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ABSTRACT 
Gunner, Gunilla 2003: Nelly Hall: Esteemed and questioned as a Preacher and a 
Missionary in Europe and the United States 1882-1901. Studia Missionalia Svecana 
XCII. 270 pp. Uppsala. ISBN 91-85424-83-8. 

In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements as they 
did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United States. One of the 
most famous preachers in Sweden was Nelly Hall (1848-1916). Internai and extemal 
evidence of her public life is the main focus of the study, and in this way it seeks to 
uncover the origin of her inspiration and to specify her connection to the spiritual 
movements of the time, at the same time that it analyses the reception and the debate 
of women as preachers in the period wh en she was active. 

Nelly Hall studied at the Royal School for Women's Higher Teacher Education 
and worked as a teacher for ten years before she decided to enter into the ministry of 
preaching. She was influenced by the Anglo-American Holiness movement and had 
close contacts with the Salvation Army in London. From 1883 she travelled in the 
southem parts of Sweden. Thousands of people listened to her and as part of her 
ministry she practised faith healing. She went on preaching tours to Finland, 
Norway, Germany and the United States. When the Swedish Holiness Mission 
started as a small mission society in 1887 it was to sorne extent a result of the 
preaching work carried out by Nelly Hall. She was elected a member of the first 
board and worked as a mission secretary for ten years. Around 1900 there was a shift 
in her theological thinking and she became more absorbed by apocalyptic ideas. In 
1901 she went for the second time to the United States and lived there un til 1916 
when she died in Brockton, Massachusetts. Little is known about the last fifteenth 
years ofher life. 

The ministry of Nelly Hall and other women raised considerable public interest 
and in the Swedish context her time of ministry coincided with the emerging 
movement for the emancipation of women. Many were against women preaching in 
public and the discussions often occurred in the press. Parts of these discussions as 
weil as several pamphlets in favour ofwomen's preaching are analysed in this study. 
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Faro rd 

Att skriva avhandling ar en modosam resa. Det vet alla som gjort den. Men 
den underlattas av goda foljeslagare. Jag har haft ett antallangs vagen som 
lyssnat, talat, formanat och stottat. Nar den egna tilliten sviktat har andra bi
statt med sin. Forutom handledare, kollegor, familj och vanner har jag tagit 
spjam i Bengt Nermans koncentrerade tilltal: "Den varld jag beskriver ar 
darfor alltid en konkret varld: den utgor en praxis. Det ar en varld av 
sammanhang, av tid och historia. Och j ag forsoker ïanga in den pa punkter 
dar den blir synlig, darfor att nagon elier nagra just da har mast tas med 
den". (Ur Om erfarenheten, s. 21) Nermans ord sammanfattar min egen 
forstaelse av varfor jag valde att skriva om Nelly Hall. Det var overtygelsen 
om att hennes liv var en tid och historia som hade glOmts elier skymts av 
annat. Nelly Hall hade mast tas med denna historia och jag ville bade ater
beratta och forsta. Daremot har jag aldrig velat reducera henne till ett medel 
for min uppgift. Tvartom skulle hon sta i centrum. 1 vilken man j ag lyckats i 
min foresats overlamnar j ag at lasaren a tt bedoma. 

For mig ar hon fortfarande markligt anonym som om j ag in te na tt fram 
till henne. Âr det nagot att forvanas over? Knappast. Men varfor har jag inte 
natt fram? Antagligen for att jag inte finner nagot tvivel hos henne, inte det 
minsta. Ingen glipa som ïar mig att ana vad som rorde sig bakom allt det 
trosvissa. Trosviss ar samtidigt fel ord. Hon framstar snarare som solid, 
kontrollerad, overtygad, som en manniska som hela tiden gick rakt fram och 
aldrig vajde, kompetent och saker i sig sjalv. lbland spelade hon sarad hjal
tinna. Kallade sig liten och ringa men det var den tidens religiosa retorik. 
Sjalv uppfattade hon sig inte som liten. Hennes var anspraken, de varlds
vida. Grandiosa. En hel varld lag for hennes fotter. Den skulle bara fraisas. 
Varldsskeendet malades i starka farger och mitt i allt detta levde hon och 
drev pa. Varlden skulle bliva ny. Detta tanker jag i varsolen om det 
anstrangande projektet att folja en kvinna i sparen. 

F orskningsarbetet har i allra hogsta grad underlattats av de handledare 
som foljt mig under aren. Ett djupt erkant tack till er alla for stüd och upp
muntran. Nar jag for snart tio ar sedan atervande till forskarstudiema i Upp
sala halsades jag valkommen av professor Carl Fredrik Hallencreutz. Utan 
hans nyfikenhet och stilla optimism hade det inte blivit nagon forskning for 
min del. Efter nagot ar tog docent Sigbert Axelson vid och ar den som mest 
ingaende foljt de olika turema i mitt arbete. Han har pa ett framsynt satt stott 
mitt arbete och stimulerat mig skriva efter eget huvud. Nagot som varit 
ovarderligt for mig. Tack for lasning, tilltro och oraddhet. Professor Alf 
Tergel har aldrig sviktat i sin foresats att hjalpa mig att fora detta projekt i 
hamn. J ag tackar for ali respekt och uppmuntran. Min lokale handledare pa 
Mitthogskolan, lektor Thorbjom Kjolstad, var oerhort vasentlig i att skapa 
tid och utrymme for forskningen och under de forsta aren fick jag ett gene-



rost och sjalvklart stod av min bitradande handledare professor Ann-Sofie 
Ohlander. 

Jag vill rikta ett tack till Bjom Ryman och Valborg Lindgarde vars las
ning av manuskriptet i slutfasen bidrog till att fordjupa innehâllet och ge 
klarhet i analysen, till detta bidrog ocksâ Torsten Bergstens genomlasning. 
Stort tack till mina kollegor pâ olika hâll, Lars Wolf, Ewa Warmegârd, 
Yasmine Lindstrom, Torbjom Nystrom och Torgny Astrom. Ett sarskilt tack 
till Eva Soderberg och Carola Nordback med vilka jag delat oro men lika 
mycket gladje och till Anders Olsson som pâ ett excellent satt korrigerat min 
engelska text och till personalen pâ Sambiblioteket i Hamosand. Tack alla 
do~orandkollegor i det missionsvetenskapliga seminariet i Uppsala. Det bar 
alltid kants sjalvklart och hemma nar vi setts. For att gora detta manus tryck
fârdigt bar jag fàtt ovarderlig hjalp av Helena Riihiaho. 

Jag ar tacksam for de medel jag under âren erhâllit frân Forskningsrâds
namnden, Mitthogskolan och C. J. Wickstroms minne, och for tryckbidrag 
frân Evangeliska Frikyrkan. Dessutom ett stort tack till Stina Axelson pâ 
Trygghetsstiftelsen vars stod bidragit till att gora det sista âret uthardligt. 

Till sist riktar jag ett tack till mina narmaste, min familj och mina vanner, 
en stor och harlig skara spridd pâ mânga hâll; till Ulla Bardh for oandliga 
samtal om allt mellan himmel och jord, for overflodande trygghet mitt i osa
kerheten, till Karin Sporre for vardefulla insikter om feminism och kvinnors 
villkor och till Boel Aigulin som alltid visat pâ det konstnarliga, for aldrig 
sviktande vanskap och for omslaget till denna bok. 

Den som mer an nâgon annan bidragit till att denna forskningsresa blivit 
en resa for tvâ ar Karin Sarja. Det finns knappast nâgot vi inte delat med 
varandra under âren. Tack for din klokhet, ditt glada skratt och ditt tâlmodi
ga stod speciellt i slutfasen. Stort tack ocksâ till Goran Gunner som bar last, 
kommenterat och alltid uppmuntrat min forskning och till Hasse Berglund 
som var med nar projektet inleddes och foljde det pâ nara hâll under ett antal 
âr. Ditt stod var ovarderligt. 

Mina foraldrar, Ruth och Nils Nilsson, har formedlat gladje och karlek 
till den varmlandska folkvackelsen, en rotkansla bâde i landskapet och i 
rorelsen. Detta projekt ligger narmare detta ursprung an ni kanske anar. 
Mina syskon Solveig Rogvall, Britt-Marie Nilsson och Christer Nilsson har 
alltid valkomnat mig vilka turer livet an tagit. 

Sâ till mina barn Rebecka, Daniel och Frida. J ag ar oandligt glad och 
stolt over er. Ni ar kloka och underbara manniskor som under âren bar foljt 
detta arbete nara elier pâ hall. Tack for er karlek och tillit. Utan min man, 
Pieter, bade jag aldrig orkat avsluta avhandlingsarbetet. Forhoppningsvis 
delar ni alla min lattnad over att detta projekt nu ar i hamn. 

Haag och Hamosand i februari 2003 Gunilla Gunner 



Kapitel 1 . En outforskad ledargestalt 

Amnesvalet 
Den 5 februari 1901 lamnade en framgangsrik predikant Sverige. Hon gick 
ombord pa angfartyget Ôresund i Malmô hamn fôr att resa till England och 
darifran vidare till USA. Hennes namn var Nelly Hall och i passagerarlistan 
fanns hon upptagen som missionar. 1 Vad hon tankte elier kande nar hon sag 
hemlandet fôrsvinna vid horisonten kan vi endast fantisera om. Det finns 
inga brev elier andra rapporter bevarade som avslôjar vilka planer hon 
egentligen bade nar hon gav sig ivag, mer an att hon reste pa obestamd tid. 
Med sakerhet kunde hon inte sjalv ôverblicka hur aterstoden av livet skulle 
komma att te sig. Daremot finns nagra rader som anger hur hon sag pa 
orsakema till att hon lamnade Sverige. 1 Helgelsefôrbundets tidskrift Trons 
Segrar fanns fôljande notis infôrd i februari 1901: 

Ôppen forklaring 

Da vi nu amna med det snaraste och annu en gang och for obestamd tid resa till Nya 
Sverige, d.v.s. For. Statema onska vi till den kristliga allmânheten sa vidstrackt som 
mojligt meddela foljande: 

Gud har genom sina heliga profeters (afven apostlars) mun fran verldens begyn
nelse talat om aterstallelsens tider, d.a. om det rike, Han ska/1 uppriitta pa denna jor
den, och som aldrig skall varda forlagt eller ofverga till nagot annat folk, och hvari 
Kristus och Hans forherrligade lemmar skola regera ofver menskligheten. Underteck
nad ar Guds efterfoljare i det, att hon med karlek och langtan talat om denna herrliga 
stundande tid, i mângas tycke alldeles for mycket. Men deremot har hon aldrig, aldrig 
hvarken forkunnat eller trott alla manniskors slutliga frii/sning genom Kristi evange
lium, men forsmatt eller forsummat detta stora anbud, i en kommande tidsalder ytter
ligare skola bjudas det samma. 

Torp i februari 1901 Nelly Hal12 

Notisen andas fôrsvarstal. Nelly Hall kande sig kritiserad och valde darfôr 
att ge sin syn pa saken. Sin inlaga publicerade hon i den tidning dar hon 
sjalv medverkat under tio ar. Fôrhoppningen var att hennes "fôrklaring" 
skulle na sa manga som môjligt. Somliga av Nelly Halls havdatecknare har 
berattat att hon kom att bli russellian (Jehovas Vittne) vilket i sa fall skulle 
fôrklara en del av kritiken. 3 Hur det var med den saken ar en av de frage-

1 Emigranten/Emihamn, kallkod 1901:57:1194. 
2 Hall1901c. 
3 Anhangare till Charles T. Russell kallades pa svenska vid den har tiden for russellianer. 
1881 bildades Zion's Watch Tower and Tract Society. Fürst 1931 antogs namnet Jehovas 
vittnen. Jehovas vittnen 1994, s. 718 f. Jag har valt att anvanda mig av den term som forekom 
under Nelly Halls liv. Den foljer kallmaterialet och indikerar ocksa att Jehovas vittnen som 
rorelse har genomgatt olika faser. 
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stallningar som kommer att behandlas i denna avhandling. Nelly Halllevde 
och predikade i en tid starkt praglad av apokalyptiska forestallningar. Â ven 
om det i efterhand gar att identifiera skillnaderna mellan olika riktningar, ar 
det fragan om det var lika enkelt nar det begav sig. Nelly Halls forklaring vi
sar att bilden av vad hon predikade i dessa fragor bade atminstone tva ut
tolkningar, hennes egen och kritikernas. Uppenbarligen sammanfoll de inte. 

Avfarden fran Sverige markerade slutet pa Nelly Halls karriar som predi
kant. 1 nara 20 ar bade hon predikat i otaliga bonhus och kapell runtom i 
Sverige. Hon bade varit ett av de stora affischnamnen och fragan ar om hon 
inte rentav kan raknas till en av de stora folktalarna i vart land. Bakom sig 
bade hon aven en internationell karriar med motesturnéer i de nordiska 
grannlanderna, Tyskland, England och USA.4 Vidare bade hon varit en flitig 
skribent i Helgelseforbundets tidskrift Trans Segrar och i andra tidningar. 
Tidskrifter publicerade hennes debattinlagg, information om mission och 
oversattningar av missionsartiklar. Hon var lararinna med en prestigefylld 
examen fran Kungliga Hogre Lararinneseminariet i Stockholm och bade 
arbetat tiotalet ar som larare i Goteborg innan hon paborjade sin verksamhet 
som predikant. Hon bade manga forebilder och hon var val kand av sin 
samtid. Dessutom gav hon upphov till en av 1880- och 90-talens diskus
sionsfragor inom den svenska vackelserorelsen - den om kvinnors ratt att 
tala offentligt. Hennes egen verksamhet som predikant sammanfoll i tiden 
med emancipationsstravanden i det svenska samhallet. 

Nelly Halls predikoverksamhet fick bade kritik och stod av ledare inom 
vackelsen. Framforallt kom stodet fran alla dem som lyssnade till henne och 
tack vare hennes forkunnelse fann en vag till omvandelse och fornyat kristet 
liv, Hon var ingalunda ensam i sin verksamhet som kvinna och predikant 
men hon var en av de mer namnkunniga. Hon ar den vars rykte overlevt in i 
var tid trots att var kunskap om hennes liv och verksamhet varit begransad. 
Helt bortglômd bar hon aldrig varit eftersom hon omnamnts i minnesskrifter 
och historiska oversiktsverk nar 1800-talets vackelserorelser beskrivits. 

Nelly Hall foddes 1848, ett artal som raknas till en av milstolparna i den 
vasterlandska kvinnororelsen, eftersom det forsta organiserade motet till 
stod for kvinnors rattigheter da arrangerades i USA. Motet holls i Wesleyan 
Methodist Church i Seneca Falls i New York.5 Nelly Hall, som alltsa ar ars
barn med denna rorelses fodelse, kom att driva fragan om kvinnors rattig
heter genom att havda kvinnors ratt till predikan och att sjalv agna sig at 
denna verksamhet. Inspirationen hamtade hon fran olika hall dar den meto
distiska rorelsen och dess utlopare skulle visa sig sarskilt viktiga. Att det 

4 Intemationell kan givetvis diskuteras. Nar man soker svar pa den frâgan upptacker man en 
tidsbundenhet i begreppet. Intemationell i slutet av 1890-talet skiljer sig givetvis fran det vi 
idag lagger in i begreppet. 
5 Se Hardesty, Dayton och Dayton 1979, s. 232 och Holiness Tracts Defending the Ministry 
ofWomen 1985, s. xi. 
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forsta k:vinnokampsmotet holls i en metodistisk kyrka pekar pa att k:vinno
saksfragan hade bade religiosa och politiska dimensioner. 

Mi tt fors ta mo te med Nelly Hall var en dryg sida text i en avhandling. 
Folkbildaren och folkrorelseforskaren Erland Johansson agnade henne 
precis sa mycket utrymme i sin avhandling om Karlskoga och vackelsen dar 
under 1800-talets senare del. 6 I ett fotnot angav han sina referenser och 
dessa blev startpunkten for min egen forskning. Jag hade inte tidigare hort 
talas om henne eller ens pa allvar reflekterat over det faktum att k:vinnor 
predikade i 1800-talets vackelse. Min utgangspunkt var att skriva om kvin
nor i namnda vackelse, ta reda pa vad de gjorde och var de befann sig ide 
olika rorelser som vackelsen mynnade ut i. Vidare ville jag se hur kvinnors 
utbildnings- och framtidsmojligheter forandrades i och med vackelsen. Jag 
var oppen i mina inledande fragestallningar och tankte mig att fokusera pa 
enskilda aktorer for att ge skarpa och djup at resultaten. 

Inledningsvis valde jag att satta tva k:vinnor i fokus. Forutom Nelly Hall 
stod missionaren Anna Phillips (1867-1947) som reste till Kongo for 
Svenska Missionsforbundets rakning i centrum for min studie. 7 K vinnor 
som predikanter och missionarer ansag jag vara en kreativ och bra utgangs
punkt for det j ag ville studera. Des sa bada k:vinnor representerade tva tyd
liga karriarmojligheter som stod till buds for k:vinnor inom den framvaxande 
folk:vackelsen under 1800-talet. Nu bar det sig inte battre an att bada k:vin
noma bjod avsevart motstand, bade vad gallde forskningslage och material, 
vilket sa smaningom ledde fram till mitt beslut att koncentrera avhandlingen 
enbart pa Nelly Hall. Hennes liv och fragan om k:vinnors predikande tog 
overhanden. 

Utgângspunkten 
Jag bar sjalv pa ett arv fran svensk folkvackelse som den sag ut fran 1950-
talet och framat. Min bamdom och uppvaxt var djupt forankrad i svensk 
vackelsefromhet. J ag iakttog manniskoma omkring mig, kvinnor och man. 
Av och till undrade jag over de roller kvinnor och man spelade i denna 
rorelse. Spela en roll leder kanske tanken fel, som om kvinnor och man i 

6 Johansson 1984, s 102. 
7 Anna Phillips hette Nyvall som ogift och var dotter till Carl Johan och Margareta Nyvall i 
Karlskoga. Fadem var med nar Svenska Missionsforbundet bildades 1878. Farmodem hette 
Margareta Nilsdotter och var allmant kand under namnet "Mor i VaU". Hennes omvandelse ar 
svâr att vardera men hon har framhallits som en betydelsefull initiativtagerska for vackelsen i 
sin hemtrakt. Tack vare sin betydelse for sonen C. J. Nyvalls engagemang i vackelsen har hon 
framhallits som en slags urtyp for de kristna kvinnoma fran 1800-talets folkvackelse. Efter sin 
omvandelse spred hon traktater och startade ett barnhem hemma pa garden VaU utanfor Karl
skoga. Anna Phillips bror, David Nyvall, har gett en ingaende beskrivning av familjen Nyvall 
i Min faders testamente fran 1929. 
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denna rôrelse gjorde medvetna val. Jag tror inte det. Det var nagot vi arvde, 
kvinnor som man. Men nar det gallde att narma sig varfôr det var pa detta 
satt intradde en marklig tystnad. Det berodde inte enbart pa att kvinnor inte 
predikade sa mycket, ledde gudstjanster och andra môten elier bekladde de 
ledande postema i styrelsema. Det var ett annan slags skeende som hade 
mer med historien att gôra. Var bôrjade allting? Varfor gjorde kvinnor det 
de gjorde och man det de gjorde? 

Det enklaste svaret ar att det fanns valdigt fà forebilder for unga kvinnor 
i den vackelsemiljô jag vaxte upp i. De som fanns uppfattade vi inte som 
positiva. Traditionen att framst vara de uppoffrande och tjanande systrama 
upplevdes som gammalmodig av den generation som i likhet med mig var 
fodd pa 1950-talet. Vi bôrjade tillsammans se oss om efter nagot annat. Den 
gryende kvinnorôrelsen fran sjuttiotalet och framat fick sina nedslag aven 
bland kvinnor i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang. Grupper bildades till 
stôd och gemensam analys, en metodisk vag som hela kvinnorôrelsen tog 
med Grupp 8 i spetsen. 

En av dessa grupper var "Herrans Vasen" som startades av sju kvinnor 
med bakgrund i Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsforbundet. 8 

Gruppens medlemmar var teologer, pastorer och larare och denna gemen
samma erfarenhet forenade och bestamde fragoma for det fortsatta arbetet. 
Den kanske viktigaste gemensamma erfarenheten var en stark ôvertygelse 
och vilja att arbeta teologiskt och praktiskt i forsamlingar men att vi alla 
hade svarigheter med de kyrkliga strukturema. Vi fann inte helier nagot 
direkt stôd fran historien eftersom vi saknade kunskap om den. 1 vart fall 
kunskap om kvinnors del i den. V ar tanke och ôvertygelse var a tt vi mas te 
bôrja fran bôrjan. Vi deltog i debatten kring kvinnor och man genom att ge 
kabaréer dar vi i sang, musik och text forde ut vara tankar i offentligheten. 
Samtidigt som vi deltog i dialogen om dessa fragor visste vi att vi maste 
atervanda till var historia. Det fanns nagot i denna gômda, tystade historia 
som "talade" bade till oss och var publik. 

Berattelsen om Nelly Hall kommer inte enbart att handla om hennes eget 
liv utan aven visa pa vackelsegemenskapen och dess betydelse. Bade for 
kvinnor i kyrkans historia och for kvinnor mer generellt samt sjalvklart aven 
for man. Historien ar fylld av tystade historier. Nelly Halls ar enoch kanske 
har den inte ens varit den allra mest nedtystade. Min forhoppning ar dock att 
den ska visa sig viktig och hj al pa oss a tt fors ta mer om vârt forflutna och hur 
detta forflutna paverkar oss idag. 

8 For en kort historik om denna grupp se Bardh, Gunilla Gunner och"Sporre 1996. 
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Syfte, avgransning och frâgestallningar 
Syftet med min avhandling ar att skriva en biografi ôver Nelly Hall. 1 denna 
tecknas hennes liv och arbete med tyngdpunkt pâ 1880- och 90-talen. Denna 
biografi satter en av 1800-talets kvinnliga predikanter i fok:us. Den tecknar 
konturema av och inspirationen till den verksamhet hon bedrev. Studien 
syftar aven till att redovisa delar av den debatt som fordes under 1880-och 
90-talen i Sverige nar det galler frâgan om kvinnors predikande. Dels vill jag 
undersôka om och pâ vilket satt denna debatt relaterade till Nelly Halls 
verksamhet som predikant, och dels se hur den sammanfoll i tid med ôvriga 
kvinnoemancipatoriska stravanden. Dessutom kommer jag att gâ igenom 
tidigare forskning for att se i vilken utstrackning Nelly Hall omnamnts och 
beskrivits i densamma. 

