, trots att han inte hade någon formell rätt att 
utföra sådana kyrkliga ceremonier.292

Liksom sin företrädare lärde sig Scott på kort tid det 
svenska språket och kunde i november 1831 börja pre
dika på svenska. Han samlade svenska åhörare till både 
predikningar, bibelförklaringar och bönemöten.
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