Mitt fok:us bar varit den religiôsa vackelsekontext Nelly Halllevde i och 
att genom den se vad som pâgick i samhallet i stort. Pâ vilket satt influerade 
och visade sig denna kontext hennes liv? Var det môjligt for henne att ôver
vinna en del av de hinder som fanns for kvinnor med hjalp av den kristna 
(religiôsa) kontexten? Kunde den religiôsa tron vara en befriande vag for 
henne som kvinna vid den har tiden? 

Nelly Halls teologiska varld var koncentrerad till en frâga: tiden. Hon 
predikade att den jordiska tiden snart var slut och i lin je med hennes tankar 
sk:ulle denna avhandling k:unna sagas stracka sig frân hennes livs borjan âr 
1848, fram till dess "andens" tid kom. Det blev dock inget slut pâ den 
"gemensamma" tiden fore 1900-talets ingâng, vilket forvantades av Nelly 
Hall och mânga med henne. lnte heller tog den slut 1914 som den ameri
kanske vackelseevangelisten Charles T. Russell siade om. Darfor ar vare sig 
sekelskiftet elier forsta varldskrigets utbrott satt som slutgrans for denna 
avhandling. Istallet fàr Nelly Halls livi hela dess omfattning utgôra ramen 
men betoningen ar lagd pâ de âr hon var aktiv som predikant. Vissa tidsperi
oder fàr darvid en stôrre vikt an andra. Det galler framforallt âren 1882-
1901 som kommer a tt lyftas fram, analyseras och sattas i si tt sammanhang. 

Nar det galler den tid Nelly Hall levde och verkade i, framforallt 1880-
och 90-talen ar det viktigt att peka pâ att kvinnofrâgan dâ fick sitt genomslag 
i Sverige. Det var en tid av stora forandringar och for mânga kvinnor kom 
ti den och rummet a tt vidgas. 9 Det ar mot bakgrund av des sa forandringar 
som aven Nelly Hall kom att upptrada pâ den offentliga arenan som predi
kant och folktalare. 

9 Se framfôrallt forskningsprojektet Det vidgade rummel: Idéer, strategier och niitverk i tre 
generationer av kvinnor pa viig ut i offentligheten ca 1880-1940 redovisat i Osterberg och 
Carlsson Wetterberg (red.) 2002 och de avhandlingar som producerats i anslutning till pro
jektet. 
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T eoretiska ôvervaganden 
Biografier kan skrivas pa olika satt. Inom forskningen idag pagâr samtalet 
om biografiskrivandet. Det ror metod och teoretiska implikationer. Det finns 
aven ett stort intresse bland lasama for biografier. Ett enskilt manniskoode 
fascinerar. Det ar ofta en spannande lasning som ger inblick i tidigare dolda 
sammanhang och vilken manniskas liv kvalificerar inte for det. Manga 
fragor har stallts kring biografistudiet. Exempelvis om generaliserbarhet 
utifran en enskild manniskas ode och om vern som kan sagas kvalificera sig 
for en biografi. Hur langt elier nara det gar att komma i en enskild manni
skas liv. Om det ar mojligt att skriva en manniskas liv och darvid forhalla 
sig distanserat saklig. Kan inte forskaren bli subjektiv och riskera att dras in 
i den manniskas ode man valt att gestalta? Hur realtera den biograferade till 
det samhalle och den tid personen levt och verkat i? 

Enligt missionshistorikem Magnus Lundberg har biografin lange varit 
satt pa undantag i vetenskapliga sammanhang trots att det allmanna intresset 
for biografier varit stort, nagot som rentav kan ha berott pa dess popularitet 
enligt Lundberg.10 1 antologin Att skriva miinniskan fran 1997 slog Sune 
Akerman, Ronny Ambj oms son och Par Ringby fast a tt det var dags a tt 
diskutera och fomya biografin som "form for gestaltning av goda forsk
ningsresultat" .11 De framhaller den modema feminismen som en viktig kom
ponent nar det galler det nyvaknade intresset och fomyelsen av biografin 
som vetenskaplig genre. Inom litteraturvetenskap har exempelvis enskilda 
kvinnors "liv och gaming mejslats fram ur det forgangnas morker". 12 Vi har 
darmed berikats med viktiga bidrag till var kunskap om bade kvinnor och 
mans liv. 

Sedan dess har detta samtal forts och Lundbergs studie om den mexi
kanske biskopen Alonso de Montufar, Berit Lindbergs om Honorine 
Hermelin Grenbech, Sif Bokholms om Agda Montelius, Tuulikki Koivunen 
Bylunds om Ebba Bostrom och Carl Fredrik Hallencreutz studie om Yngve 
Brilioth ar nagra exempel pa att studiet av enskilda livsoden med biografiska 
ambitioner har en etablerad plats som vetenskaplig genre. 13 Det kanske 
rentav ljusnar for biografin vilket havdas i en artikel i Dagens Nyheter i 
januari 2003. Johan Svedjedal menar att biografier alltid skrivits och att 
lasare alltid funnits men att det kan vara en svar genre att beharska. Driv
kraften till att skriva biografier ar enligt Svedjedal nyfikenheten pa en 
manniska och hennes elier hans samtid. 14 

10 Lundberg 2002, s. 20. 
11 Âkerman, Ambjomsson, Ringby 1997, s. 8. 
12 Ibid. 
13 Koivunen Bylund 1994, Bokholm 2000, Lindberg 2000, Hallencreutz 2002, Lundberg 
2002. 
14 "Det ljusnar for biografin" i DN04.01.2003. 
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1 den teoretiska diskussionen gar skiljelinjen framst mellan dem som 
foretrader ett mer empiriskt arbetssatt och dem som har anammat en post
strukturalistisk teorimedvetenhet kring vad en biografi ar och hur den ska 
skrivas.I 5 For ett fordjupat resonemang kring biografin som framstallnings
form hanvisar jag till redan anforda arbeten.16 Vagledande for mitt eget 
studium om Nelly Hall har varit tanken att det ar mojligt att skriva om en 
kvinnas liv, biografiskt utan gora ansprak pa att vara heltackande. Det sager 
sig sjalvt att en fullstandig biografisk detaljrikedom inte ryms inom en 
avhandling eller ens ar mojlig att uppna hur lange man an letar. Min ansats 
nar det galler Nelly Hall kan sagas vara biografisk i det att jag stravat efter 
att ge en sa heltackande skildring av hennes liv som mojligt byggt pa till
gangligt empiriskt materialet. Manga fragor kring Nelly Halls liv kan darfor 
sagas forbli obesvarade inom ramen for denna bok medan andra behandlats 
mer ingaende. Hennes bildningsgang har varit av intresse, framforallt 
hennes liv och gaming. Daremot har jag valt att avsta fran mer djuplodande 
psykologiska resonemang kring hennes person. 

lngen kan ses utanfor sin tid med dess sociala, ekonomiska och politiska 
forhallanden. Nelly Hall levde och verkade i en tid av stora samhallsforand
ringar. Folkomflyttningar fran landsbygden till stadema och emigration till 
USA var nagra av kannetecknen for den begynnande overgangen fran ett 
agrar- till ett industrisamhalle. Utbildningsvasendet byggdes ut och kommu
nikationema okade over langa avstand. Tidningar och bocker spreds i stora 
upplagor vilket mojliggjorde ett utbyte av idéer av olika slag. Allt detta 
paverkade givetvis Nelly Halls livssituation. 

Kvinnohistoria har alltsedan den borjade definierats som ett sjalvstandigt 
forskningsfalt stallt nya fragor i fokus inom historiestudiet, men kvinno
historia ar inte nagot avskilt utsnitt fran all annan historia. Den ar inte heller 
a tt betrakta som en historia som laggs till det vi ti di gare v et. K vinnohistoria 
bidrar med att ta fram ny kunskap och detta har varit och ar fortfarande ett 
viktigt avstamp for att fokusera pa enskilda eller grupper av kvinnor i histo
rien som inte tidigare fàtt sina liv och sammanhang belysta. 17 Det galler inte 
att antingen studera historia eller kvinnohistoria utan mer att valja perspek
tiv, vilket for ovrigt ar giltigt for all historisk forskning. Fragoma och de 
personer och sammanhang vilka forskaren valj er a tt koncentrera sig pa kan 
ge nya perspektiv aven pa tidigare forskning. 

Nar det galler forhallandet mellan kvinno- respektive genushistoria ser 
jag aven detta som ett val av perspektiv som hor samman. Ur det kvinno-

15 I den senare gruppen âterfinns aven den poststrukturalistiska feministiska biografiteorin. 
Inger Larsson 1997, s. 22. 
16 For en introduktion till diskussionen om biografiforskning se exempelvis Inger Larsson 
1997 och Âkerman, Ambjomsson, Ringby 1997. 
17 For ett resonemang om detta se exempelvis Franzén 1990, s. 115 tf. Ohlander 1992, s. 54-
72. Hirdman 1994, s. 9 ff. 
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historiska studiet utvecklades teorierna om genus som tydligt fokuserar pa 
och problematiserar relationen mellan konen, framtorallt fragan om makt. 18 

Insikten bar vuxit fram att kvinnor och man bar hallits isar genom historien 
och att man i det fiesta sammanhang dominerat over kvinnor. Det satt pa 
vilket livet organiserats och strukturerats bar visat sig falla ut i en over- och 
underordningens princip. Man bar haft makt over kvinnor och endast i ett 
tàtal fall bar forhallandet varit det omvanda. En annan viktig insikt som 
teorierna om genus bar pekat pa ar att vara uppfattningar om vad som ar 
kvinnligt respektive manligt sett olika ut i olika tider. K vinnlighet respektive 
manlighet bar aldrig varit nagra oforanderliga och en gang givna storheter. 19 

1 min studie om Nelly Hall ar fragorna om over- och underordning en av 
de vagledande principerna for att forsta vad hon och andra kvinnor stalldes 
infor under skeden av sina liv utan att det for den skull gor ansprak pa att 
vara den enda aspekten. Vidare ser jag det inte som ett val mellan kvinno
eller genushistoria. Jag satter en kvinna i fokus och vill pa detta satt ge ett 
bidrag till kvinnohistorien, fokusera pa och lyfta fram nagot som varit dolt. 
Samtidigt utgar jag fran att Nelly Hall var kvinna i relation till man och att 
dessa relationer bland annat maste forstas utifran fragan om makt sa som det 
problematiseras utifran ett genusperspektiv. 

Denna studie gors inom ramen for missionshistoria. 1 det missionshisto
riska elier missionsvetenskapliga studiet stâr fragor om kristendomens 
geografiska utbredning och reception, kulturmoten och religionsteologi- och 
politik i fokus. Ett intensivt skede vad galler kristendomens geografiska 
utbredning inbegriper 1800-talets svenska folkvackelse till vilken Nelly Hall 
horde. Vackelsen utgjorde tillsammans med nykterhets- och arbetarrorelsen 
en folkrorelse dar folk syftar pa att manga manniskor slot sig samman lite 
overallt. De verkade for en forandring av samhallet vilket tog sig bade 
sociala, politiska och religiosa uttryck. 20 Vidare kan vackelse och mission i 
en mening sagas vara synonyma med varandra under denna tid. Detta moti
verar att Nelly Halls liv studeras inom ramen for missionsvetenskap aven 
om det kan havdas att hon i lika hog grad bor till studiet av svensk 
samfunds- och frikyrkohistoria. K vinno-, missions- och svensk samfunds
och frikyrkohistoria markerar varifran fragorna stalls men jag ser inte de 
historiska fâlten som separerade frân varandra. Tvartom ar de sammanflata
de som ramarna for den historia j ag valt a tt beratta. 

Historia handlar om handelser och skeenden i en gangen tid vilka avslo
jar nagot for oss doit, rentav hemligt, nagot vi inte tidigare bade vetskap om. 

18 For den teoretiska idéutvecklingen kring genus se exempelvis Scott 1988, s. 28-50 och 
1999, s. x-xiii. Hirdman 1988, s. 49-63 och 2001. 
19 Detta resonemang utvecklas och belyses overtygande i de artiklar som ingâr i antologin 
Det evigt kvinnliga, Wikander (red.) 1994. 
20 Se aven Torsten Bergstens artikel om vackelserorelser (1996) respektive Torkel Janssons 
artikel om folkrorelser ( 1991) i Nationalencyklopedin. 
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Nar vi integrerar det vi tidigare inte visste om det forgangna med vart nu, 
forandras var forstaelse bade av det forgangna och av vart nu eftersom det 
alltid uppstar en koppling mellan datid och nutid i ett historiskt studium. 
Rekonstruktionen av Nelly Halls liv kan bidra till forstaelsen av kvinnors liv 
och villkor i den tid som var hennes samtidigt som denna rekonstruktion 
stâller fragor till en nutida kontext. 1 basta fall leder det till ny kunskap som 
inte enbart forandrar synen pa historien utan aven synen pa oss sjalva. 

Ytterligare ett overvagande som hanfor sig till valet att stâlla en kvinna i 
centrum ar att det innefattar ett sa kallat aktorsperspektiv som metodisk 
utgangspunkt. Poangen med detta ar att forutom vad studiet av Nelly Halls 
li v kan beratta om li v, familj, yrkesval och verksamhet vax er en bild fram av 
hennes kontext. Denna kontext var som redan papekats framfor alla andra 
den svenska folkvackelsens. Narmare bestâmt den del av vackelsen som inte 
tidigare ront sardeles stor uppmarksamhet, den som inbegrep de predikande 
kvinnoma i slutet av 1800-talet. Genom studiet av Nelly Halls li v vax er en 
bild av de sammanhang hon levde i fram vilken aven vacker fragor for 
vidare studium. Forhoppningen ar att Nelly Hall med sitt liv kan berika var 
kunskap nar det galler bade kvinnohistoria och vackelserorelseforskning. 

Denna studie kan aven ses som en explorativ studie med avstamp i ett 
empiriskt materialinsamlande kring Nelly Halls liv. Empirin i sig har utgjort 
en stor del av forskningsarbetet i det att kallmaterialet inte funnits samlat. 

Kvinnor och predikan 
Det ar pa sin plats i inledningen till denna avhandling att diskutera defini
tionen av kvinnopredikan eller kvinnors predikan. K vinnopredikan an van des 
i debattema i slutet pa 1800-talet men idag kan detta ord uppfattas som att 
det handlar om kvinnopredikan i motsats manspredikan. For a tt in te hamna i 
den diskussionen anvander j ag mig av uttrycken kvinnors predikan eller 
kvinnor och predikan. Uttrycket kvinnlig predikan eller kvinnlig predikant 
forkommer inte heller da detta latt missleder tankama i essentiell riktning. 

Nutida forskning visar att det alltid funnits kvinnor i den kristna kyrkans 
historia som predikat men att olika strategier har anvants nar det gallt att 
legitimera deras predikan. Antingen har predikandet setts som uttryck for en 
gudomlig inspiration eller sanktionerats med auktoriteten fran en kyrklig 
hierarki.21 Vare sig kvinnor mer eller mindre gett sig sjalva legitimiteten 
under hanvisning till den gudomliga inspirationen eller de blivit auktorise
rade av sin kyrka (hierarkin) har de menat sig predika Guds ord och gjort 
ansprak pa att overbringa ett gudomligt budskap till dem som velat lyssna. 

21 Jag bygger det har resonemanget framforallt pâ den inledande diskussionen om kvinnors 
predikande i Kienzle och Walker 1998. 
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Beroende pa definitionen av predikan, det vill saga hur vid eller avgransad 
denna gors, diskuteras och bedoms sedan om kvinnor predikat elier inte. 22 

Valjer man att se predikan som i huvudsak kopplad till ett ambete med 
respektive kyrkas rituella sanktion, falier en hel del av kvinnors predikan 
utanfor ramen. Utifran en sadan definition kan havdas att kvinnor inte pre
dikat mycket under artusendena. Definitionen begransar, inte foreteelsen att 
kvinnor predikar, men var mojlighet att beskriva och dokumentera vad kvin
nor utifran en vidare definition av kvinnor och predikan faktiskt gjort. Jag 
valjer av forklarliga skal en vidare definition i linje med den som formule
rats av Barbara Kienzle och Pamela Walker, namligen att predikan kan defi
nieras som "the delivering of a religious message - a sermon - by a preacher 
to an audience". 23 

Nelly Hall upprattholl aldrig nagot auktoriserat ambete som prast vilket 
darmed skulle ha legitimerat hennes predikande. Hon verkade framforallt 
inom vackelsen som visserligen hade predikanter och ledare med ett forflu
tet inom Svenska kyrkan men i huvudsak dominerade de sa kallade lekman
napredikantema och kolportorema. Det betydde inte att de var "olegitime
rade", tvartom, men legitimeringsritualema sag ut pa ett annat satt. Ett 
exempel pa hur en sadan legitimering med koppling till Nelly Hall kunde ga 
till behandlas i kapitel 5. Fragan om hur de nya rorelsema som vaxte fram i 
vackelsen skulle legitimera sina foretradare kom tidigt att aktualiseras och 
utbildning blev oerhort vasentligt som ett satt att ge sanktion inte enbart at 
dem som skulle leda och predika utan aven at rorelsen i sig. Samtidigt blev 
det en vildvuxen flora nar det gaUde utformningen. Bedomning av hur lang 
en utbildning behovde vara for att sagas forbereda for predikoverksamhet 
varierade fran ett par veckors sa kallad evangelistkurs till fiera ars studier. 

Kvinnor som predikar ar alltsa ingen ny foreteelse. Det har funnits kvin
nor som predikat i den kristna traditionen genom seklema. Kvinnor har all
tid tagit till orda alltsedan apostlamas och den fors ta kristna kyrkans tid. 24 

Daremot har var kunskap om detta i stort sett varit begransad, for att inte 
saga obefintlig. Under senare ar har dock forskare borjat agna sig at detta, 
till stora delar, dolda kapitel av historien. Enskilda kvinnor som predikat har 
lyfts fram, saval som rorelser, vilka haft kvinnor som andliga ledare. Denna 
forskning ger upphov till en mangd viktiga fragor. En ar sjalva definitionen 
av predikan vilken redan ovan berorts. V ad kan hanforas till att predika nar 
det samtidigt star klart att kvinnor, pa grund av det motstand de matt anvant 
strategier for att komma runt motstandet och kallat det de agnat sig at nagot 
annat an predikan? Exempelvis att vittna, evangelisera och till och med att 

22 Kienzle och Walker 1998, s. xiv. 
23 Ibid. 
24 En som tidigt uppmarksammade detta var Elisabeth Moltman-Wendel i sin studie over 
kvinnorna kring Jesus som kom pâ svenska 1981. 
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sjunga i stallet for det mer forbjudna predikandet. For att inte hamna i en 
slags hierarkisering i synen pa vad som kan raknas som predikan diskuteras 
detta pa olika hall inom forskningen. Det ar viktigt att observera hur och 
varfor en del av den offentliga forkunnelse kvinnor agnat sig at maskerats 
under tal av nagot som uppfattats som mindre utmanande och farligt.25 Det 
pekar pa behovet och vikten av en definition och an tydligare pa behovet av 
en vid definition vilket j ag redan diskuterat ovan. 

Det historiska studiet ar viktigt inte enbart for att ge kunskap och skapa 
nya perspektiv utan ocksa for att ge relief at de studier som gors om var egen 
samtid och pa vilket satt kvinnor bemots i sitt predikande idag. Catherine 
Brekus menar att det kan vara en befriande insikt att veta att langt innan var 
tids kamp om kvinnors ratt till ordination fanns det kvinnor som kampade 
for ratten a tt fà predika. 26 En av des sa var Harriet Livermore som predikade 
i det tidiga 1800-talets USA. 27 De argument som da an van des kan j amforas 
med de som anvands idag. Fragor kan stallas vilka argument som anforts 
emot respektive for den predikoverksamhet kvinnor agnat sig at och leda 
over till fragan vilka strategier det finns idag for att komma till ratta med 
eventuellt motstand och ge legitimitet at den religiosa forkunnelse kvinnor 
agnar sig at. Kampen ar langt ifran over. Ân idag hojs roster mot att kvinnor 
tar till orda i religiosa sporsmal och pa det sattet utovar makt. Detta mot
stand finns likaval som ett starkt stôd for manga kvinnors predikan med 
argument som att kvinnors sprak ar enklare, mer nara, lattare att ta till sig 
och forsta. Denna sida av kvinnors forkunnelse ligger inom ett komplex av 
fragor som jag valt att inte ga in pa deni min studie av Nelly Hall. For min 
del har det gallt den historiska kunskapen om foreteelsen och motstandet, 
mer det faktum att kvinnor predikade an att innehallet i deras predikningar 
skulle varit radikalt annorlunda mot mannens. 

Det ar viktigt i detta sammanhang att peka pa fragan om utbildning. Till 
en borj an var kra ven pa forme li utbildning elier forberedelse for evangelisa
tionsarbete, vilket inkluderade predikan och vittnesbord inte sarskilt omfat
tande. Ett par veckors bibelkurs ansags tillracklig och det exkluderade 
varken unga man elier kvinnor. Senare, da kraven pa formell utbildning 
hojdes, sjonk andelen kvinnor med dessa uppgifter som om sjalva 
utbildnings- och darmed legitimeringsfragan i sig bade sin inneboende logik 
i att falla ut i ett specifikt münster vad galler genus. Det var man som fore
tradesvis kom att inneha de predikande och forkunnande ambetena medan 
kvinnor endast i undantagsfall bade mojlighet att agna sig at dessa. 1 ett tidi
gare, mer informe lit skede, var hindren for kvinnor inte lika stora. 

25 Kienzle 1998, s. 339. 
26 Brekus 1998, s. 3. 
27 Ibid. Brekus âterkommer till Harriet Livermore i olika delar av sin bok. 
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Tidigare forskning och litteratur 

Svensk vackelse- och kvinnohistorisk forskning 
Forskning om svensk folkvackelse, dess framvaxt och spridning har en gedi
gen tradition i Sverige dock har kvinnomas del i denna vackelse inte stude
rats i nagon storre omfattning. Det innebar att en hel del grundforskning 
annu aterstar. Ett argument for att kvinnor borde sta mer i fokus for denna 
forskning ar att de tidigt var i majoritet i flertalet vackelserorelser, vilket 
ocksa uppmarksammats.28 Vi vet ocksa att kvinnor var stora, ekonomiska 
bidragsgivare till missionshusbyggen i Sverige samt till stod for missions
insatser i andra lander. Den stora mangden av sy- och arbetsforeningar var 
ett betydande kvinnobidrag till vackelsen. 

Ett par arbeten av svenska forskare har fokuserat pa kvinnomas del i 
folkvackelsen. Ingrid Aberg har lyft fram kvinnor under tidigare delen av 
1800-talet, de sa kallade associationemas tid, samt kvinnoma i Gastriklands 
arbetsforening och deras relation till vackelsen.29 Hon har i sin forskning 
problematiserat olika fragor kring studiet av kvinnor i de tidiga vackelse
rorelsema under 1800-talet.30 Tuulikki Koivunen Bylunds studie av Ebba 
Bostrom och Samariterhemmet i Uppsalas framvaxt mot slutet av 1800-talet 
ar ytterligare ett exempel pa forskning som visar hur kvinnor tog nya initia
tiv under inspiration av den religiosa folkvackelsen. 31 Bada dessa forskare 
har saledes tydliggjort vasentliga fragor i anslutning till kvinnomas plats 
inom den framvaxande folkvackelsen. Abergs forskning om associationer 
knyter dessutom an till ovrig forskning om associationemas tid samt till Bir
gitta Jordanssons forskning om kvinnor och filantropi.32 Den danska forska
ren Hanne Sanders har gjort jamforande studier om kvinnor i folkvackelsen i 
Sverige och Danmark under 1800-talets torra halft.33 

Nar det gallt att utforska 1800-talets svenska folkvackelse i stort har fra
gestallningama varit manga. Den sociala, ekonomiska och politiska bak
grunden elier grogrunden har varit viktig att kartlagga samt var i Sverige, 
geografiskt, och inom vilka samhallsgrupper vackelsen vaxte sig stark. 
Andra fragor som belysts ar hur vackelsen relaterade till Svenska kyrkan 
som inomkyrklig elier utomkyrklig rorelse. Vidare om vackelsen var en 
heterogen elier homogen rorelse och i vad man den var en inomsvensk fore
teelse och hur stor paverkan utifran var. En rad studier har belyst dessa och 
andra fragor och givit en ganska klar bild av den strukturella utformningen 

28 Lundkvist 1977, s. 92. 
29 Ingrid Aberg 1987, 1988, 1995a. 
30 Ingrid Aberg 1995b. 
31 Koivunen By1und 1994. 
32 Jansson 1985, Jordansson 1998. 
33 Sanders 1997, 2000. 
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av vackelsen. 34 Betydande ledargestalter och teologiska kontroversfragor 
har ocksâ statt i fokus for forskningen. 35 

Tidsperioden fran 1850-talet fram till 1920-talet har varit foremal for en 
intensiv och mycket valgrundad forskning aven om kvinnors del i samhalls
byggandet under den har tiden. 1 fokus har bland annat statt rostrattsfragan, 
skolfragan och forsorjningen av borgerskapets dottrar.36 Gunhild Kyle gjor
de en banbrytande insats i sin studie om framvaxten av det svenska flicksko
levasendet.37 Vidare har den borgerliga kvinnororelsen med Fredrika
Bremer-forbundet i centrum, sjukskoterskomas professionaliseringsstravan
den och kvinnosynen inom det socialdemokratiska parti et studerats. 38 

Religionens betydelse tor kvinnor under 1800- och borjan av 1900-talet 
har kommit att bli foremal for ett allt intensivare studium. Inger Hammar har 
pavisat sambandet mellan emancipation och religion hos den svenska 
kvinnororelsens pionj arer och nordisk forskning om religion och kallelse 
finns redovisad i antologin Gender and Vocation.39 Frâgor om religion och 
kallelse stalls aven i Karin Sarjas studie om svenska kvinnor som reste till 
Sydafrika som missionarer under senare del en av 1800-talet. 40 

Denna forskning ger oss ny kunskap men ocksa redskap for att gâ vidare 
och stalla fordjupade frâgor till en tid dâ det fanns all anledning att fundera 
over en religios rorelses paver kan pa kvinnors li v, elier omvant - hur kvinnor 
kom att influera de olika rorelser som spreds over vart land framforallt under 
andra halften av 1800-talet. Vilka var de barande idéema? Var kom kvinnor 
att bli harare av dem och hur kunde de anvanda de tankar som fanns i de 
religiosa rorelsema for sina liv? Frâgor av den har arten har stallts och mâste 
fortsatt stallas till alla religiosa rorelser, inte minst de religiosa rorelsema pa 
1800-talet. De ger oss i forlangningen moj ligheten a tt upptacka nya landskap 
pa den religiosa kartan och forhoppningsvis battre forsta vilken roll det 
religiosa budskapet kan spela i olika tider, i bade kvinnors och mans li v. 

Kvinnohistoria och predikan 
A v rel evans for denna studie ar en presentation av den forskning som upp
marksammat fragan om kvinnor och predikan i den kristna kyrkans historia. 
Det forsta man kan konstatera ar att den angloamerikanska forskningen ar 
langt mer etablerad an den svenska forskningen bade vad galler att lyfta 

34 Se exempelvis Westin 1958, Goran Aberg 1972, Lundkvist 1977, Johansson 1984, Kjell
berg 1994. 
35 Se exempelvis Bredberg 1949, Walan 1964. 
36 Se exempelvis Florin 1987. 
37 Kyle 1972. 
38 Carlsson 1986, Emanuelsson 1990, Manns 1997. 
39 Hammar 1999, Markkola 2000. 
40 Sarja 2002. 
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fram kvinnor som predikat ur historien och att diskutera och problematisera 
olika fragor i relation till dessa kvinnors verksamhet.41 Pa 1920-talet skrev 
Laura Petri en avhandling om Fralsningsarméns grundare i Sverige, Hanna 
Ouchterlony och pa1940-talet uppmarksammades Predikare-Lena av Folke 
Rodén. 42 1 ovrigt var det fürst un der 1990-talet som ett antal studier baserat 
pa svenskt material publicerades vilket pekar pa att det svenska forskarsam
hallet mer pa allvar har borjat uppmarksamma amnet. Carola Nordback har 
pavisat att det inte var ovanligt med kvinnor som predikade under forsta 
halften av 1800-talet i Sverige. Â ven under 1600- och 1700-talet tog kvinnor 
till orda pa manga hall i de svenska bygdema. Hon berattar exempelvis om 
Margareta Sophia Martensdotter (f. 1840) som predikade i Sorsele pa 1840-
talet och Maja Lisa Nilsdotter Sôderlund (1794-1851) som predikade i 
byama kring Skelleftea. De var mycket uppskattade av sina ahôrare men 
hade problem med bade den kyrkliga och varldsliga overmakten. 43 Carola 
Nordback baserar sin studie pa handlingar fran Hamôsands domkapitel samt 
studier om exempelvis Annaitema i Angermanland. Valborg Lindgarde hôr 
ocksa till dem som uppmarksammat forhallandet att kvinnor predikade 
under 1800-talet. 1 Finland framtradde till exempel Anna Michaelsdotter 
Rogel (f. 1843) och i Karlshamn hôll Amelie von Braun sôndagsskola och 
predikade pa 1840-talet.44 

En annan forskare som uppmarksammat kvinnors predik~n i den svenska 
historien ar Alf Lindberg. Han agnar ett kapitel at detta amne i sin avhand
ling Forkunnarna och deras utbildning.45 Lindberg koncentrerar sin 
framstallning till det sena 1800-talet och menar att det var Fralsningsarmén 
som 1882 introducerade kvinnor som predikanter i Sverige vilket knappast 
var fallet sett utifran de resultat Carola Nordback och aven Jan Wall kommit 
fram till. Den senare har skrivit om kvinnor som predikade under Vasa
tiden.46 Karin Sarja visar pa kopplingen mellan kvinnors predikan och 
mission. Att exempelvis Ida Safstrôm i Fribaptistsamfundet tog sig friheten 
att predika i Sverige vackte motstând medan kvinnors predikande i Syd-

41 K vinnor och predikan i Sverige har givetvis behandlats i relation till frâgor om kvinnor och 
ordination for prastlimbetet. Den diskussionen har jag dock valt att inte ge mig in pâ i denna 
studie. Jag har koncentrerat mig till frâgan om predikan utan direkt koppling till ambetsfrâgan 
bland annat darfor att den inte var aktuell tor det sociala sammanhang som Nelly Hall befann 
sig i. For forskning om predikande kvinnor med koppling till Tyskland, Italien och Frankrike 
se Kienzle och Walker 1998, s. 99-195, 227-247. 
42 Petri 1925, Rodén 1943, s. 91-95. Predikare-Lena bette egentligen Helena Ekblom och 
upptradde som predikant i ë>stergôtland i bôrjan pâ 1800-talet. Ar 1974 publicerade Tore 
Zetterholm en roman baserad pâ Helena Ekbloms livsôde. 
43 Nordback 1996, se aven Nordback 1998. 
44 Lindgarde 1993, s. 185 f. 
45 Lindberg 1991, s. 187 ff. 
46 Wall1994. 

26 



Kapite/1. En outforskad ledargestalt 

afrika inte vackte samma kritik inom samfundet. Fribaptistsamfundet 
forbjod kvinnors predikande i Sverige men inte pâ missionsfalten.47 

Vissa kristna traditioner har av forklarliga skal haft storre anledning an 
andra att ta sig an studiet om kvinnors predikan helt enkelt darfor att de 
tidigt haft kvinnor som predikat i sina respektive traditioner. Metodismen, 
sarskilt den tidiga metodismen kring John Wesley, ar en av dessa rorelser. 
Fralsningsarmén har redan namnts och i kvakarrorelsen och olika millennara 
rorelser har det funnits ett stort utrymme for kvinnor i ledande positioner 
och som predikanter. 1 Mothers of Feminism lyfter Margret Hope Bacon 
fram kvinnoma i kvakarrorelsen i USA och deras kamp for likaberatti
gande.48 Rebecca Larson ar en annan forskare som studerat de predikande 
och profeterande kvinnoma i samma rorelse under 1700-talet.49 Men posi
tioner och stod har vaxlat. Det som i en rorelses borjan gav utrymme och 
stod for kvinnor har ofta forvandlats i dess motsats. Paul Chilcote har i sina 
studier av den tidiga metodismen visat hur kvinnor forst fick stod och aven 
officiellt erkannande for sin predikoverksamhet och hur detta sedan upp
horde efter John Wesleys dod 1791.50 Efter tio âr av officiell sanktion 
forsvann de predikande kvinnoma raskt ut i det okanda vilket visar pâ en av 
historiens paradoxer. Det som varit landvinningar och framâtskridande i en 
tid har ofta snabbt bytts i dess motsats nar de yttre forutsattningama forand
rats. 1 fallet med metodismen blir det tydligt att nar rorelsen konsoliderades 
efter den inledande fasen var perioden med kvinnor som predikade over. 
Men minnet och aven traditionen levde vidare i nya rorelser. 

Nar Catherine Booth ett halvt ârhundrade senare drev frâgan om kvinnors 
ra tt a tt predika knot hon an till arvet fran metodismens tidiga skede. 51 Detta 
ar en av de punkter som tydliggor Fralsningsarméns kopplingar till och 
beroende av metodismen. Fralsningsarmén och framforallt Catherine Booths 
betydelse for densamma har behandlats av Pamela Walker i ett antal 
studier.52 Caterine Booths beroende i sin tur av den amerikanska helgel
seforkunnerskan Phoebe Palmer har uppmarksammats av Pamela Walker 
men ocksâ av exempelvis Melvin Dieter. 53 Studier visar att Phoebe Palmer 
bade ett enormt inflytande for helgelserorelsen och mânga av dess 

47 Sarja 2002, s. 289-291. 
48 Bacon 1986. For George Fox stôd till kvinnopredikan se s. 10 fi. 
49 Larson 2000. 
50 Chilcote 1991 och 1993. 
51 K vinnor predikade bland de bibelkristna och inom den primitiva metodismen, tvâ rôrelser 
med rôtter tillbaka till John Wesley. Field-Bibb 1991. Se ~ven Gifford 1987, introduktionska
pitlet samt Graham 1993. 
52 Walker 1994, 1998, 2001, s. 8-40. Catherine Booths betydelse uppmarksammades tidigt i 
Sverige. Laura Petri avlade doktorsexamen i Lund 1925 pa en avhandling om Catherine 
Booth och fr~lsningsarmén. D~efter tog hon itu med John Wesley och skrev om kvinnoma 
kring honom. Petri 1928, s. 241-258. 
53 Dieter 1996, s. 22-55. 
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kommande ledare, exempelvis William E. Boardman. Phoebe Palmer star
tade de sa kallade tisdagsmotena i sitt hem i New York och dessa andliga 
sammankomster blev en viktig traffpunkt aven for dem som inte direkt 
anslot sig till de metodistiska gruppema.54 Via W. E. Boardman och hans 
fru, Mary Boardman, kom Nelly Hall i kontakt med namnda rorelse. Hon 
kunde via Boardmans ta del bade av helgelserorelsens teologiska innehall 
och traditionen med kvinnor som predikade. 

Barbara Brown Zikmund gar i en artikel igenom olika argument for 
respektive mot kvinnors predikan i 1800-talets USA. 55 Hennes bi drag ingar i 
det oversiktsverk om kvinnor och religion i Nordamerika som Rosemary 
Radford Reuther och Rosemary Skinner Keller ga v ut 1981-1986.56 1 Y ou 
have Stept out ofyour Place gor Susan Hill Lindley ett svep genom 400 ar 
av nordamerikansk historia med fokus pa kvinnor och religion. 57 Nancy 
Hardesty tolkar kvinnors predikan i 1800-talets amerikanska vackelserorel
ser i feministiska termer. 58 Betty Collier-Smith presenterar i boken 
Daughters of Thunder ett tjugotal svarta kvinnor som predikade under aren 
1850-1979. Deras livshistorier aterges tillsammans med exempel pa deras 
predikningar.59 Edith Blumhofer bar i sin biografi om Aimee Semple 
McPherson visat pa en av 1900-talets stora amerikanska talare. Aimee 
McPherson var paverkad av Fralsningsarmén och stod pingstvackelsen nara 
men hon startade sin egen kyrka som hon ledde fram till sin dod 1944.60 

Ar 1998 kom Catherine Brekus studie Strangers and Pilgrims. Boken ar 
en fascinerande genomgang av 1700-och 1800-talets amerikanska kvinno
pionjarers liv och kamp for utrymme och tillatelse att formedla det som de 
uppfattade vara ett budskap direkt fran Gud. Hon visar hur vackelsen inspi
rerade kvinnor a tt borj a predika. De stallde sig fragan om det var nodvandigt 
att de holl sig tysta i kyrkoma.61 Manga fick kraft och mod att bryta tystna
den och en vag av kvinnor som predikade blev resultatet. 

Att brittisk forskning agnat fragor om kvinnor och religion stor uppmark
samhet visas av bibliografin Women and Religion in Britain and Ireland.62 

54 Dieter 1996, s. 33. Dieter namner forutom Boardman exempelvis Thomas Upham som var 
kongregationalist, A. B. Earle och Dr. Levy som var baptister. For ytterligare historik om 
Phoebe Palmer och andra kvinnor i helgelserorelsen se exempelvis Hardesty, Dayton och 
Dayton 1979, White 1986. Delar av Phoebe Palmers skrifter finns att tillga i en 
samlingsvolym av Oden 1988. 
55 Zikmund 1981, s. 193-241. 
56 Reuther och Keller 1981. Se aven Reuther och McLaughlin 1979 som innehâller artiklar 
om kvinnors plats och roUer som andliga ledargestalter under kyrkans historia. 
57 Lindley 1996. Westerkamp 1999 koncentrerar sig pa kvinnomas del av de puritanska och 
evangeliska rorelsema 1600--1850. 
58 Hardesty 1984. 
59 Collier-Thomas 1998. 
60 Blumhofer 1993. Kyrkan heter International Church ofthe Foursquare Gospel. 
61 Brekus 1998, s. 44. 
62 Johnson 1995. 
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Denna ger en god bild av den forskning som beror tidsperioden fran 
reformationen fram till 1990-talet. K vinnor och predikan ut gor ett tema 
bland manga. Den engelska forskaren Phyllis Mack har fortecknat kvinnor 
som predikade i England under 1600-talet, framforallt inom kvakarrorelsen 
och aven Rachel Trubowitz behandlar samma tidsperiod. 63 

Det hittills kanske viktigaste bidraget nar det galler forskningen om 
kvinnor och predikan ar den redan tidigare namnda antologin av Barbara 
Kienzle och Pamela Walker.64 1 denna finns exempel fran tvatusen ar av den 
kristna kyrkans historia. Den startar med ett bidrag om Maria Magdalena 
och avslutas med en artikel om den brittiska rostrattskampen Emily Pank
hurst. Hon borjade agna sig at predikan efter det att rostrattsfragan var lost 
och hur detta steg fran de politiska kampanjemas pulpeter till predikstolama 
var mojligt utreds av Jacqueline de Vries.65 Exemplen visar att fragan om 
kvinnor och predikan ar ett stort och omfattande forskningsfalt samt att det 
aven kan bjuda pa en del ovantade insikter. Karen King menar i avslut
ningen till ovan namnda antologi att det samlade intrycket av studiema ar att 
kvinnor trots motstand fortsatt att ta till orda genom historien och att de 
genom profeterande, predikande och undervisning pa ett signifikant satt 
bidragit till den kristna idétraditionen. 66 

Tidigare bilder av Nelly Hall 
Denna presentation av vad som skrivits om Nelly Hall blir ett slags inven
tering av de forestallningar om henne som legat till grund for minnesbilden 
av henne. Forst kommer en genomgang av det som skrevs om henne i hen
nes egen samtid. Darefter gar jag igenom minnesskrifter som till stOrre delen 
bygger pa de tidigare skriftema. Sist i raden kommer de nutida forskningsin
satser som gjorts om Nelly Halls liv. Nar det galler jubileumsskrifter 
behandlas de som hor till Helgelseforbundet i samband med kapitel 4 dar 
Nelly Halls bidrag till denna rorelse satts i fokus. 

Under aren 1896-1902 utgav Erik Jakob Ekman, missionsforestândare i 
Svenska Missionsforbundet, Den inre missionens historia. Pa over 3000 
sidor i fern band beskriver han den religiosa folkvackelsens rotter, handelse
forloppet i olika delar av Sverige, framvaxten av lokala foreningar samt 
berattar om olika ledargestalter.67 1 den tredje delen, dar han behandlar den 
verksamhet som bedrevs av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, 

63 Mack 1992, Trubowitz 1991. 
64 Kienzle och Walker 1998. 
65 Vries de 1998. 
66 King 1998, s. 335. 
67 E. J. Ekman (1842-1915) var missionsforestândare for Svenska Missionsforbundet aren 
1886-1904. Jamsides med forestândarsysslan skrev och publicerade han ett stort antal bôcker 
samt drev bokforlaget E. J. Ekmans Fôrlagsexpedition. 
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Fralsningsarmén och Helgelsefôrbundet, infogar han en kort biografi over 
Nelly Hall.68 Boken publicerades 1902, alltsâ âret efter det att Nelly Hall 
begav sig till USA fôr andra gângen. Detta namns inte i Ekmans biografi 
men i ovrigt finns stommen till det som senare kom att berattas om henne, 
val sammanfattad: fôdelse och uppvaxt, utbildning, larartjanst i Goteborg 
och kontaktema med Fralsningsarmén i England 1882. 

Upptakten till hennes predikoresor daterar Ekman till den 11 januari 
1883 dâ hon reste till Karlshamn.69 Landema hon besokte anges, vidare att 
hon fanns med nastan frân starten av Helgelsefôrbundet och att hon sam
arbetade med Ida Nihlén. Nelly Halls andliga utveckling berors och hon 
kommer sjalv till tals via ett antal citat.7° Sin fôrsta andliga kris hade hon 
enligt Ekman vid 17 ârs âlder och den an dra intraffade 1879. Den ledde 
senare fram till att hon slutade sin tjanst som larare och borjade predika. 
Ekman lat henne sjalv beratta om sin andliga utveckling: 

... jag blott onskade att fà lefva med och for honom under aterstoden af mitt lif; det 
finge sedan gâ med allt annat, huru det kunde, afven om jag skulle blifva fattig och 
fOrlora de vanner, jag hade. Jag sade honom, att jag ville gora hans vilja i allt, sâ lângt 
jag forstode densamma i ordet, genom samvetets pâminnelser och andens maningar, 
hvad det an skulle kosta, och jag trodde fullt och fast, att han sâ skulle gifva mig "frid 
som en strom" och stadig segerkraft i allo . . . Min Gud bevisade sig nu i sanning som 
den trofaste och som den store heliggoraren. Jag blev alldeles uppfylld af frid och 
frojd i Herren och fick i min dagliga erfarenhet ljufligt forstâ 1 Joh. 3:21-23. Jag bar 
ej mer nagra bordor. De voro alla lagda pa den, som bar afven mig; jag trycktes ej mer 
af nagon fomimmelse af orenhet och vanmakt, ty Jesus hade renat mig och verkade i 
mig vilja och gaming efter sitt behag (Fil 2: 13). Min bagare flodade ofver, och jag 
kunde ej annat an fOr mina mânga vanner vittna, att Jesus var en lângt harligare frai
sare, an de trotti och ville fraisa afven dem frân all synd och alla bordor, sâsom han 
gjort med mig. 7 

Nelly Halls berattelse visar tydligt att hon gjort en omtumlande upplevelse 
och att denna fick henne att borja tala om sin tro och sitt andliga liv. Ekman 
namner dock in te betydelsen av Lord Radstock och W. E. Boardmans besok 
fôr hennes omvandelse 1879.72 Istallet tolkar han hennes andliga upplevelse 
som en konflikt mellan det han kallar "uslighetslaran" och tanken att Kristus 

68 Ekman 1902, s. 2889-2893. 
69 Hon hade blivit ombedd att komma och be for sjuka och pâ bâde dit- och hemvagen stan
nade hon i Jonkoping fOr att predika. Ekman 1902, s. 2892. 
70 Varifrân Ekman har hamtat dessa citat har jag ej kunnat utrona. De finns inte citerade ide 
ovriga minnesskrifter jag tagit del av. Det kan tankas att E. J. Ekman via korrespondens eller 
ett personligt mote med Nelly Hall samtalade med henne om hennes tro och bakgrund. Han 
kanske lyssnade till hennes predikningar vid tillfiille eller hade tillgâng till publicerat material 
som inte bevarats. Ekman samlade in och redigerade en stor del av det material som ligger till 
grund for Inre missionens historia daremot skrev han inte allt sjalv. Han tillskrev olika perso
ner och gjorde aven under sina resor intervjuer vilka stenograferades av en dotter till honom. 
Enligt uppgift var han mân om att sjalv skriva biografiema over viktiga personer. Wisborg 
1919, s. 133-136. 
71 Ekman 1902, s. 2890 f. 
72 For en presentation av Lord Radstock och W. E. Boardman se kap. 2. 
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befriar frân synd. Nelly Hall kampade med dessa frâgor och kom sâ smâ
ningom till den insikt som ovanstâende citat formedlar. En tid darefter bor
jade hon predika och Ekman namner om vackelser och att "icke sâ fà hafva 
genom hennes arbete vunnits for Gud och hans forsamling". 73 1 stort ger 
Ekman en positiv bild av Nelly Hall. Han ger utrymme ât hennes egna ord 
och tillerkanner henne en viss framgâng som predikant aven om han avslut
ningsvis kommer in pâ den kritik som riktats mot henne. Hon har "drifvit en 
i vissa afseenden omogen och ofverspand helgelselara" och "icke helier kan 
[hon] fritagas frân att pâ en och annan plats hafva âstadkommit sondring i 
forsamlingama", menar Ekman. 74 En av dessa platser var enligt Ekman 
Malmo. 1 kapitlet om forsamlingama i Malmo med omnejd namner han 
Nelly Hall i samband med den splittring som uppstod i Malmo Evangelisk 
Lutherska Missionssallskap, vilken ledde fram till att forsamlingen delades 
och en grupp brot sig ur och bildade Betelforsamlingen i Malmo 1885.75 

Ekman menar att det tidigare râdde en god stamning men att den forandra
des "pâ ett sorgligt sa tt" pâ grund av Nelly Halls verksamhet. 76 Daremot 
sager han ingenting om att hon skulle ha intresserat sig for Charles T. 
Russells lara, endast att hon inte langre var medlem av Helgelseforbundet pâ 
grund av sin installning i frâgor "som rora de yttersta tingen". 77 

Det framgâr inte av Ekmans korta biografi om han sjalv hade traffat 
Nelly Hall. Mojligheten finns dock att han sammantraffade med henne pâ 
nâgon av sina resor. Han ger inga kommentarer om att det skulle vara mark
ligt eller ens ifrâgasatt att en kvinna predikade. lstallet lâter han henne sjalv 
komma till tals genom citaten och visar pâ det sattet vad som ledde fram till 
a tt hon borj ade predika. Han visar aven pâ hennes gransoverskridande 
formâga i det att hon predikade i mânga olika sammanhang. Â ven i denna 
frâga valde han att citera henne. 

"Som Gud lyft mig", sager hon, "ofver gardesgârdama mellan de olika samfunden och 
jag slipper rakna nâgon menlig elier oren, darfOr att han ar metodist, baptist, frals
ningssoldat o.s. v., jag har aldrig samlat till nâgot visst k:yrkosamfund utan till Kristus, 
sâ har jag blifvit kallad att verka och vittna i sâ val det ena som det andra samfun
det."78 

Att hon predikade i de mest skilda sammanhang bekraftas av otaliga tid
ningsnotiser och hennes egna resebrev. Till sist kommer dock Ekman in pâ 
kritiken mot Nelly Hall och instammer i den genom att saga "icke utan 

73 Ekman 1902, s. 2892. 
74 Ekman 1902, s. 2893. 
75 Se aven Anders Larsson 1997 samt Betelforsamlingen Ma/mo 1885-1935, s. 25 ff. 1 Evan
gelisk Lutherska Missionssallskapets 1 00-ârsskrift 1966 namns daremot inget om splittringen 
1885. 
76 Ekman 1902, s. 2796 f. 
77 Ibid. 
78 Ekman 1902, s. 2892. 

31 



Nelly Hall: Uppburen och ifragasatt 

skal".79 Darmed grundlaggs den bild av Nelly Hall som sedan aterkommer i 
praktiskt taget alla minnesteckningar. Bilden av en starkt troende och hangi
ven kvinna som predikar och fôr manniskor till tro men som samtidigt blir 
kritiserad fôr att hon orsakar splittring bland de kristna samt att hon omfattar 
teologiska asikter som inte delas av hennes trossyskon. 

Ar 1947 gav Carl Wiktor Gillén (1862-1954) ut en minnesbok med titeln 
1 viickelsens tjiinst dar han beskriver si tt li v i den svenska folkvackelsen. 80 

Han berattar dar hur han den 8 augusti 1884, vid ett besok i Ladugards
teatem i Stockholm, bade en andlig upplevelse som blev livsavgorande fôr 
honom. Fralsningsarmén holl mote och just den har augustikvallen predi
kade Nelly Hall. Lokalen var fylld till sista plats och Gillén minns att Nelly 
Halls "tal abordes under stor stillhet".81 Efter den kvallen borjade han bade 
predika och be fôr sjuka. Han blev aven tillfragad om han ville ga med i 
Fralsningsarmén men han ville hellre bli missionar. C. W. Gillén ar alltsa en 
av alla dem som kom till en avgorelsepunkt, andligt sett, genom att delta i 
ett mote dar Nelly Hall predikade och han mindes det och berattade om det 
over femtio ar senare. 82 

Tjugo ar tidigare gav Gillén ut en annan minnesskrift, Niir varfloden 
kom, i vilken han blickar tillbaka pa sina ar som predikant. 1 den boken 
ligger fokus mer pa beskrivningar av folkvackelsens olika riktningar och 
aktorer an pa de egna erfarenhetema. Han agnar ett av kapitlen at Nelly Hall 
och Helgelsefôrbundet. Har ar anslaget ett annat an nar han berattar om sina 
personliga minnen tjugo ar senare. Han inleder med fôljande ord: "Nelly 
Hall. Det vilar vemod over det namnet bland Sveriges kristna folk", och 
avslutar med "Hon dog obegraten och overgiven. Och dock var hon vard ett 
battre slut. Vilken predikan fôr oss ar icke denna tragedi!".83 Hans inledning 
och avlutning befaster bilden av Nelly Hall som uppburen och samtidigt 
problematisk och som skal till att hennes stjama dalade framfôr Gillén 
tanken att "Kanske medgangen steg henne at huvudet" och det faktum att 
hon lamnade W. E. Boardmans laror fôr C. T. Russells.84 Han ser framvax
ten av Helgelsefôrbundet som en frukt av hennes arbete samtidigt som han 
inte kan avhalla sig fran att sammanfatta hennes li v som nagot av en tragedi. 
1 minnet av den egna andliga upplevelsen finns inte plats fôr kritiken mot 

79 Ekman 1902., s. 2893. 
8° Carl Wiktor Gillén blev predikant och arbetade bland annat i Florakyrkan i Stockholm och 
i Varmlands Ansgariforening. Han gjorde aven langre predikoresor i Sverige och utomlands. 
Bigrafiskt album for Svenska Missionsforbundet 1947, s. 99. 
81 Gillén 1947, s. 24 f. 
82 Han medgav att han hade haft fier andliga upplevelser men aldrig nâgon sâ starkt och 
avgorande som denna kvall, "Mânga gânger sedan dess har Gud uppfyllt mig med helig Ande, 
men aldrig med liknande erfarenhet som dâ". Gillén 194 7, s. 24. 
83 Gillén 1927, s. 121, 126. 
84 Gillén 1927, s. 126. 
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Nelly Hall daremot finns den dar nar han tjugo ar tidigare sammanfattar 
hennes livsverk i all dess komplexitet. 

En annan som berattar om egna minnen av att ha hort elier varit i kontakt 
med Nelly Halls verksamhet ar Janne Nyrén (1864-1945).85 1 hans minnes
bok Tiden gar beskriver han sina utbildningsar pa Missionsskolan i Kristi
nehamn och ger sin syn pa vad som hande i staden nar Nelly Hall besokte 
den vintem 1887/88. Han beskriver framforallt vilken effekt hennes forkun
nelse om syndfrihet eller fullkomlighetslaran som Nyrén valjer att kalla den 
hade. Hon "talade om for oss, att hon ej pa manga ar felat eller gjort nagot, 
som hon behovde bedja Gud om forlatelse for".86 Detta ledde till upprorda 
kanslor bade i Kristinehamns missionsforening och pa missionsskolan. En 
del tog stallning for andra emot. Detta ar ett exempel pa att hon uppfattades 
som kontroversiell nar det gaUde den teologi hon foresprakade. 

1 den andra delen av Svenskafolkrorelser som gavs ut 1937 finns Nelly 
Hall med. 1 bild och med en kort biografi sammanfattas hennes liv, arbete, 
resor, medlemskap i Helgelseforbundet och samarbete med Fralsnings
armén. Att hennes kontakter med Helgelseforbundet upphorde pa grund av 
"hennes dragning till de russellska laroma" namns men aven att hon mot 
slutet av sitt liv brot med namnda rorelse.87 Notisen ar forfattad av Jons 
Soneson (1869-1950) vilken var redaktor for Trons Segrar 1915-1943 och 
ledare for Helgelseforbundets bibelkurser 1915-1929.88 1 bada des sa sysslor 
eftertradde han C. J. Kihlstedt. 89 Det var alltsa en av ledargestaltema inom 
Helgelseforbundet som skrev minnesrunan over Nelly Hall och man kan 
notera att han pa det knappa utrymmet gav forhallandevis stort utrymme at 
det faktum att hon intresserade sig for C. T. Russells lara. 

Ar 1953 utgjorde jubileumsar for bade Svenska Alliansmissionen och 
Svenska Missionsforbundet vilket foranledde bada samfunden att publicera 
minnesskrifter. 1 form av tidningsnotiser och artiklar blickade de tillbaka pa 
hundra, respektive sjuttiofem ars historia. 1 Svenska Alliansmissionens min
nesbok finns en kort notis fran Jonkopingsposten 1883 om hur Nelly Hall 
predikade i stadens missionshus och en beskrivning av hur styrelsen i 
Jonkopings missionsforening efter ett tag forbjod henne att predika.90 
Turbulensen i Jonkoping 1883 forklarades med att "Froken Nelly Hall var 
en eldsjal, men hennes forkunnelse ledde till villfarelse om syndfrihet, var
for bestyrelsen i tid ville varna sina vanner for den nya faran".91 Redan 1921 
kom for ovrigt en historik over J onkopings missionsforening och i denna 

85 Janne Norén var missionsforestândare i SMF 1918-1930. 
86 Nyrén 1931, s. 138. 
87 Svenskafolkrorelser 1937, s. 531. 
88 Kihlstedt 1987, s. 159, s. 175, s. 184. 
89 For en presentation av C. J. Kihlstedt se kapitel4. 
90 Hagg 1953, s. 75, 88. 
91 Hagg 1953, s. 75. 
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gavs en liknande bild av Nelly Halls verksamhet i Jonkoping 1883. 
Missionshuset stangdes eftersom hon predikade en "ensidig helgelselara och 
obiblisk syndfrihetslara" och orsakade splittring bland de troende.92 Nelly 
Halls namn namns aven i Svenska Alliansmissionens senaste jubileums
skrift. Ar 2003 firar samfundet 150 âr och ett kapitel agnas ât frâgan om 
kvinnor fick predika elier inte. Dar berattas kort att Nelly Hall kom till 
Jonkoping i borjan av 1880-talet och att hon fürst tillats att predika men 
senare mottes av stangda missionshus. Aven om Nelly Halls namn namns 
valjer jubileumsskriften att fokusera pâ Fredrik Franson. Hans betydelse for 
att kvinnoma kunde agna sig ât mission och evangelisation lyfts fram, 
"Fredrik Franson slog upp darren pâ vid gavel" och skriften Profeterande 
dottrar ses som en milstolpe.93 Detta satt att tillskriva man, i detta fall 
Fredrik Franson, initiativet nar det galler kvinnors predikande ar exempel pâ 
den historieskrivning som framhâller mannen pâ kvinnomas bekostnad. Att 
situationen var nâgot mer komplex kommer forhoppningsvis att framgâ av 
denna avhandling. 

Svenska Missionsforbundets minnesbok frân 1953 presenterar Nelly Hall 
och ytterligare en predikande kvinna kallad "Svegs Marta" och debatten 
kring kvinnors predikan antyds.94 Att P. P. Waldenstrom, en av de ledande 
mannen inom Svenska Missionsforbundet, var i hetluften nar det gallde 
frâgan om kvinnor och predikan under varen 1883 visas med hjalp av citat 
ur Hemlandsviinnen.95 

Forutom de redan namnda samfunden och Helgelseforbundet har ytterli
gare tvâ samfund funnit skâl att namna om Nelly Hall i sin historieskrivning, 
Pingstrorelsen och Fralsningsarmén. Ar 1927 var det tjugo âr sedan Pingst
rorelsen startat i Sverige och Gustaf Emil Soderholm skrev en historik over 
dessa âr. Han gor en tillbakablick aven pâ tidigare rorelser for att hitta 
rôttema till sitt samfund och i det sammanhanget kommer han in pâ helgel
serorelsen som spreds i fiera lander, daribland Sverige, under 1880-talet. 
Han refererar till en konferens som holls i London 1885 i vilken bland andra 
Nelly Hall deltog. Han presenterar henne som "en av vârt lands forsta och 
mest omtalade evangelister" och darefter citerar han hennes ord ur proto-

92 Elmgren 1921, s. 158 f. Svenska Alliansmissionens historia gâr tillbaka till det traktatsall
skap som bildades i Jonkoping 1853. Jonkopings missionsf6rening bildades 1861 och 
Svenska Alliansmissionen kom till 1919 dâ Jonkopings missionsf6rening, Skandinaviska 
Alliansmissionen och Jonkopingskretsens kristliga ungdomsf6rbund gick samman. Goran 
Aberg 1972, s. 20-25, s. 195-205. 
93 Albertsson 2002, s. 83. Fredrik Franson presenteras narmare i kapitel2. 
94 Svegs Marta hette Marta Eriksson (f. 1829). Hennes verksamhetsomrâde var framf6rallt 
Halsingland. En kort biografi finns i Ekman 1898, s. 832-841. 
9S Genom Guds nad 1953, s. 140 f. 1 ett brev till Amy Moberg som ocksâ finns publicerat i 
minnesboken kallar Waldenstrom de kvinnliga predikantema fOr "kjortelpredikanter". 
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kollen frân namnda konferens.96 1 ovrigt anger han inga biografiska data om 
henne utan endast det langre citatet frân konferensen i London.97 

Arthur Sundstedt, som skrivit den hittills mest omfattande svenska histo
riken over Pingstrorelsens inledningsskede, startar aven han i en tillbaka
blick pâ 1800-talets folkvackelse. 1 hans genomarbetade epos finns bland an
nat ett avsnitt om W. E. Boardman utan att han namner nâgra kopplingar till 
Nelly Hal1.98 Hon finns daremot beskriven i avsnittet om Helgelseforbundet 
och dar syns tydligt att Sundstedt i stort tagit sina uppgifter frân Sonesson 
och Soderholm. Han forlagger hennes mate med W. E. Boardman till1885 i 
samband med konferensen i London men namner inget om Boardmans 
besok i Goteborg 1880. Han for vidare tesen att hon ar en av de forsta och 
mest omtalade evangelistema och till sist kommer aven han in pâ hennes 
samrore med C. T. Russell, "under senare âr râkade (hon) fastna i russellia
nismens villfarelser".99 Bad(} Soderholm och Sundstedt betecknar Nelly Hall 
som en av de forsta evangelistema och att hon tillhorde de mest kanda. Dar
emot sager de inte att hon var predikant och att detta kunde ha vackt debatt. 
V ad de egentligen lagger in i uttrycket "mest omtalad" gâr de in te in pâ.1 oo 

Nelly Hall bar av forklarliga skal uppmarksammats i fiera av Fralsnings
arméns minnesskrifter. Hon samarbetade ofta med Fralsningsarmén aven om 
hon aldrig formellt anslot sig till rorelsen. 101 1 femtioârsskriften presenteras 
tanken att det var Nelly Hall som var aktuell nar det gallde att utse den som 
skulle introducera Fralsningsarmén i Sverige. Nu blev det inte sâ utan upp
draget gick istallet till Hanna Ouchterlony. Var Malmstrom som skrev min
nesskriften hamtat denna uppgift ifrân ar oklart. 102 Han upprepar det 
obekraftade ryktet aven i sextioârsskriften men darefter forekommer inte 
uppgiften i Fralsningsarméns minnesteckningar.103 1 nittioârsskriften figure-

96 S<>derholm 1929, s. 48. Protokollet frân konferensen bar titeln Den mellanfolkliga konfe
rensen i London om troshelbriigdagorelse och sann helighet. 1-5 juni 1885. 
97 S<>derholm sager i en fotnot att han blivit valdigt nedstamd av att ha last ett teologiskt 
arbete som stallde sig kritiskt till mânga religi<>sa frâgor men att han kommit ur sin nedstamd
het efter det att han last protokollet frân konferensen i London. Sôderholm 1929, s. 50. Det 
faktum att han valde att citera hela Nelly Halls inlagg kan peka i den riktningen. Det verkar 
inte som om han primart var intresserad av att ge en levnadsteckning av henne utan mer 
âterge nâgot av den tro och <>vertygelse som formedlades via hennes vittnesb<>rd frân konfe
rensen i London. 
98 Sundstedt 1969, s. 140 ff. 
99 Sundstedt 1969, s. 160. 
100 Sundstedt skriver aven om Fredrik Franson och de evangelistkurser han anordnade (s. 134 
f). Till dessa halsades aven kvinnor valkomna sager Sundstedt men ingenstans i sin beskriv
ning namner han att kvinnoma predikade. Nar det galler detaljema kring var och nar Fredrik 
Franson skrev sin skrift Profeterande dottrar marks det att Sundstedt inte haft tillgâng till alla 
uppgifter. Fransons skrift behandlas i kapitel3. 
101 Ett exempel pa detta arC. W. Gilléns berattelse ovan. 
102 Malmstr<>m 1932, s. 120. 
103 Malmstr<>m 1942, s. 120. Uppgiften att Nelly Hall skulle varit aktuell i samband med 
introduktionen av FA i Sverige bar dock fOrts vidare av senare tids forskare. 
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rar Nelly Hall i samband med ett tidningsklipp ur Stridsropet, i vilket det 
berattas om en batutfard i augusti 1884. 

Vi tâgade framât med flygande fanor och klingande spel och under sang av solda
tema, tills vi kommo till den plats som var utsedd tor vâra môten. Majoren ledde och 
frôken Nelly Hall vittnade.10 

Majoren var Hanna Ouchterlony och vid detta tillfalle upptradde de bada 
kvinnoma tillsammans. Torsten Kjall som ansvarade for 90-arsskriften 
kommenterade inte ytterligare Nelly Halls namn. Han fann det uppenbarli
gen inte langre relevant att sarkilt lyfta fram henne i samband med Frals
ningsarméns tidiga historia. 

Pa fyrtiotalet kom Ragnar Redelius kyrkohistoriska studie over de 
religiosa rorelsema i Narke och pa femtiotalet skrev Carl Henrik Martling en 
avhandling om nattvardskrisen i Karlstad stift. Bada studiema fokuserade pa 
senare delen av 1800-talet och namner om Helgelseforbundets bildande. 
Redelius sager kort att Nelly Hall gick med i Helgelseforbundet och att hon 
vackte uppmarksamhet som predikant och helbragdagorerska.1 05 Martling 
papekar att Helgelseforbundet blev mycket uppmarksammat pa grund av 
Nelly Halls och andra kvinnliga evangelisters verksamhet. Han refererar 
vidare till en tidningsdebatt som fordes i samband med Nelly Halls besok i 
norra Varmland 1886.106 Att Nelly Hall horde till Helgelseforbundet och att 
hon vackte uppmarksamhet framhalls i bada studiema men ingen av forfat
tama garin pa nagra langre utlaggningar om Nelly Halls liv. De gor kortare 
resuméer vilka inte lamnar utrymme for nagra narmare detaljer. 

En som skrev och berattade om manniskor han i mott inom folkvackelsen 
var Gustav Mosesson (1877-1965) rektor for Svenska Missionsforbundets 
teologiska seminarium pa Lidingo. Han beskriver i anekdotisk form hur det 
kun de ga till i hans egen varmlandska hembygd. K vinnoma arbetade 
praktiskt men tog aldrig till orda minns Mosesson men sager samtidigt att de 
fiesta inte hade nagot emot att lyssna till kvinnliga predikanter. Nelly Hall 
och Helgelseforbundets kvinnliga evangelister var valkomna gaster.107 

Nelly Hall figurerar aven i skonlittera sammanhang. Fabian Mansson 
skrev 1916 en roman om hur folkvackelsen brot fram i hans hembygd i Ble
kinge skargard, pa on Hasslo. 108 1 ett samtal mellan ortens prost och en 
kyrkoherde fran Smaland kommer fragan om kvinnors predikan upp: 

104 Kjall 1972, s 192. Citatet ar hamtat frân "En marsch till Dyvik" i Stridsropet 17/1884. 
105 Redelius 1942, s. 160. 
106 Martling 1958, s. 306. 
107 Mosesson 1954, s. 33. 
10S Edvin Gôransson har skrivit en minnesskrift om Fabian Mânsson. I denna beskriver han 
hur Mânsson efter nâgra svâra âr i borjan pâ 1910-talet borjade :fundera ôver sin bamdom och 
uppvaxttid vilket senare utmynnade i romanen. Miljôn som skildras och forebildema till 
personema i boken kande Mânsson val till. Gôransson 1986, s. 31 tf. 
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I tidningama skymtade allt for val fram hur Antikrist hojde sitt huvud allt djarvare. 
Uppât landet drev ett fruntimmer, Nelly Hall, omkring och predikade. Kanske om 
nâgot âr skulle man se den skandalen att mannen pâ on skulle samlas omkring ett 
fruntimmer, som skulle hâlla predikningar?109 

I Manssons roman ar fiera av prastema mycket kritiska till vackelsen. De ser 
inte nagon anknytningspunkt till sin egen verksamhet och de ar bekymrade 
over den uppstudsighet som de menar foljer i vackelsens spar. Det skapar 
oordning och det yttersta tecknet pa denna utgors av kvinnor som predi
kar.110 Forutom Nelly Hall forekommer fiera andra predikanter och ledare 
inom vackelsen med sina egna identiteter, exempelvis P. P. Waldenstrom 
och Hast-August. Det ar alltsa en blandning av fiktiva och verkliga gestalter 
som presenteras. En anledning till att Fabian Mansson kande till Nelly Hall 
kan ha varit att han i sin ungdom var med i Fralsningsarmén. Ar 1889 kom 
han till Karlskrona och blev soldat bade i det civila och det professionella 
livet.111 Han kan mycket val ha hart henne predika i nagot sammanhang. 
Den ovan namnde Hast-August elier som han egentligen bette, August 
Andersson (1850-1931) predikade och hall moten i sodra Sverige under 
1880- och 90-talen. I en levnadsteckning over August Andersson namns 
aven Nelly Hall. I denna gors en jamforelse mellan en av de kvinnor som 
arbetade tillsammans med August Andersson och Nelly Hall. K vinnan ifraga 
bette Matilda Johansson och hon var enligt bokens forfattare Gunnar Olén 
en god talare "som nastan kunde mata sig med Nelly Hall". 112 Oléns jamfo
relse visar a tt minnet av Nelly Halls insatser och predikoformaga var 
levande annu pa 1950-talet. 

I romanen Johannes iir hans namn berattar GunlOg Jarhult om sin morfar 
Johannes Svensson. Han var mot slutet av 1800-talet aktiv i Svenska 
Missionsforbundet och studerade vid missionsskolan i Kristinehamn for att 
bli missionar i Ryssland. Debatten om kvinnor som predikanter var aktuell 
bland de manliga elevema vilket Gunlog Jarhult illustrerar genom att aterge 
en diskussion som kunde tankas ha agt rum vid skolan. Asiktema gick isar. 
En del stallde sig helt avvisande till foreteelsen medan andra inte riktigt 
visste vad de skulle tanka om saken. En ung man deklarerade att han hade 
blivit omvand efter att ha lyssnat till Nelly Halls forkunnelse och stallde 
fragan hur detta skulle tolkas - som ett verk av Gud elier djavulen. Nagot 
entydigt svar gavs inte. GunlOg Jarhults exempel visar an en gang att fragan 

109 Mânsson 1978, s. 243. 
110 En av prastema i boken framstâr som nâgot av en idealgestalt for Fabian Mânsson enligt 
Goransson 1986, s. 38 f. 
111 Goransson 1986, s. 11. Fabian Mânsson lamnade efter ett par âr de olika militara banoma 
for att agna sig ât politik. Goransson 1986, s. 17 ff. 
112 Olén 1954, s. 89. 
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om kvinnor och predikan debatterades i slutet av 1800-talet och att den mer 
an en gâng knots till Nelly Halls upptradande pâ scenen.113 

Redan i in1edningen till detta kapitel namns att Erland Johansson skrev 
om Nelly Hall i sin avhandling om Karlskoga och vackelsen i staden under 
slutet av 1800-talet. Han gav vissa biografiska uppgifter som bygger pâ delar 
av den litteratur som tagits upp i denna genomgâng. Motet med Erland 
Johanssons forskning forde mig i kontakt med ytterligare tvâ forskare vilka 
agnat tid och kraft ât Nelly Hall, namligen lngmar Gustafsson, aven han 
folkbildare och folkrorelseforskare, samt Sven Kârbrant som agnat mycket 
av sin forskarmoda ât Helgelseforbundets historia. 114 Han stâr bakom bâde 
Ett sekel i Herrens tjiinst, Helgelseforbundets hundraârsskrift frân 1987, och 
Hundra ar av Torpkonferenser frân 1986 som fokuserar pâ de publikdra
gande midsommarkonferenserna vid Torp utanfor ë>rebro i Narke. Dessa tre 
forskare ar varda att uppmarksamma. De valde att lyfta fram och poangtera 
betydelsen av Nelly Halls verksamhet som predikant aven om de inte hade 
mojlighet att gâ vidare med sin forskning om hennes liv. Samtidigt var det 
just dar jag kunde ta vid.11s Kârbrants bidrag till studiet av Nelly Hall 
kommer att behandlas mer ingâende i kapitel4. 

Ytterligare ett relativt nytt bidrag till belysningen av Nelly Halls li v ar en 
artikel av Anders Larsson om handel sema i samband med Nelly Halls besok 
i Malmo 1884 och 1885. Larsson beskriver handelserna dâ Malmo 
Evangelisk Lutherska Missionssallskap splittrades pâ grund av en konflikt 
om kvinnor och predikan. Â ven delar av den debatt om kvinnors predikan 
som var aktuell under 1880- och 90-talen behandlas i Larssons artikel. En 
frâga han staller ar om motstândet mot att kvinnor predikade kan forklaras 
utifrân att de manliga predikanterna kande sig hotade av en slags tilltagande 
feminisering av vackelserorelsen. Att de var radda att forlora mark till 
kvinnorna. 116 

Nelly Hall samarbetade under nâgra âr med svensk-amerikanen Fredrik 
Franson vilket medfort att det gâr att hitta uppgifter om henne i levnadsteck-

113 Jarhult 1983, s. 213. Alf Lindberg citerar ett helt avsnitt fran Gunlôg Jarhults bok i ett 
kapitel i sin avhandling Forkunnama och deras utbildning. Han menar att den fiktiva diskus
sionen agde rum vid Teologiska seminariet pâ Lidingô men det var vid missionsskolan i Kris
tinehamn. Lindberg 1991, s. 193. f. 
114 1 ett samtal med Ingmar Gustafsson nâgon gâng 1995-96 berattade han att Erland Johans
son och han hade tankt bege sig till USA fôr att sôka material efter Nelly Hall. Pâ 1950-talet 
skrev lngmar Gustavsson en uppsats om Nelly Hall som han lade fram vid Teologiska semina
riet pâ Lidingô. Uppsatsen fanns endast i nâgra tà exemplar och det som lamnades in vid 
seminariet hade vid nâgot tilWille fôrkommit, sa aven hans eget exemplar. En genomgâng av 
seminariets arkiv gav tyvarr inget resultat. 
115 Nar det galler Erland Johanssons material fick jag ôverta hans efterlamnade anteckningar 
och referenser kring Nelly Hall. Materialet ôverlamnades till mig av hans son, Roger Erlands
son. 
116 Anders Larsson 1997, s 17. Artikeln bygger pa en C-uppsats i historia "Tige edra qvinnor 
i fôrsamlingarna!" som lades fram vid Historiska institutionen, Lunds universitet 1995. 

38 



Kapitel 1. En outforskad ledargestalt 

ningama over hans liv. Josephine Princells studie fran 1909 var den forsta 
biografin som skrevs om honom och pa den foljde exempelvis Adolf Tho
manders, Efraim Palmqvists och Karl Linges bi drag. 117 V are sig Thomander 
elier Linge fann det dock modan vart att namna om Nelly Hall. Den som 
mest utforligt redovisat de bada vackelseledamas samarbete ar Edvard 
Torjesen. Hans omfattande avhandling om Fredrik Franson utkom 1985.118 

Ytterligare tre akademiska avhandlingar har haft anledning att berora 
Nelly Halls liv. Tuulikki Koivunen Bylund visar att Nelly Hall och Ebba 
Bostrom kande varandra och Anna Maria Claesson namner om henne i sin 
studie ô ver missionsvannema i J onkoping och deras engagemang for 
missionen i Kina.1 19 Karin Sarja behandlar i Â·nnu en syster till Afrika bland 
annat Helgelseforbundets mission i Sydafrika och lyfter i det sammanhanget 
fram Nelly Halls betydelse som missionssekreterare och predikant.120 

Att fin na spâren efter en manniska 

Materialet 
Det forsta j ag konstaterade var a tt det praktiskt taget in te finns na got dire kt 
primarmaterial efter Nelly Hall. 121 Detta kunde ha skjutit hela projektet i 
sank. V ad kan man med sakerhet pasta om en manniska om det inte finns 
ordentligt dokumenterat? Hur bedriver man forskning pa osaker mark? Gar 
det att saga nagot med sakerhet om det som inte ens finns dokumenterat i 
kallor av olika slag? Gar det att uttala sig aven om sadant som kan ses elier 
tolkas som ett tomrum efter en manniska? Manga forskningsgrenar brottas 
med liknande problem, framforallt de som vill skriva historia om kvinnor. 
Nar det galler Nelly Hall kan man anta att hon aldrig overvagde mojligheten 
av att en dag bli foremal for ett studium. Hade hon anat att hennes liv och 
verksamhet skulle vacka intresse en dag borde hon ha sett till att efterlamna 
nagon form av privat material. 

Nar det galler studium om kvinnors liv i historiska epoker ar detta ofta 
forenat med svarigheter just nar det galler att fà tag pa relevant kallmate
rial.122 1 den mân kvinnoma ej haft tillrackligt framskjutna positioner som 
motiverat att de sjalva, elier nagon annan, haft ambitionen elier funnit det 

117 Thomander 1921, Palmqvist 1947, Linge 1951. 
11 8 1983 publicerade Torjesen en forstudie till sin avhandling och aven i denna framgâr klart 
samarbetet mellan Nelly Hall och Fredrik Franson. 
119 Koivunen Bylund 1994, s. 192, Claesson 2001, s. 110-113. 
120 Sarja 2002, s. 115 f, 276 f. 
121 Detta verifierades i samtal med Ingmar Gustafsson och Sven Kârbrant och vid kontakter 
med folkrôrelsearkivet i ôrebro. 
122 Se exempelvis Ulvros 1996, s. 21. 
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modan vart att samla ihop deras efterlamnade alster och fortecknat det, stal
ler detta forskaren infor ett bitvis modosamt arbete att andâ bitta det som 
finns av tidigare okant och i varsta fall forvanskat materiaL123 Nar det galler 
Nelly Hall kan frâgan stallas om en del av kallproblematiken, och bristen pâ 
tillgangligt material efter henne, aven bar att gora med hennes livshistoria. 
Det bar varit ett tâlamodsprovande arbete att soka kallmaterialet. Jag bar 
bemodat mig om att samla ihop sâ mycket som mojligt av vad hon lamnat 
efter sig. Men nagra brev, dagbocker, artiklar, och oversattningar samman
stalldes aldrig for senare deponering i ett arkiv. Tvartom, lamnade hon sitt 
liv tamligen osorterat vilket inte ar detsamma som att hon inte lamnat nâgot 
substantiellt efter sig. Det bevarade materialet utgors framst av brev, publi
cerade i olika missionstidskrifter, oversattningar och artiklar. 

Nelly Halls verksamhet gâr att folja via notiser och artiklar i samtida 
press. Detta material bar jag begransat till vissa nedslag. Det skulle fora allt
for lângt att soka verifiera hennes verksamhet pâ alla de platser hon besokte. 
En liknande avvagning bar gjorts i frâga om forsamlingsprotokoll som kan 
beratta om hennes predikobesok. Vidare bar Nelly Halls li v varit foremâl for 
kortare utlaggningar, bâde i minnesskrifter frân Helgelseforbundet som hon 
anslot sig till, och exempelvis i oversiktsverk om vackelsen. 1 fiera av dessa 
bar hon ihâgkommits som enda kvinna bland en rad av man vilket kan tyda 
pâ att hon var val kand av sin samtid, sâ kand att hon svârligen kunde 
glommas helt. 

Forutom det material som kan hanforas till Nelly Hall sjalv samt det som 
skrivits om henne bar jag aven anvant mig av andras texter. Till frâgan om 
kvinnors predikan som ar en sjalvklar diskussion i anslutning till Nelly Halls 
liv bar jag anvant en del samtida skrifter av bade kvinnor och man som 
diskuterat denna frâga. Catherine Booths, Fredrik Fransons och John 
Ongmans bidrag till stod for kvinnors predikan tas upp och behandlas i 
kapitel 3. Detta material tillika med de artiklar Nelly Hall sjalv skrev och 
oversatte bar kravt en noggrann lasning och ar att hanfora till ett 
hermeneutiskt tolkningssatt dar textforstâelsen ar central. Â ven bibeltexter 
som kan ha varit vagledande for Nelly Hall bar studerats. 

Ett annat kallmaterial som âskâdliggor kvinnors aktiviteter mer an 
mycket annat i vackelsen ar kassabocker. Det gâr att summera en stor del av 
kvinnors insatser genom att studera kassabocker fran missionsforeningar 
runt om i Sverige. Via Helgelseforbundets kassabocker frân 1890-talet gâr 
det exempelvis att fà fram uppgifter bâde om insamlade medel och vilka 
platser Nelly Halls besokte. 

Nar det galler brev efter Nelly Hall bestâr de framforallt av resebrev 
publicerade i olika missionstidskrifter. Denna typ av brevmaterial vâllar 

123 En jamforelse kan gôras med Selma Lagerlôf som sparade och organiserade sitt material 
utifrân ôvertygelsen att hon var betydelsefull. 
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vissa metodiska svârigheter. V ad sags i ett brev, sarskilt om det ska publiee
ras offentligt i en missionstidskrift? Pâ goda gronder finns skal att anta att 
det mest privata inte sags i sâdana brev. Detta begransar sjalvklart môjlig
hetema att âterge ett inifrânperspektiv. 124 Eftersom jag valt att i huvudsak 
prioritera den offentliga bilden av Nelly Hall har de publicerade breven 
kommit att utgôra en viktig kalla. De brev som publicerades offentligt 
bidrog till att vidmakthâlla intresset for den gemensamma verksamheten 
som byggde pâ att medlemmama bidrog ekonomiskt elier pâ annat satt. En 
kansla av samhôrighet skapades som var nôdvandig for att vackelse- och 
missionsarbetet skulle kunna drivas vidare. 

Vid insamlandet av det som finns bevarat i olika arkiv har det varit 
slâende hur spritt materialet ar, bade i Sverige och utomlands. Fôrutom ett 
antal svenska arkiv har det varit nôdvandigt att besôka och kontakta arkiv i 
England och USA. Detta i sin tur ar en del av den tid och kontext Nelly Hall 
levde i. Den svenska folkvackelsen vaxte sjalvklart fram utifrân sina 
inhemska forutsattningar men den hamtade aven inspiration frân framst 
engelsk och amerikansk vackelsekristendom. Kontaktema skedde inte enbart 
via utvaxling av brev, bôcker, tidningar och artiklar utan minst lika viktiga 
var môtena mellan manniskor. Vackelseledare av olika dignitet frân England 
och USA besôkte Sverige och svenska vackelseledare gjorde resor i Europa 
och USA. Dessa môten mellan olika individer utvecklades till omfattande 
natverk som bidrog till vackelsens framvaxt. 

En annan faktor som har betydelse for att forstâ de intemationella nat
verken vid denna tid ar missi onen. Evangeliseringen av "môrka trakter", 
bâde inhemska och utlandska, var en ledstjama for vackelsens medlemmar. 
Sâ blev de intemationella kontaktema en tydlig och vasentlig del av hur 
trons li v uttrycktes och levdes. Det var lika exotiskt som naturligt att tala om 
svarta barn, kinesiska bibelflickor och fattiga samebam som om vackelse
kristna trossyskon i Nya Varlden. Det var ocksâ emigrationens tid och i dess 
kôlvatten ôkade kontaktema mellan religiôsa grupper. Resoma ôver Atlan
ten var mânga och for somliga gick de i bâda riktningama. 

Frân fôrsta bôrjan har jag haft tillgâng till en rad kortare sammanfattning 
ar av Nelly Halls liv. De âterfinns i historiska ôversikter ôver framforallt 
Helgelseforbundet och Fralsningsarmén. Med utgângspunkt i de uppgifter 
om hennes liv som stâtt att finna i dessa skrifter har jag sedan gâtt vidare for 
att bitta ytterligare material nar det gallt att teckna hennes liv, familj, upp
vaxt och utbildning. Jag har anvant mig av kyrkboksmaterial pâ mikrokort 
frân SV AR i Ramsele och mantalsuppgifter vid Landsarkivet i Gôteborg. 
Arkivmaterial frân Kungliga Hôgre Lararinneseminariet i Stockholm har 
tillsammans med uppgifter i kyrkbôckema gett underlag till beskrivningen 
av Nelly Halls uppvaxt. 

124 Se diskussion kring detta i t. ex. Ulvros 1996, s. 22 och Sarja 2002, s. 29-33. 
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Hennes tid som lararinna i Goteborg finns dokumenterad i arkiven i 
anslutning till de bada skolor hon var anstalld vid, Kjellbergska flickskolan 
och Sigrid Rudebecks skola. For hennes verksamhet som predikant un der 
1880-talet har jag framforallt anvant mig av det som rapporterats i tidningar 
som Svenska Pasten, Gotebargs Weckablad och Chicaga-Bladet samt 
notiser i en rad andra dags- eller veckotidningar vilket framgar av kallfor
teckningen. For hennes verksamhet i slutet av 1880-talet och under 1890-
talet utgors kalloma framforallt av Helgelseforbundets arkiv och tidskriften 
Trans Segrar. Predikotumén aren 1892-94 till USA avsatte spar i Chicaga
Bladet i form av beskrivningar med avseende pa hennes verksamhet och 
artiklar hon sjalv skrev och fick publicerade i densamma. Resan till USA gar 
aven att folja via resebrev publicerade i Trans Segrar. 1 vissa fall forekom 
exakt samma eller liknande brev i bade Chicaga-Bladet och Trans Segrar. 
Nar det galler de resor hon gjorde till Finland, Norge och Tyskland ar ater
igen en av huvudkalloma resebrev publicerade i Trans Segrar och Chicaga
Bladet. Resan till Finland 1888-89 gar att folja aven i finsk tidningspress. 

Nelly Halls redan omtalade samarbete med den valkande Fredrik Franson 
har nodvandiggjort en djupdykning i forskningen kring hans liv. Edvard 
Torjesens studie om Fredrik Franson formedlar en ovarderlig inblick i en 
mangd material)25 For att tolka kontext och forebilder har studier kring 
svenska vackelserorelser i allmanhet varit aktuella och for de intemationella 
kontaktema har arkiv bade i England och USA konsulterats. 

For ti den efter 1900 ar ma teri alet ma gert. Det finns in te tackning for alla 
aren fram till hennes dod 1916. Uppgiftema om var hon var bosatt och vad 
hon agnade sig at blir ytterst sporadiska. Chicaga-Bladet har dock visat sig 
innehalla en del uppgifter och dessa tillsammans med ett referat fran en dis
kussion i Chicago 1901 dar Nelly Hall deltog samt ett bibelstudium som hon 
publicerade samma ar bildar underlag for vad som sa har langt kan sagas om 
de avslutande aren av hennes li v. 

Arkiven 
Det faktum att Nelly Hall varit en i stort sett outforskad ledargestalt har 
medfort att arbetet med att soka och sammanstalla arkivmaterial efter henne 
tagit stor tid i ansprak. Inte alla arkivkontakter har varit lyckosamma och for 
att ge en inblick i hur detta arbete bedrivits samt vilka resultat jag uppnatt 
har jag valt att nagot mer ingaende beskriva de olika arkivkontaktema. 

Helgelsefërbundet 
Eftersom Helgelseforbundet var den rorelse Nelly Hall anslot sig till foll det 
sig sjalvklart att fürst ta itu med material fran denna rorelse. Helgelsefor-

125 Torjesen 1983 och 1985. 
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bundets material forvaras i folkrorelsearkivet i Ùrebro vilket jag besokte i 
september 1995.126 Dar finns styrelseprotokoll och kassabocker fran 
tidsperioden 1890-1916 men i ovrigt inget av intresse. Helgelseforbundet 
var i likhet med manga andra rore1ser i sitt inledningsskede inte sa alert nar 
det gallde dokumentationen av den egna verksamheten. Det fanns fà doku
ment som kunde beratta nagot om Nelly Hall. Ett intressant material var 
dock kassabockema. I dem fanns tydligt redovisat varifran insamlade medel 
kom, uppgifter som aven trycktes i Trons Segrar vid den tiden. Vidare 
kunde jag via kassabockema folja Nelly Hall pa fiera av hennes resor. Sar
skilt intressant var den tva ar langa resan i USA 1892-94. I kassabockema 
namnges platser pa den amerikanska ostkusten och i mellanvastem dar hon 
predikade samt hur manga dollar hon samlades in. Kassabockema innehaller 
aven tydliga anvisningar om vad pengama skulle anvandas till. I de fiesta 
fall rorde det missionsarbetet i Zululand i Sydafrika elier i Kina.127 

Kontaktema med Helgelseforbundet visade pa betydelsen av tidskriften 
Trons Segrar. Nelly Hall medverkade i denna under hela 1890-talet. De 
utforliga resebreven blev en utmarkt kalla till att folja henne i sparen. Jag 
gick till att borja med igenom Trons Segrar vid Universitetsbiblioteket 
Carolina i Uppsala. Senare fick jag med hjalp av Karl Gustav Mattson pa 
Helgelseforbundets expedition i Kumla lana argangama fran 1890 till 
1916.128 Hanvisningama till Trons Segrar bygger i huvudsak pa upplagan 
fran Kumla men vissa komp1etteringar i efterhand bar medfort att en del 
referenser till enbart anger ar och sida medan andra anger aven nummer. 
Den upplaga av Trons Segrar som finns tillganglig i Uppsala ar inbunden 
med lopande paginering under det att upplagan i Kumla holl isar de separata 
numren i varje argang. Sidnumreringen ar dock alltid densamma oberoende 
av hur argangama fogats samman. 

1 nternationella fralsningsarmén 
I maj 1996 besokte jag Fralsningsarméns intemationella hogkvarter i 
London dar merparten av materialet fran rorelsens tillkomst forvaras. 
Catherine och William Booths privata samlingar samsas om utrymmet med 
protokoll och tidskrifter som Stridsropet pa engelska och andra sprak samt 
en mangd artiklar och litteratur om Fralsningsarmén.l29 Val pa plats fick jag 

126 Vid Arkivcentrum i Ôrebro Ui.n finns Folkrorelsemas Arkiv i Ôrebro samt Ôrebro Lans 
Foretagsarkiv. Adress: Nikolaigatan 3, 702 10 Ôrebro, 019/611 29 00, 
www.arkivcentrum.y.se. Arkivarie Olle Bergstrom som ar en stor kannare av folkrorelsemate
rialet var ytterst behjalplig i framtagandet av materialet. 
127 Vilka platser som besoktes i USA namns aven ide tryckta resebreven. 
128 Helgelsefôrbundet ingâr numera i Evangeliska Frikyrkan med adress Olaigatan 4, Box 
1524, 701 16 Ôrebro, tel. 019/16 76 00. www.evangeliskafrikyrkan.se. 
129 Min kontaktperson var Mrs. Judith Walker, Salvation Army Heritage, 117-121 Judd 
Street, King's Cross, London WC1H 9NN. 
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klart for mig att det finns stora luckor i det bevarade materialet. Detta for
klaras av att byggnaden med arkivet traffades av bomber under andra 
varldskriget. Delar av materialet forstordes vilket kan forklara att det inte 
gick att fà fram nâgra belagg for att Nelly Hall uppeholl sig vid Fralsnings
arméns hogkvarter i London 1882. Uppgiften att William Booth harle valt 
mellan Hanna Ouchterlony och Nelly Hall nar Fralsningsarmén skulle intro
duceras i Sverige gick inte heller att verifiera. 

Besoket i England blev dock avgorande pâ ett annat och ovantat satt. For
utom Fralsningsarméns arkiv och ett par arkivbesok med koppling till Anna 
Phillips besokte jag British Library dar jag fann tvâ skrifter som klargjorde 
nâgot jag anat men ditintills inte kunnat foga samman. Det var tvâ smâ haf
ten, debattskrifter narmare bestamt, frân 1859. Den ena var forfattad av 
Augustus Rees och den andra av Catherine Booth. Med anledning av den 
amerikanska helgelseforkunnerskan Phoebe Palmers besok i England gick 
Rees till angrepp mot kvinnor som predikade. Catherine Booth gick i svaro
mâl och skrev sin beromda skrift till forsvar for kvinnors predikande.1 30 

Detta fick mig att inse att frâgan om kvinnor som predikat i historien var be
tydligt storre an jag forestallt mig. Via Fralsningsarméns arkiv i London 
kom jag aven i kontakt med en kanadensisk forskare, Pamela Walker. Hon 
arbetade tillsammans med Barbara Kienzle pâ en antologi om kvinnors pre
dikan under tvâtusen âr. Denna bok som publicerades1998 ar som redan pâ
pekats en viktig milstolpe nar det galler historisk forskning over detta amne. 

Svenska emigrantinstitutet 

Nelly Halls besok i USA 1892-94 och emigration till samma land 1901 
foranledde ett besok vid Svenska Emigrantinstitutet i Vaxjo i oktober 
1996.131 Uppgiftema om hennes resor till USA fanns i emigrantregistret 
med avresedatum, bâtamas namn, avresehamn och medpassagerare namn. 
Nasta uppgift var att leta efter henne i medlemsregistren over olika forsam
lingar i stader dar hon bott en langre tid. 132 Chicago var med pâ listan lik-

130 Den forsta pamfletten hade den uttommande titeln Female Teaching: or, the Rev. A. A. 
Rees versus Mrs. Palmer, being a Reply to a pamphlet by the above gentleman on the 
Sunderland Revival. Senare versioner av skriften omarbetades nâgot och fick en betydligt 
kortare titel som exempelvis Female Ministry frân 1909 elier pâ svenska Qwinnans riitt att 
predika evangelium som kom 1885. 
131 Svenska Emigrantinstitutet pâborjade sin verksamhet 1966 och de har sitt sate i Utvand
rarnas Hus i Vaxjo, Vilhelm Mobergs gata 4, Box 201, 351 04 Vaxjo, tel. 0470/20120. 
www.svenskaemigrantinstitutet.g.se. Materia1et ar det mest omfattande nar det galler svenskar 
i Nordamerika. Dar finns bade privata brevsamlingar, svensk-amerikanska forenings- och 
kyrkoarkiv, svensk-amerikanska tidningar med mera. US Federal Population Censuses (natio
nella folkrakningen) ingâr i samlingarna liksom databasema Emigranten!Emihamn och Emi
bas. De bada senare finns numera aven att tillga pâ CD-ROM. CD-Emigranten ges ut av SEI i 
Vaxjo, Emigrantregistret i Karlstad och Goteborgs-Emigranten i Goteborg. 
132 Ca 2000 svenskamerikanska kyrkoarkiv har inventerats och mikrofilmats och ar forteck
nade i bestândsregistret SAKA. 
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som New York och Brockton dar hon bodde vid sin dôd 1916. Jag valde ut 
de fôrsamlingar hon môjligen kunde tankas ha blivit medlem av. 133 Sôk
ningen gav inget resultat vad gaUde Nelly Hall, daremot en inblick i mang
den av fôrsamlingar. 

1 USA fôretogs nationella folkrakningar, sa kallade census, vart tionde ar 
fran 1790-1930. Eftersom Nelly Halllevde i USA 191 0 j ag gick igenom den 
fran staden Brockton dar Nelly Hall bodde vid sin dôd. Tyvarr gick det inte 
att spara henne via detta material. 134 Mer avgôrande vid mitt besôk i Vaxjô 
var att jag kom i kontakt med andra typer av material som svensk-ameri
kansk litteratur, religiôs saval som annan och mikrofilmsamlingen av 
svensk-amerikanska tidningar. Har stiftade jag bekantskap med Chicago
Bladet, en tidning som blev ovarderlig i det fortsatta sôkandet efter material. 
1 denna upptiickte jag svensk-amerikanskan Josephine Princell som kom att 
bli en viktig lank och informant till Nelly Halls li v. Senare gick jag igenom 
40 argangar av Chicago-Bladet. 

Stockholms stadsarkiv 

Nelly Hall fick sin utbildning tilllararinna vid Kungliga Hôgre Lararinne
seminariet i Stockholm och arkivhandlingama efter denna valrenommerade 
laroinstitution ar placerade vid Stockholms stadsarkiv.135 Betygsbok, 
narvarorapporter, schema och minnesteckningar ger en inblick i Nelly Halls 
studier och vad hon presterade. 

Jehovas vittnen 

Ytterligare ett arkivprojekt var att fôrsôka komma till ratta med uppgiftema 
om att Nelly Hall hade blivit russellian under senare delen av sitt liv. Jag var 
i kontakt med Jehovas vittnens rikskansli i Sverige ett flertal ganger, per 
telefon och brev samt med det intemationella huvudkvarteret i New Y ork.136 

133 Exempelvis First Evangelical Free Church och South Evangelical Covenant Church i 
Chicago, First Lutheran Church, Trinity Baptist Church och Covenant Congregational Church 
i Brockton. 
134 Idag ar det mojligt att via Internet bestiilla sokningar i det Census material som ar upplagt 
i databaser. For Brocktons del ar dock inte 1910 inlagt i en databas, daremot 1900 och 1920. 
135 Jag besokte stadsarkivet i november 1996. Stockholms stadsarkiv och Landsarkiv for 
Stockholms lan har adress Kungsklippan 6, Box 220663, 104 22 Stockholm. Tel. 08-508 283 
00. 1 Stockholms stadsarkiv forvaras handlingsbestând frân aldre kommunala institutioner, 
stadsfullmiiktige och beredningsutskott, nuvarande och fôrutvarande kommunala niimnder. 
Vidare finns kyrkliga forsamlingsarkiv samt enskilda arkiv i form av person- och sliiktarkiv 
samt forenings- och organisationsarkiv. Aven arkiv efter ett flertal enskilda skolor och stiftel
ser, till vilka Kungliga Hogre Lararinneseminariet hor, forvaras dar. 
136 Adressen till det nationella kontoret for Jehovas vittnen i Sverige ar Jehovas vittnen, Box 
5, 732 21 Arboga. Det intemationella hogkvarteret nâs via 25 Columbia Heights, Brooklyn, 
NY 11201-2483. www.watchtower.org. Kontoret i New York ar huvudkontor med avdel
ningskontor i olika liinder. Litteratur, information med mera utgâr frân New York och kanali
seras via de olika avdelningama. 
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Jag fick svar pa mina forfragningar men de var negativa nar det gallde att 
bitta nagra kallor efter Nelly Hall. Hur jag valt att tolka detta faktum ater
kommer j ag till i avsnittet om hennes samrore med Charles T. Russells 
rorelse. 

SVAR 

Parallellt med resor till olika arkiv vande jag mig aven till SV AR, Svensk 
Arkivinformation, i Ramsele.137 Darifran fick jag tillgang till de kyrkbocker 
jag behovde for att kartlagga var Nelly Hall bott under sitt liv i Sverige, 
olika adresser, in- och utflyttningar, Det gick dock inte att uppna fullstandig 
tackning. Hon flyttade ofta och resan till USA, 1892-94, utgor ett avbrott i 
personuppgiftema. Det gar givetvis att gora en grundligare slaktforskning 
med hjalp av kyrkoarkiven an den jag gjort. Jag koncentrerade mig i huvud
sak pa det som var viktigt for att kunna folja Nelly Halls verksamhet. 

Archives of the Billy Graham Center 

Som redan namnts kom Edvard P. Torjesen att bli vardefull i efterforsk
ningar om Nelly Hall. Han skrev om den svensk -amerikanske predikanten 
och missionsarbetaren Fredrik Franson. Via Guide to Swedish-American 
Archivai and Manuscript Sources in the United States framgick att Edvard 
Torjesen placerat sitt kallmaterial vid Billy Graham Center Archives, 
Wheaton, Illinois.138 Jag vande mig till arkivet och de stallde materialet till 
forfogande.139 I Torjesens studie namns Nelly Hall ett antal ganger. I hans 
kallmaterial, som till storsta delen bestar av excerpter fran tidningar, tid
skrifter, minnesbocker och predikningar, fanns material som bade tagit lang 
tid att fà fram pa annat satt.140 Edvard Torjesens forskning om Fredrik 
Franson bar haft stor betydelse for studiet av Nelly Halls liv. Vi kommer 
dock till nagot olika slutsatser utifran det tillgangliga materialet. 141 

Arkiven i Gëteborg 

Nelly Hall arbetade som lararinna i Goteborg och materialet som beror 
denna period i hennes liv forvaras i landsarkivet, stadsarkivet samt vid 

137 SV AR, Svensk arkivinformation, Box 160, 880 40 Ramsele. Tel. 0623/725 00. 
www.svar.ra.se. Vilka kyrkoarkiv jag anvander mig av framgâr av arkivforteckningen. 
138 Adress: Wheaton College, Billy Graham Center Archives, Box 607, 500 Colle ge Ave., 
Wheaton, Illinois 60187.www.wheaton.edu. 
139 Privatarkiv Gunilla Gunner, brev till Wheaton College 27.10.1996. 
140 Kollektionen innehâller kopior av allt material Torjesen samlat och ar tillganglig pâ 
mikrofilm med beteckningen C 87. 
141 Jag sokte aven kontakt direkt med Edvard Torjesen, dels via TEAM som formedlade hans 
adress samt i brev till honom. Privatarkiv Gunilla Gunner, brev till TEAM 21.03.1997, till 
Edvard Torjesen 08.04.1997 och till Mr. and Mrs. Edvard Torjesen 17.11.1997. Det kom ald
rig nâgot svar frân Torjesen. 
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Sigrid Rudebecks gymnasium.142 Kjellbergska flickskolans material finns i 
landsarkivet och arkivet efter Sigrid Rudebecks skola i stadsarkivet. 
Materialet utgôrs i huvudsak av scheman, protokollsbôcker och forteck
ningar ôver Hirare och elever. Kjellbergska flickskolans material innehôll en 
del anvandbara uppgifter men nar det gallde Sigrid Rudebecks skola var 
resultatet magert. Daremot visade sig kontakten med Sigrid Rudebecks 
gymnasium som idag ar namnet pa den institution som Sigrid Rudebeck 
startade 1869, falla mer val ut. J ag fick i samtal med rektom veta a tt de for
varade visst material pa skolan, bland annat en handskriven minnesbok fran 
1890-talet vilken patraffades i huset nar de renoverade lokalema i mitten pa 
1990-talet. Boken forvaras annu i kassaskapet pa rektorsexpeditionen och 
den hôr till en av de rikhaltigare kalloma om Nelly Halls lararar.143 

Riksarkivet i Stockholm 

Fralsningsarmén var intressant aven med sitt svenska material. Arkivhand
lingama forvaras i Riksarkivet och dar finns ett antal brev fran Nelly Hall 
till Fralsningsarméns hôgkvarter. Dessa brev, fyra till antalet, utgôr tillsam
mans med de tva som aterfinns i Waldenstrômska slaktarkivet de enda origi
nalbrev jag sa bar langt lyckats uppspara. Nelly Hall skrev till Paul Peter 
Waldenstrôm 1876 och hans svar till Nelly Hall ar publicerat i P. P. Wal
denstroms brev 1858-1882, del2.144 1 Eriksbergsarkivet finns aven ett antal 
brev fran Nelly Halls bror, Mauritz Hall, till Carl Carlsson Bonde. 

Chicago 

Hôsten 1997 besôkte jag arkiv och forskningsbibliotek i Chicago. Mesta 
tiden agnades at arkivet vid North Park University dar professor Phil Ander
son och arkivarien Tim Johnson var behjalpliga. 145 Tillsammans besôkte vi 
dessutom Trinity International University's Library och dar bjôds vi pa en 
intressant arkivupplevelse. Linda Fratt, bibliotekarie vid Trinity, bade med
delat att arkivet innehôll en del svensk-amerikanskt material, bland annat 
predikningar. Val i arkivet visade det sig att det inte bade nagon arkivfor
teckning. Tim Johnson och jag gick igenom det som fanns. Han upprattade 

142 Landsarkivet i Goteborg, Geijersgatan 1, Box 19035, 400 12 Goteborg, tel. 0311778 68 
00, www.ra.se/gla. Goteborgs Stadsarkiv heter idag Region- och stadsarkivet i Goteborg med 
folkrorelsemas arkiv, Ottehallegatan 5, Box 2154, 403 13 Gôteborg, tel. 031-17 95 45, 
www.arkivnamnden.gotenburg.se. Sigrid Rudebecks gymnasium, Bellmansgatan 6-8, 411 28 
Goteborg, tel. 031/10 57 70. www.rudebecks.se. 
143 Forutom minnesboken fanns i skolans kassaskap aven kopior pa brev skrivna av Sigrid 
Rudebeck till Olga Kullgren under âren 1906-1909 samt en parm med Sigrid Rudebecks 
lektionsplaneringar. Originalhandlingama f6rvaras pâ KB. 
144 Bredberg 1938, s. 132 tf. 
145 North Park University som aven rymmer North Park Theological Seminary har adress 
3225W, Foster Avenue, Chicago, IL 60625. Jag samrâdde aven med Stephen R Graham, 
Dean ofFaculty, om min forskning. 
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en forteckning och jag bistod med mina svenskkunskaper. Arkivet som hor 
till Evangelical Free Church of America verkade inte anvandas for forsk
ning. Via Linda Fratt kom jag aven i kontakt med Evangelical Free Church 
of America's arkiv i Minneapolis.146 En tidigare missionar, J. Vernon 
Anderson forestod samlingarna. Han var mycket tillmotesgaende och berat
tade vad som fanns i arkivet. Det mesta materialet fram till 1920-talet ar pa 
svenska vilket gjorde att han inte kunde redogora narmare for innehallet.147 
Jag harle tyvarr inte mojlighet att besoka Minneapolis men Vernon Ander
son tog kontakt med den amerikanske kyrkohistorikern, Karl A. Oison. Den
nes fru, Della Oison, harle gett ut en mindre studîe over kvinnor som var 
aktiva under Evangelical Free Church of America's forsta tid. Nelly Hall ar 
omnamnd i denna studie och Della Olssons bok starker bilden av att Nelly 
Hall var en del av en svensk-amerikansk kontext.148 Perspektivet forandra
des och vidgades i och med insikten a tt Nelly Hall figurerade i medvetandet 
bland kyrkohistoriker i USA. 

1 arkivet vid North Park University arbetade jag med material efter Anna 
Phillips bror, David Nyvall, som var en av skolans grundare.149 Samtidigt 
gick jag igenom tidskrifter och tidningar fran den period da Nelly Hall 
befann sig i USA. Resulta tet var ma gert men j ag starktes i min insikt a tt 
Chicago-Bladet var viktig i sammanhanget forutom att en del mindre notiser 
i fiera andra kristna tidningar namnde Nelly Hall.15ü 

Eftersom Nelly Hall samarbetade med Fredrik Franson och han i sin tur 
med Dwight L. Moody i Chicago besokte jag Moody Research Library i 
Chicago. Dar fanns en omfattande brevsamling bestaende av kopior pa brev 
fran Moody, daremot inga brev till honom. Jag sokte pa de namn som kunde 
vara av intresse, Fredrik Franson, Nelly Hall och makarna Princell, men det 
gavinget. 

Tim Johnson hjalpte mig att losa fragan om dodsattest efter Nelly Hall. 
Hon bodde vid sin dod i Brockton och jag fick radet att vanda mig till 
Brockton City County .151 J ag skickade en forfragan och svaret ani ande inom 
ett par veckor. Pa dodsattesten fanns aven uppgifter om var Nelly Hall 

146 Adressen ar EFCA Headquarters building, 901 East 78th Street, Minneapolis, MN, 55420-
13000. Privatarkiv Gunilla Gunner, Linda Fratt till Gunilla Gunner 17.10.1997. 
147 Enligt uppgift inneholl arkivet ett mindre antal brev, ârsbocker, pamfletter, ekonomiska 
rapporter, fotografier och bocker. Privatarkiv Gunilla Gunner, Vernon Anderson till Gunilla 
Gunner 07.11.1997. 
148 Della Oison anfor tyvarr inga mer utforliga kallor. 
149 Scott E. Erickson har skrivit en avhandling om David Nyvall och hans betydelse for upp
byggnaden av The Evangelical Covenant Church of America. Erickson 1996. 
150 Missionsviinnen, Minneapolis Veckoblad (fran 1906 Veckob/adet), Svenska 
Amerikanaren, Svenska Tribunen. 
151 Adressen ar Brockton City Hall, City Clerk (508) 580-7114, 45 School Street, Brockton, 
MA 02301-4059. www.brockton.net/brocktoncityhall.htm. 
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begravdes och j ag tog kontakt med kyrkogarden och fick bekraftat a tt 
hennes grav finns dar.152 

Riksarkivet i Oslo 

Varen 1999 besokte jag riksarkivet i Oslo. 153 Det var framforallt Det Norske 
Misj onsforbund som var in tressant men tyvarr fanns in te helier dar na got 
material med direkt anknytning till Nelly Hall. 

New York 

Sommaren 2000 besokte jag USA och i New York tog mig till Ellis Island, 
on dar emigrantema steg iland for vidare inskeppning till Manhattan. 
Anlaggningama pa on stod klara 1892 samma ar som Nelly Hall reste over 
Atlanten fors ta gangen. J ag konsulterade databasen over passagerarlistor och 
hennes ankomst 1892 fanns registrerad, daremot stod inget om hennes inresa 
1901.154 Varfor det var sa har jag annu inte lyckats utrona. Mojligen skedde 
ett misstag elier sa kom hon via en annan hamn. Idag ar Ellis Island ett val
besokt museum och bland mycket annat finns dar tva monument med namn 
pa immigranter inristade. Nelly Halls namn fanns dock inte bland alla de 
hundratusentals uppraknade. Jag besokte aven New York Public Library och 
lyckades fà fram uppgifter om det Kallmanska bamhemmet dar Nelly Hall 
vi stades 190 1.155 

Efter denna oversikt kan det an en gang konstateras att det primara kallmate
rialet efter Nelly Hall ar magert vilket darmed omojliggor en mer heltack
ande biografi om hennes liv. Uppvaxtaren och desista femton aren ar i stort 
sett holjda i dunkel. Nar jag paborjade min forskning om Nelly Hall sag jag 
det som angelaget a tt se hur langt det var moj ligt a tt komma i sokandet efter 
material. Kommen sa har langt kanjag konstatera att det tillgangliga materi
alet i huvudsak ror Nelly Halls offentliga verksamhet. 

152 Melrose Cemetary, 88 N Pearl St, Brockton, MA, 02401. 
153 Riksarkivet Oslo, Folke Bemadottes vei 4, Postboks 4013 Ullevâl Stadion, 0806 Oslo. 
www.riksarkivet.no. 
154 Mellan aren 1892-1924 passerade runt 22 miljoner emigranter, sjôman och andra 
passagerare detta center. Idag kan man besôka centret och bland annat sôka i den databas som 
omfattar passagerarlistor, namn pa skepp och nar de anlande. Ellis Islands databas kan aven 
besôkas via Internet, www.ellisislandrecords.org. 
155 New York Public Library, Humanities and Social Sciences Library, Fifth Avenue and 
42nd Street, New York, NY 10018-2788. www.nypl.org. I detta bibliotek finns aven det 
exemplar av Nelly Halls bibelstudium fran 1901, A Gospel not to be ashamed of, som jag 
redan tidigare fàtt tillgâng till. 
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Avhandlingens disposition 
A vhandlingen bestâr forutom inledningskapitlet av fern huvudkapitel som i 
stort foljer olika perioder av Nelly Halls liv. Kapitlen ar bâde kronologiska 
och tematiska och for att underlatta for lasaren nar det galler olika perioder i 
Nelly Halls liv finns en liten biografisk "nyckel" pâ sidan 236 dar de vikti
gaste ârtalen och handelsema finns uppraknade. 1 kapitel sju summeras och 
diskuteras teman i boken. 

Kapitel tvâ, Frcm undervisning till bon for sjuka borjar med uppvaxten 
och studieâren i Stockholm. Darefter beskrivs arbetet som lararinna i 
Goteborg fram till beslutet att bli predikant pâ heltid 1882. Kapitlet 
behandlar aven Nelly Hall som helbragdagorerska. 

Kapitel tre, "Vem Han vil/ utrustar Han och sander han" behandlar 
diskussionen om kvinnor och predikan i samband med Nelly Halls upptra
dande som predikant. 1 kapitlet ges exempel pâ denna diskussion under 
1880- och 90-talen dar inlagg bâde frân Nelly Hall och andra presenteras 
och diskuteras. Vidare beskrivs nâgra av hennes forebilder. 

Kapitel fyra, Den he/gade rorelsen agnas ât Nelly Halls roll och bety
delse for Helgelseforbundets framvaxt och forsta tid. Hennes uppgifter som 
styrelseledamot och missionssekreterare stâr i centrum. Frâgoma kring 
hennes sorti ur Helgelsefôrbundet tas upp och dessutom diskuteras de bilder 
av Nelly Hall som âterfinns i ett antal jubileumsskrifter. 

Kapitel fern, Pa resande fot satter Nelly Halls liv som resepredikant i 
fokus. Resoma i Sverige, Finland, Tyskland och USA behandlas och samar
betet med Ida Nihlén, Fredrik Franson och andra tas upp. 

Kapitel sex, Scenbyte behandlar i huvudsak âren i USA .efter 1901 fram 
till Nelly Halls dod 1916. 1 centrum stâr frâgan om hennes apokalyptik och 
hur den relaterar till hennes eftermale. 

Kapitel sju, Den sammansatta bi/den ar mitt forsok till sammanfattning 
och diskussion. Den bild av Nelly Hall som vax er fram ur detta studium 
diskuteras och vissa teman och frâgestallningar som berorts i avhandlingens 
olika kapitel fordjupas. 

En sammanfattning pâ engelska, kali- och litteraturforteckning, forkort
ningar, personregister, kort biografi och bildfôrteckning avslutar det hela. 
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Uppvaxt 
Om Nelly Halls bamdom och uppvaxt finns inte mycket att beratta annat an 
vad som star i kyrkbockema. Hon foddes pa Nybble gard i Vaderstad i 
Ùstergotland den 17 juni 1848.1 Vid dopet som forrattades en vecka efter 
fodseln begavades hon med inte mindre an sex stycken faddrar, de fiesta 
slaktingar pa hennes mors eller fars sida.2 Fodelsegarden lag i en trakt med 
rika historiska anor. Halvannan kilometer fran Vaderstad ligger sjon Takem, 
soder om den Alvastra klosterruin och langre norrut speglar sig V adstena i 
Vattems vatten. Det kan mycket val tankas a tt Nelly Hall vid na got tillfalle 
under sin uppvaxt besokte dessa aldriga fastpunkter for klosterliv i Sverige. 
Fodelsebygden har aven kopplingar till en av hennes samtida, Ellen Key, 
som byggde si tt hem Strand nagon mil fran Vaderstad. 3 

Nelly Halls far, Gustaf Hall, var fodd i Appuna socken norr om Vader
stad.4 Han studerade i Lund 1833-38 och var under de aren inskriven vid 
Ùstgota nation. 5 Efter avslutad kameralexamen blev han uppbordsman och 

1 Vaderstads kyrkoarkiv, Fôdelse- och dopbôcker, C:4, 1844--1851, (mikrokort T04182). 
2 Faddrama var fore detta namndemannen Anders Gudmundsson och hans fru Britta Maria 
Hall fran Appuna socken, klockgjutare Anders Beckman fran Stockholm, fru Nelly Wenner
strôm fran Askersund, kammarskrivare P Olander fran Svenshalls socken och fastem, Sofia 
Hall fran Appuna socken. Vaderstads kyrkoarkiv, Fôdelselangd, C:3, 1840-1869, (mikrokort 
212210). 
3 Ellen Key (1849-1926) blev i likhet med Nelly Halllararinna for att senare ta klivet och bli 
rorelasare. Hon gjorde bland annat en forelasningstumé i Tyskland, 1905-09. Svenska 
kvinnor: foregangare och nyskapare, s. 194 ff. 
4 Gustaf Hall foddes den 30 oktober 1811. Vaderstads kyrkoarkiv, Husforhôrslangd, A1:7, 
1846-1854, (mikrokort 212204). 1932-35 upprattade John Arwid Hall i Ledberg en slaktta
bell med titeln "Ostgôta-slakten Hall fran Hoje, Omberg". Den gar tillbaka fyra generationer 
pâ Gustaf Halls sida till Arwid Hall fodd den 30 november 1664, dôd 24 januari 1730. Han 
var intendent vid Âhmbergs kungliga djurgârd 1713-1730. Via Arwid Halls son, Anders 
Arvidsson Hall, gâr linjen vidare till Arvid Hall vars aldste son var Gustaf Hall. Darefter 
foljer i tabellen en bror till Gustaf Hall, namligen Fritz Hall som via sin son Gustaf Fredrik 
Hall var far till John Arwid Hall som upprattade tabellen. Gustaf Hall ar beskriven som upp
bordsskrivare, brodem Johan Vilhelm kronolansman och Fritz Hall var lantbrukare. Efter dem 
fanns ytterligare sammanlagt sju syskon men tabellen namner enbart deras fodelseâr. Gustaf 
Halls far, Nils Gustaf Hall, var klockare i Appuna och en bror till honom, Anders Fredrik 
Arvidsson var komminister i Vastra Stenby. Denna slakttabell, som jag aterfann i den mapp 
med dokument om Nelly Hall som Erland Johansson efterlamnade utgôr en bra grund for den 
som vill fordjupa sig ytterligare i genealogiska efterforskningar nar det galler Nelly Hall och 
hennes slakt. 
5 Setterdahl 1913, nr 1113. 
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extra ordinarie kammarskrivare. Modem, Wendela Beckman, harstammade 
frân Svartby utanfor Jonkoping. Hon tog band om den vaxande familjen och 
basade ô ver hushallet hemma pa garden. 6 Nar Nelly Hall foddes fanns redan 
en son i huset, Gustaf Wilhelm, vilken dock avled aret darpa knappt tre ar 
gammal. 7 Ar 1850 foddes bror nummer tva, Carl Mauritz, och tre ar senare 
system Clara Theresia.s Till familjen kom senare tva fosterdottrar, Wendela 
Maria och Catharina Lovisa Beckman, troligtvis kusiner till Nelly Hall.9 

Gustaf Hall och familjen flyttade med en viss regelbundenhet under hela 
Nelly Halls uppvaxt. Ar 1849 bar det av till Halle- och Sorgarden i 
Wistad.1o Fern ar senare gick flytten till Vastra Skrukeby.11 Ar 1860 bosatte 
familjen sig i byn Gofslosa i Normlosa.12 Nar det 1876 var det dags for 
ytterligare ett uppbrott bade Nelly Hall redan lamnat familjen, forst for stu
dier i Stockholm och senare for tjanst som larare i Goteborg. Pa garden 
Ebbarp i Skeppsas dit familjen da flyttade bodde foraldrama fram till dess 
de avled i borjan pa 1880-talet.13 De tva syskonen, Mauritz och Clara Hall, 
som fortfarande var skrivna pa garden flyttade 1882 till Linkoping och hem
met upplostes.14 Mauritz Hall gick i sin fars fotspar och blev kronofogde 
och aven vice haradshovding i Krambohl och Katrineholm. Han studerade 
forst vid Linkopings hogre laroverk och darefter vid Uppsala universitet.15 

6 Modem fôddes den 23 mars 1810 och gifte sig med Gustaf Hall den 25 oktober 1845. 
Vaderstads kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1846-1854, A1:7, (mikrokort 212204). 
7 Gustaf Willhem fodd 22 augusti 1846, dod 13 juni 1849. Vaderstads kyrkoarkiv, Husfôr
horsHingd, 1846-1854, A1:7, (mikrokort 212204). 
8 Carl Mauritz foddes den 10 juni 1850 och Clara Theresia den 12 augusti 1853. Vaderstads 
kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1846-1954, A1:7, (mikrokort 212204). 
9 Wendela Maria Beckman var fodd den 4 april 1840 i Stockholm. Vastra Skrukeby kyrko
arkiv, Husforhorslangd, 1849-1856, A1:8, (mikrokort 211438). Catharina Lovisa Beckman 
var fôdd den 7 november 1843 och kom till familjen Hall1857. Vastra Skrukeby kyrkoarkiv, 
Husforhorslangd, 1857-1861, A1:9, (mikrokort 211439). 
10 Vaderstad kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1846-1854, A1:7, (mikrokort 212204). 
11 I Vastra Skrukeby arrenderade Gustaf Hall 2/3 av Skrukeby Hackegârd och forutom de 
tidigare uppraknade familjemedlemmama horde drangama Johan August Johansson, fodd 
1832, och Anders Fredrik Henriksson, fodd 1837, samt pigoma Christina Emmanuelsdotter, 
fodd 1833, och Anna Karin Persdotter, fôdd 1828, till hushallet. Vastra Skrukeby kyrkoarkiv, 
Husfôrhorslangd, 1849-1856, A1:8, (mikrokort 211438). 
12 GustafHall arrenderade en halv del av rusthall nummer 72. Wendela och Catharina Beek
man foljde inte med till Normlosa utan âtervande till Stockholm. Vastra Skrukeby kyrkoarkiv, 
Husforhorslangd, 1857-1861 och Utflyttningslangd, 1856-1862, A 1:9, (mikrokort 211439), 
Normlosa kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1864-1870, A1:14, (mikrokort 212463). Aren 1866-
1876 arrenderade GustafHall aven kyrkoherdebostallet i Gofslosa. Setterdahl1913, nr 1113. 
13 Skeppsas kyrkoarkiv, In- och utflyttningslangd 1870-1894, B1:3, (mikrokort 213506). 
Gustaf Hall avled i april 1880 och Wendela Hall i november 1881. Skeppsâs kyrkoarkiv, 
Husforhorslangd, 1877-1881, A1:10, (mikrokort 212471). 
14 Skeppsâs kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1877-1881, A1:10, (mikrokort 212471) samt hus
forhorslangd, 1882-1886, A1:11, (mikrokort 212472) och In- och utflyttningslangd 1870-
1894, B1:3, (mikrokort 213506). 
15 Normlosa kyrkoarkiv, Husforhorslangd, 1864-1870, A1:14, (mikrokort 212463). I 
riksarkivet finns 13 brev bevarade fran Mauritz till Carl Carlsson Bonde, aren 1886-1894 
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Studier 
Den 5 juli 1865 forfattade W endela och Gustaf Hall en ansôkan for sin 
dotters rakning. Denna skickades till direktionen for Kungliga Hôgre 
Lararinneseminariet i Stockholm. Tva intyg bifogades ansôkan. 1 det ena 
intygades att Nelly Hall var en god kristen och i det andra a tt hon kunde sy 
och brodera. 16 Nelly Hall fick dessutom avlagga prov och efter avklarad 
intradesexamen pabôrj ade hon den treariga utbildningen hô sten 1865.17 

Kungliga Hôgre Lararinneseminariet startade 1861 och en av dess 
framsta tillskyndare var Fredrika Bremer.18 Hon fanns fortfarande i livet 
under Nelly Halls forsta studiear och det kan mycket val tankas att de 
traffades vid tillfalle. En som berattat om ett sadant môte med Fredrika 
Bremer ar Josephine Princell som var elev vid skolan aren 1862-65. 

The walls in this large room were covered with bright red velvet; hence it's name. In 
one corner could be seen Qvarnstrom's "lduna", the goddess of the youth, Fredrika 
Bremer's gift to the school. The legend had it that whosoever would eat lduna's 
apples would know etemal youth. But apples were now out of season, and so 
"mamsell" Bremer ordered a big basketful of oranges, and from her own hand each of 
us received an orange and a flower. The peelings of that orange 1 kept a long time, 
and the flower was carefully pressed and preserved in tissue paper. Neither remains to 
this day but the memory still glows with beauty and light. 19 

Kanske fick Nelly Hall i likhet med Josephine Princell motta en frukt eller 
en blomma ur Fredrika Bremers band som hade sin bostad i huset mitt emot 
lararinneseminariet. Det kan tankas att Nelly Hall fick en skymt av den 
berômda dar hon satt bakom sin gardin och blickade ut ôver gatan. 

Intradesproven agde rum i bôrjan av september 1865 och Nelly Halls 
provskrivning finns bevarad. Âmnet som avhandlades var Kalmarunionen 
och inledningsvis stalldes fragan: "Hvarfor blef Kalmare Union till sina 

och 39 brev frân 1896-1908. Carl Carlsson Bonde var ordfôrande i Julita kommunalstiimma 
och breven rôr uppbôrder och andra kommunala arenden. De senare breven har en mer 
personlig pragel men de handlar i huvudsak om ekonomiska angelagenheter. Det finns inga 
referenser till Nelly Hall i dessa brev. RA, Eriksbergsarkivet, Familjen Bondes papper, 1886-
1894, vol. 99 samt RA, Eriksbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 91. 1 Landsarkivet 
Uppsala finns ôvrigt material som rôr Mauritz Halls yrkesutôvning. lnget personligt 
arkivmaterial har pâtraffats efter honom. Mauritz Hall avled 1917. 
16 SSA, HLS:s arkiv, lntradesansôkan 1861-1865, E Il. 
17 SSA, HLS:s arkiv, Matrikel1861-1941, DI. 
18 Seminariet inrattades 1861 och 1876 fick det namnet Kungliga Hôgre Lararinneseminariet. 
Silbano Barrio de L6pez har visat att de kvinnor som studerade vid denna skola kom att gôra 
betydelsefulla insatser i svenskt kulturliv och i svensk utbildningshistoria samtidigt som de 
professionaliserade flickskolevasendet. Barrio de L6pez 2002. Agnes Kylander, en av Nelly 
Halls klasskamrater fran seminarietiden, ingâr i Eva Helen Ulvros avhandling frân 1996. 
19 Lindgren 1937, s. 19. Josephine Princell presenteras mer ingâende langre fram i detta 
kapitel. 
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fo1jder sa forderflig for Sverige?"20 Nelly Hall skrev tva sidor och svaret 
b1ev med berôm godkant. Fôrutom provskrivningen fick hon visa upp sina 
sprakkunskaper j amsides med a tt kunskapema i en rad an dra amnen som 
aritmetik och svensk skrivning testades. Hon k1arade sig ôverlag bra. 
Betygen var a1drig hôgre an AB och hennes riktigt svaga punkter var 
innantillasning i franska och enge1ska dar hon med knapp nod fick 
godkant.21 

A ven s1utskrivningama fran varterminen 1868 finns bevarade. De skrevs 
den 9 maj och hand1ade om "Grundema till kristendomsforfo1je1sema i det 
romerska riket" och "Skillnaden mellan den 1utherska och den reformerta 
kyrkan i deras uppkomst och utveck1ing".22 1 den senare gjorde hon en 
mycket utforlig jamfore1se mellan de bada kyrkotraditionema och kom till 
sist in pa fragan om enhet. Hon stallde fragan om de bada kyrkotraditionema 
kunde ga samman och hanvisade till o1ika forsôk men att inget av dem bade 
lyckats. Uppsatsen 1andade i fo1jande resonemang: 

F orst derigenom att den inre sanningens ande fàr fora kyrkoma allt djupare in i det 
ratta f6rstâendet af Guds ord, skall det inom Kristi forsamling i ratt mening blifva 
blott ett hjarta och en tro. 23 

Hon skrev val och hennes beskrivning av skillnadema historiskt och 
teo1ogiskt mellan 1utheraner och reformerta visar att hon bade goda 
kunskaper i kyrkohistoria aven om hennes forslag till hur kyrkosplittringen 
skulle kunna upphavas mest framstar som en from forhoppning. Studiearen 
foll val ut for Nelly Halls del. Betygsboken visar en stadig uppgang och 
efter tre ars studier bade hon utveck1ats till en skicklig 1ararinna Nar hon 
lamnade seminariet 1868 var hon utan tvekan det arets basta student. Hon 
hade 15 stora A och hennes starkaste amnen var historia, kristendom, 
modersma1, aritmetik, algebra, sang och teckning. Dessutom fick hon hôgsta 
betyg i pedagogik, metodik och undervisningsskicklighet. 24 1 varj e arskull 

20 Sammanlagt 25 kvinnor sokte detta âr och de fick sju olika teman att valja bland. Fyra 
stycken fick underkant, fyra klarade sig med tvekan, femton godkandes och tva blev med 
berom godkanda. SSA, HLS:s arkiv, Intradesskrivningar 1865, F III. 
21 Kristendom AB. Modersmâlet: skrivn. AB, gramm. B, innanlasning B+. Franska: skrivn. 
B, gramm. AB, explik AB, innanlasning B?. Tyska: gramm. AB, explik B, innanlasning B. 
Engelska: gramm. B, explik B, innanlasning B?. Geografi AB. Historia: svensk AB, allman 
AB. Aritmetik B. Naturkunskap AB. Linneartersen (Askâdningsfen.) B. Handstil (B?). SSA, 
HLS: arkiv, Betyg fOr intradessokande 1864-1927, D:III a. Betygsskalan var foljande: A 
beromlig, AB beromlig, B godkand, B(?) svagt godkand, B? nastan underkand, C underkand. 
22 Hon tenterades aven i sprâk och matematik. SSA, HLS:s arkiv, Prov- och 
avgângsskrivningar 1868, F IV, avd III. 
23 Ibid. 
24 Hon hade A (Beromlig) i 13 amnen; troslara, allman bibelkunskap, litteraturhistoria, skriv
ning, svensk och allman historia, aritmetik, algebra, allman naturkunnighet, fysik, fysiologi, 
sâng och teckning. 1 ovriga amnen hade hon AB, elier AB(+) samt A i bade pedago
gik!metodik och undervisningsskicklighet. Nar det gallde uppforande hade hon B (som alla 
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fanns det en elier ett par som toppade betygslistan. For jamforelsens skull 
kan namnas att Hortense Westman utexaminerades med 17 stora A aret 
innan Nelly Hall och aren efter hade Elin Pallin, Hanna Tillander samt Sotie 
Witt 15, 13 respektive 18 stora A.25 

Som en av skolans elitelever visade det sig inte svart att ïa arbete efter 
avslutad examen. Kjellbergska flickskolan i Goteborg vande sig till 
seminariet och bad dem rekommendera en av sina elever. Nelly Hall erbjods 
att komma till Goteborg pa hosten efter avslutad examen for att bli 
Kjellbergska flickskolans forsta ordinarie lararinna med huvudamne 
matematik.26 En detalj i sammanhanget ar att Nelly Hall ansokte om att bli 
antagen vid Musikaliska akademin. Hon var ledig fran sina studier 2 timmar 
den 2 januari och 4 timmar den 6 januari 1866 och som orsak angavs att hon 
sokte intrade vid akademin. 27 Â ven om musikintresset in te forde henne in pa 
den eftertraktade musikutbildningen kom hon anda att ïa anvandning for 
sina musikaliska kunskaper. Sang och musik kom att bli en viktig del av 
arbetet som predikant och det finns aven en uppgift som tyder pa att hon var 
en skicklig pianist. 28 

Lararâren i Gôteborg 

Kjellbergska flickskolan 
Pa hosten 1868 kom Nelly Hall till Goteborg for att tilltrada sin tjanst som 
amneslarare pa heltid vid Kjellbergska flickskolan.29 Skolan kom till tack 
vare en donation av Jonas Anders Kjellberg (1752-1832). Pengama avsattes 
redan 1826 men gavan kunde inte tas i ansprak forran efter hans dod. 
Forberedelsema tog nagra ar men 1835 var allting redo och det var dags for 
invigning. Denna agde rum i narvaro av bland andra biskopen i Goteborg 
Carl Fredrik af Wingard (1781-1851).30 Skolan som var inhyst i Garvare 

andra i samma ârskurs) och Ai flit. SSA, HLS:s arkiv, Betygsbok 1861-1893, D III a, avd l
Ill. 
25 Den som kom narmast efter Nelly Hall i samma ârskull hade 6 A. Selma Lagerlôf som 
genomgick lararinneseminariet 1882-1885 hade 9 A i sitt slutbetyg. SSA, HLS:s arkiv, 
Betygsbok, 1861-1893, D III a, avd l-Ill. Elin Pallin, gift med Otto Witt, blev missionar i 
Svenska Kyrkans Mission 1876. Sarja, 2002, s. 57 f. 
26 Kullgren 1935, s. 33. 
27 SSA, HLS:s arkiv, Anmarkningsbok 1864-1907, DIV, avd I. 
28 Se notis i Chicago-Bladet i samband med hennes dôd. CB 01.03.1916. 
29 Enligt kyrkbôckema kom hon pa flyttbetyg fran Normlôsa, 09.11.1868. GLA, Gôteborgs 
Gustavii kyrkoarkiv, Husfdrhôrslangd 1868, AI a: 11, s. 302. 
3° Kullgren 1935, s. 27. Nordisk Familjebok 1934. Skolan var eni raden av flickskolor som 
startades under mitten av 1800-talet for att forse framforallt borgarklassens dôttrar med nâgon 
form av hôgre utbildning. Gôteborg var tidigt ute och det forklaras bland annat av att den 
ekonomiska nedgângen efter Napoleonkrigen fick stora efterverkningar just i Gôteborg. Lan-
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Kindbergs hus pa Spannmalsgatan 20 bade de forsta aren en tamligen 
blygsam verksamhet. Vid starten antogs endast femton fiickor i aldrama 8-
15 ar men antal et elever utôkades stadigt un der 1840- och 50-talen. 31 

Jamsides med utbyggnaden genomfordes fiera omorganisationer och en 
stôrre sadan sattes i verket i samband med att Nelly Hall anstalldes. 

Nar Kjellbergska fiickskolan startade fanns planer pa att den i 
forlangningen skulle utbilda lararinnor och i slutet av 1860-talet var tiden 
mogen att organisera verksamheten mer i linje med de ursprungliga idéema. 
En sjalvklar forebild for den nya inriktningen utgjorde Statens normalskola 
for fiickor som 1864 bade ôppnats i anslutning till Kungliga Hôgre 
Lararinneseminariet i Stockholm. Inspirerad av verksamheten dar tog 
skolans ledning fram en ny kursplan, och bestamde sig for att rekrytera en 
lararinna med utbildning fran den prestigefyllda institutionen i Stockholm. 
Fram till dess att Nelly Hall tilltradde sin tjanst vid Kjellbergska fiickskolan 
bade endast forestandarinnan innehaft heltidstjanst. 1 ôvrigt bade 
undervisningen bedrivits av kvinnliga och manliga timlarare, de forra i 
ôvningsamnen och de senare i de sa kallade lasamnena.32 Nelly Hall blev 
alltsa en foregangare pa skolan som den forsta kvinnan som undervisade pa 
heltid i ett teoretiskt amne. 

Nelly Halls hôga betyg aterspeglades aven i hennes pedagogiska arbete. 
Enligt 100-arsskriften ôver Kjellbergska fiickskolan var hon bade kompetent 
och omtyckt. Elevema uppskattade att fâ en kvinnlig amneslararinna som 
"med sin logiska skarpa och klarhet" kunde begripliggôra matematiken for 
dem.33 1 de fiesta skildringar av Nelly Halls liv star det att hon var 
spraklararinna fran Gôteborg vilket uppenbarligen in te ar hela sanningen. 34 

Nar hon pabôrjade sin lararbana vid Kjellbergska fiickskolan var 
huvudamnet matematik och hon forvantades aven undervisa i ett amne som 
kallades naturkunnighet. Efter ett ar anhôll hon dock bos styrelsen om att bli 
befriad frân sin undervisningsbôrda i det senare amnet vilket beviljades.35 

Vid Sigrid Rudebecks skola, dar hon senare fick tjanst, undervisade hon i 
bland annat tyska, engelska, svensk och allman historia samt 
bibelkannedom. Skalen till att hon i efterhand blev kand som spraklararinna 
kan vara fiera. De som skrev om hennes verksamhet kande kanske inte till 
vad hon gjort innan hon blev predikant och agnade sig inte helier at att 
utforska torhallandena narmare. Senare tiders skribenter traderade darefter 

dets fdrsta flickskola grundades 1786 av den Herrnhutiska fdrsamlingen under namnet Socie
tetsskolan i Goteborg for dottrar. Kyle 1972, s. 40 f. 
31 Herlin 1967, s. 88. 
32 Herlin 1967, s. 102 f. Kullgren 1935, s. 33. 
33 Kullgren 1935, s. 33. 
34 Se exempel Johansson 1984, s. 102, Kârbrant 1987, s. 32. Svenskafolkrorelser 1937. 
35 GLA, Kjellbergska flickskolan, Protokollsbok 1863-1905, 4.11.1869, § 1. Herlin 1967, 
s. 103. 
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det som redan fanns skrivet. Ert annat skal kan vara art man med tanke pa 
hennes intemationella arbete som predikant, missionsinformator och 
oversattare utgick ifran art hon var en renodlad spraklararinna. En sida av 
hennes amneskunskaper lyftes med andra ord fram medan andra forbigicks 
och foll i glomska. 

Under larararen i Goteborg engagerade sig Nelly Hall i en del av stadens 
sociala liv. Dar fanns bland annat ert antal syforeningar som samlades host 
och var. Nelly Halls namn aterfinns i en forteckningen over "syforening nr 
7" i Dicksonska bostadema i Westra Haga ar 1870. Av forteckningen 
framgar art hon tillhorde ledarskaran i syforeningen och innehade posten 
som forelaserska. Hennes grupp samlades torsdag kvallar klockan halv fern 
och sammankomstema varade i tva timmar.36 Art hennes arbete som 
lararinna bade en vasentlig betydelse for den kommande verksamheten som 
offentlig talare ar odiskutabelt, och aven hennes position som forelaserska i 
syforeningen kan ses som en inovning i den kommande roll en. Innan Nelly 
Hall borjade framtrada offentligt i storre sammanhang bade hon talat infor 
bade barn och kvinnor i manga mindre grupper. Detta var inte unikt for 
Nelly Hall utan manga lararinnor tog hand om sondagsskolverksamhet och 
andliga sammankomster bade i hem och missionshus. Steget over till art bli 
predikant var darefter inte langt. 

Sigrid Rudebecks skola 
Nelly Hall arbetade sammanlagt tre ar vid Kjellbergska flickskolan innan 
hon 1871 lamnade sin forsta larartjanst for art borja vid Sigrid Rudebecks 
skola. Det finns olika uppgifter om vilket ar hon slutade. Enligt 
forteckningen over anstalld personal i Thyra Kullgrens hundraarsskrift 
framgar det art Nelly Hall innehade sin tjanst fram till 1873. 1 
styrelseprotokollen och kassaboken for Kjellbergska flickskolan uppges 
daremot art hon slutade sin tjanst i och med halvarsskiftet 1871.37 Hennes 
lon under aren vid Kjellbergska uppgick till800 kronor per ar.38 

36 Forestânderskan hette mademoisell Bertha Ahrenborg och klipperska var mademoiselle 
Franshe11. GLA, Kjellbergska flicksko1ans arkiv, Forteckning over Goteborgs symoten 1868-
1871, ô II: 1. Att forteckningen for Goteborgs symoten âterfinns i arkiva1iema efter Kjell
bergska sko1an visar att det fanns kopp1ingar mellan dessa kvinnoforeningar och sko1an. 
37 Kullgren 1935, s. 131. GLA, Kjellbergska flicksko1ans arkiv, Kassabok 1852-1880, H III 
a:2. "Att Mamsell Halls ansokan om entledigande skulle bevi1jas och med afseende bâde pâ 
hennes och sko1ans basta bes1ots, att hon skulle tà 1amna befattningen vid terminens s1ut. Hon 
hade begart att tà tjanstgoringsbetyg af styre1sen for den tid hon var 1ararinna i sko1an, och 
ofverlemnades ât ordforanden att medde1a henne det â styre1sens vagnar med vitsordande af 
hennes utmarkta nit och skicklighet." GLA, Kjellbergska flicksko1an, Protokollsbok 1863-
1905, A II a:2, 27.4.1871 (paragrafsaknas). 
38 GLA, Kjellbergska flicksko1ans arkiv, Protokollsbok 1863-1905, A II a:2, 30.4.1868, § 1. 
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Sigrid Rudebecks skola startade 1869 och fick namn efter grundarinnan. 
Sigrid Rudebeck ( 1831-1923) studerade vid Karlslund, Cecilia Fryxells 
pension utanfor Vasteras, och borjade arbeta som forestandarinna vid 
Familje-fOreningens skola i Majoma utanfor Goteborg 1865.39 Efter nagra 
ar foddes dock tanken pa att starta en egen skola och i mars 1869 
annonserade hon i fiera Goteborgstidningar om tillkomsten av en ny skola 
for fiickor. Undervisning skulle ges i kristendom, modersmalet, franska, 
engelska, tyska, geografi, svensk och allman historia, matematik, 
naturvetenskap, kalligrafi, ritning, handarbete, sang och gymnastik. 1 augusti 
samma ar startade skolan med 26 elever men antalet vaxte snabbt de forsta 
aren. Skolan tog emot battre bemedlade familjers barn och en del frielever.40 

Sigrid Rudebecks skola var en av sammanlagt sju fiickskolor i staden och 
Nelly Hall kom att tjanstgora vid tva av dem.41 

Nelly Hall och Sigrid Rudebeck kande varandra sedan 1869 da Nelly 
Hall blev inneboende hos Sigrid Rudebeck.42 Forutom sin skola bedrev 
Sigrid Rudebeck namligen ett slags pensionatsverksamhet dar ett antal 
elever samt fiera lararinnor fick bo.43 Adressen var Lindbergska huset vid 
Jemtorget fram till 1875 da verksamheten fiyttade till ë>stra Nygatan 8. 
Flytten innebar att Nelly Hall kom att ho i narheten av sin gamla arbetsplats 
eftersom Kjellbergska fiickskolan lag i samma kvarter.44 1878 overgav hon 
Sigrid Rudebecks pensionat och bosatte sig pa Kvamberget 92-93.45 

Sommaren 1882, efter drygt tio ar vid Sigrid Rudebecks skola, sa Nelly 
Hall upp sig och paborjade ett nytt skede i sitt liv. Det var inget nytt 
lararjobb hon bade i sikte utan hon inledde sin verksamhet som kringresande 
predikant. En av de fà kallor som kommenterar denna handelse och 

39 Sjoberg och Usselmann 1995, s. 10. For historik om skolan se aven Tunback-Hanson 
1969. Nar det galler Cecilia Fryxell (1806-1883) och hennes arbete som pedagog och mis
sionsarbetare hanvisas exempelvis till Haggstrom 1997 och Wigforss 1960. Hon finns med i 
Svenska kvinnor:foregangare nyskapare, 1990. 
40 Sjoberg och Usselman 1995, s. 12, 20 f, 32. 
41 Fruntimmersf6reningens flickskola startade 1815, Kjellbergska flickskolan 1835, Mathilda 
Halls flickskola 1857, Majomas elementarlaroverk f6r flickor 1866, Goteborgs lyceum tor 
flickor och dess f6regângare 1866, Goteborgs nya elementarlaroverk f6r flickor 1867 och 
Sigrid Rudebecks skola 1869. Hedin 1967, s. 44, 88, 134, 151, 177, 187,228. 
42 GLA, mantalsuppgifter 1869, F 1 c vol. 874. 
43 Sjoberg och Usselman 1995, s. 29 ff. Enligt Eva Helen Ulvros finns det mânga exempel pâ 
att lararinnoma vid olika flickskolor var inneboende hos sina arbetsgivare. En av Nelly Halls 
klasskamrater frân Kungliga Hogre Lararinneseminariet, Agnes Kylander, bodde exempelvis 
hos sin arbetsgivare mamsell Belanger i Helsingborg. Ulvros 1966, s. 254 f. 
44 1882 andrades namnet pa Ostra Nygatan till Bellmansgatan och dar ligger idag Sigrid 
Rudebecks gymnasium. Sjoberg och Usselman 1995, s. 20, 22, 25. 
45 Av de mantalsuppgifter som inlamnades i november 1878 framgâr att Nelly Hall hade 
flyttat frân Sigrid Rudebecks pension till Kvamberget 92-93. GLA, Mantalsuppgifter 1879, F 
1 c. Enligt 1883 ârs mantalsuppgifter (inlamnade i november 1882) framgâr att hon inte langre 
bodde kvar pâ K vamberget 92-93. Dar fanns inga uppgifter om ny adress. GLA, Mantalsupp
gifter 1883, F 1 c, vol. 697. 
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samtidigt forsoker sig pa en forklaring till Nelly Halls vagval ar en 
handskriven minnesbok over verksamheten vid Sigrid Rudebecks skola 
under dess tva forsta artionden. Minnesboken patraffades som redan namnts 
i kallaren till Sigrid Rudebecks gymnasium i samband med en renovering 
under 1990-talet. Ett avsnitt i boken har titeln "Historien om Sigrid 
Rudebeck och hennes elementarskola" och ar undertecknat av L. Kullgren 
som var stadsfogde och god van med Sigrid Rudebeck. Den skriftliga 
redogorelsen ar vidimerad av Sigrid Rudebeck vilket tyder pa att hon tog del 
av resultatet. Kullgren fungerade antagligen som en slags spokskrivare eller 
redaktor. Sigrid Rudebeck stod for minnena och godkande i slutanden 
utskriften. 1 boken aterfinns bland annat levnadsteckningar over skolans 
forsta lararinnor. Enligt vad som dar sags om Nelly Hall framgar det att hon 
var skolans mest begavade lararinna och saval teoretiskt som praktiskt 
lagd.46 Hennes kvaliteter som lararinna ar dock inte det enda som namns. 
Aven den andliga utvecklingen och vad som bande med henne under borjan 
av 1880-talet forklaras: 

I borjan pâ 80-talet losrycktes hon alltmer frân sin viktiga plats i det hon med sin stilla 
entusiasm borjade egna sitt intresse ât andlig verksamhet och vârterminen 1882 syntes 
alltfor tydligt att hennes Hirarinnetid var tillandalupen. Ja, det vill saga det beror pâ 
hur man tager det, ty frân denna tid begynte hon resa omkring och predika. Sâ nog ar 
hon lararinna an idag och detta i hogre grad an nâgon annan svensk kvinna! Om hon 
gjorde ratt att pâ detta satt lemna en kallelse for hvilken hon egde sâ pâtagliga gâfvor, 
fàr ju framtiden utvisa. Den som icke vâgar falla nâgon dom ofver hennes nya 
stiillning, ar vâr f6restândarinna.47 _ 

Den "andliga verksamhet" Sigrid Rudebeck syftade pa var sannolikt det 
oversattningsarbete Nelly Hall bade borjat agna sig at. En av de forsta mer 
omfattande bocker hon oversatte var 1 andens kraft, elier Kristelig 
erfarenhet i skriftens /jus av William Edwin Boardman. Den gavs ut pa C. 
A. V. Lundholms forlag i Stockholm 1881.48 Motet med Boardmans 
forkunnelse kom a tt fà avgorande betydelse for Nelly Halls andliga 
utveckling vilket betonats av alla dem som hittills skrivit om hennes li v. 

Boardman besokte Sverige i likhet med en rad andra intemationellt kanda 
vackelsepredikanter. Dessa resenarer anlande ofta via Goteborg och val dar 
inbjods flera av dem till Sigrid Rudebecks skola. En av dem som namns vid 
namn i Minnesboken ar Lord Radstock vilken besokte Sverige vintem 1878-

46 Enligt Minnesboken anstalldes Nelly Hall redan 1870 vilket tyder pâ att det râtt en viss 
forvirring, i vart fall i efterhand, om Nelly Halls anstallningar. Eventuellt arbetade hon dub
belt nâgot âr, altemativt anstalldes hon formellt 1870 men tilltradde vid ett senare tillfàlle. 
47 Minnesboken. 
48 Forutom 1 andens kraft oversattes ytterligare fern av Boardmans bocker till svenska; Saisi
dan av det Christ/iga lifvet 1878, Gliidjen i Jesus 1879, Herren din liikare 1882, Lifvet i Gud, 
hvari det bestar, huru det erhalles, utveck/as, stiirkes och bevaras 1882 samt Vila for dig 
1923. Sven Kârbrant uppger att Nelly Hall oversatte fiera av Boardmans bocker men det gâr 
endast att faststalla att hon oversatte 1 andens kraft. Kârbrant 1987, s. 32. 
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79.49 Forutom till Sverige kom han pa denna resa aven till Helsingfors och 
S:t Petersburg.50 Lord Radstock namns i Minnesboken som ett exempel pa 
de "framstaende engelske reformerte man" som kom till skolan och holl 
morgonbon och bibelforklaringar. Det finns skal att anta att aven Boardman 
bjods in trots att hans namn inte uttryckligen namns i boken. Under sitt 
Sverigebesok 1880 passerade han Goteborg pa bade in- och utresan.5 1 

Sigrid Rudebecks oppenhet infor olika religiosa influenser i tiden ledde 
till problem for skolan. Den religiosa tillhorigheten aktualiserades 1882 i 
samband med stora ekonomiska problem. Det gick sa langt att Sigrid 
Rudebeck var nara att ge upp sitt skolprojekt och helt enkelt avbryta 
verksamheten. Vid den har tiden uppbar inte skolan nâgra statliga eller 
kommunala bidrag utan litade helt till bidrag frân privata finansiarer. Nar 
den ekonomiska situationen blev akut 1882 berodde det framforallt pâ de 
ho ga lokalkostnadema. 52 

Sigrid Rudebecks planer pâ att avveckla skolan motte dock motstând. 
Nya finansiarer tradde in och hon fick uppmaningen att soka stadsbidrag 
men hon stallde sig forst tveksam till forslaget. For a tt erhâlla statligt bi drag 
skulle verksamheten namligen bedomas av domkapitlet i den stad eller pâ 
den ort dar den lâg. Risken var uppenbar att Sigrid Rudebeck sjalv inte 
langre skulle kunna styra och utveckla skolan i den riktning hon onskade om 
staten tradde in som bidragsgivare. Hon lat sig emellertid till sist overtygas 
och lamnade in en ansokan till Ecklesiastikdepartementet 1882.53 Den 
beviljades forst âret darpâ. Skalet till fordrojningen var att skolan ansâgs 
alltfor separatistisk i religiost avseende. 54 Daremot blev de ansokningar som 
tvâ av stadens ovriga flickskolor lamnade in omedelbart beviljade.55 

De finansiella problemen och turema kring dessa sammanfoll i tid med 
att Nelly Hall sade upp sin tjanst hos Sigrid Rudebeck. Frâgan ar om det 
fanns ett samband mellan bedomningen av skolan som alltfor separatistisk 
och Nelly Halls narvaro vid densamma. Minnesboken namner inte hennes 
namn i samband med att den aktuella perioden kommenteras och det ar mer 

49 Minnesboken, Westin 1958, s. 141. Den vackelse som blev resultatet av Lord Radstocks 
besok i Stockholm, vintem 1878-79, behandlas av ë>sterlin 1947. 
50 Westin 1958, s. 352 f. 
51 Westin 1958, s. 141 f. Sverigebesoket finns beskrivet i den biografi Mary Boardman publi
cerade tva âr efter sin makes dod 1887. Hon var med pa resan till Sverige men atervande till 
England nagra manader fore sin man. De brevvaxlade under den tid de levde atskilda och en 
del av dessa brev citeras i biografin. Boardman 1887, s. 184-220. 
52 Sjoberg och Usselman 1995, s. 26, Minnesboken, Hedin 1967, s. 231. 
53 Sjoberg och Usselman 1995, s. 25 fi. 
54 Sjoberg och Usselman 1995, s. 28, Hedin 1967, s. 231. 
55 De andra tva var Fruntimmersforeningens flickskola och Majomas elementarlaroverk for 
flickor. Dessa hade ansokt om och erhallit bidrag redan 1874. Fortsattningsvis behovde de 
endast fomya sina ansokningar och savitt det inte forelag skal till att dra in stodet beviljades 
det utan problem. Hedin 1967, s. 9, s. 57, s. 156. 
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troligt att bedomningen av skolan som separatistisk gallde verksamheten i 
stort och inte specifikt Nelly Hall. Manga stod oppna for de nya religiosa 
stromningama och konflikten kring ekonomin och statsbidraget visar pa 
myndighetsutovningens koppling till den religiosa overheten. 
Ansokningama skickades till ecklesiastikdepartementet som sedan 
remitterade dem till respektive domkapitel. 56 

Sigrid Rudebeck agde och forestod skolan, och hon var givetvis ansvarig 
for den verksamhet som dar bedrevs. De olika vackelsepredikantema kunde 
inte besoka skolan utan hennes medgivande aven om initiativet till 
inbjudningama hade kommit fran Nelly Hall elier nagon annan av skolans 
persona!. 1 Minnesboken finns en kommentar till hur Sigrid Rudebeck 
forholl sig till vackelseinfluensema. Redogorelsen vacklar mellan 
beskrivning och varderande kommentar. 

Hon umgicks personligen med troende manniskor af alla religiosa frâgeskiftningar, 
och nekas kan icke att hon mângen gâng lutade ât frikyrkligheten mer an hon i sin 
stallning av klokhetsskal borde. Sarskilt gafs det ett skede, dâ i skolan- morgonbon 
och bibelf6rklaringar hollos af an den ene an den andre predikanten -, [ ... ] Och 
sâdant experimenterande forekommo flere an mig allt lardomsanstalten till men. 
Hvilket den kara forestândarinnan ofta fick hora af oss. Men att hon med dylikt afsâg 
annat an sin kara bamaskaras eviga val, det vare pâ det bestamdaste bestritt. Hon ville 
ingalunda gora propaganda fOr hvarken reformerta eller - anti-lutherska stromningar. 
Dock, klokheten borde hafva bjudit henne att nu sâsom fOrut och framdeles bida den 
frukt, hvilken skolan och religionslararens undervisning ovillkorligen skulle medfora. 
Att hon harutinnan - vid denna tid handlade annorlunda -, skulle vâr fromme biskop 
emellertid hafva bedomt mildare derest han kant henne, och framforallt kant den 
valdiga fralsningstid, som just nu intradde i staden. 57 

1 hur hog grad det ar Sigrid Rudebeck elier forfattarens rost som talar i 
citatet kan diskuteras. Det kan ha varit en kombination av bada. Kullgren 
skrev enligt uppgift pa basis av vad Sigrid Rudebeck berattade samtidigt 
som han sjalv var med nar det begav sig vilket markeras i orden "och sadant 
experimenterande forekommo flere an mig lardomsanstalten till men" och i 
"mer an hon i sin stallning av klokhetsskal borde". Sigrid Rude beek drev 
uppenbarligen sin egen linje, trots att hon blev kritiserad och Kullgren 
gjorde sig till tolk for den religiosa maktens perspektiv. 1 tillbakablicken tio 
ar senare kunde han konstatera att skolan hade ratat in sig i ledet. Att sa 
skedde ar kanske in te sa markligt. F orfarandet med statsbidraget satte en 
tydlig press pa en skola som Sigrid Rudebecks. Den oppenhet gentemot 
olika religiosa stromningar i samtiden som hon praktiserade vackte 
biskopens och de kyrkliga auktoritetemas ogillande. De ville helst inte 
tillstyrka det statliga stodet. Sett ur Sigrid Rudebecks perspektiv kan havdas 
att hon hade mojlighet att bestamma over skolans innehall, arbetsformer och 
kontakter sa lange dess ekonomi tillgodosags av de privata sponsorema. Nar 

56 Sjoberg och Usselman 1995, s 28. 
57 Minnesboken. 
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de ekonomiska problemen blev mer ak:uta tydliggjordes konflikten kring den 
religiosa auktoriteten. Det blev en konflikt om makt och inflytande. Sigrid 
Rudebecks tvekan infor att begara statligt stad var en sadan konflikt. Hon 
ville driva skolan pa si tt eget vis och tillhorde dem som stallde sig oppen for 
olika religiOsa vackelsegrupper. Men eftersom skolan hade inflytande over 
unga . kvinnors fostran var den manliga kontrollen extra tydlig. Sigrid 
Rudebeck korrigerades av domkapitlet och maktmedlet var pengar. 

F orskama Ulla J ohansson och Christina Florin har studerat 
disciplineringsprocessema i laroverk, flickskolor och folkskolor under 
senare delen av 1800-talet. De menar att flickskoloma kom att inordnas i en 
manlig byrakratisk struktur nar de ansokte om statsbidrag. 58 Det som han de 
vid Sigrid Rudebecks skola 1882 pekar i samma riktning. Den manliga 
maktordningen styrde inte enbart k:ursinnehall och inriktning i storsta 
allmanhet utan kopplades aven till makten over de unga flickomas religiosa 
fostran. Ytterst blev det en maktkamp om de unga kvinnomas sjalar. 

Det var alltsa i samband med denna turbulens pa skolan som Nelly Hall 
fattade sitt beslut att overge karriaren som lararinna for att istallet agna sig 
at att predika. Nagon enkel forklaring till hennes beslut finns inte. Troligen 
var det en lang vag fram till avgorandet och innan orsakema till vad eller 
vilka som kan ha paverkat henne i denna riktning presenteras foljer ett 
avsnitt om Josephine Princell. 

Josephine Princell - en viktig informator 
En av de forsta som uppmarksammade och skrev om Nelly Halls 
predikoverksamhet hosten 1882 var svensk-amerikanskan Josephine Princell 
(1844-193 7). Hon var en flitig resenar och skribent som rapporterade fran 
sina resor i bade Sverige och USA.59 Utforligt skrev hon framforallt till de 
svensk-amerikanska lasama om manniskor hon motte och politiska och 
religiosa forhallanden pa de platser hon besokte. 1 ett resebrev publicerat i 
Chicago-Bladet i mars 1883 berattade hon for sina lasare om vad som var a 
farde i det gamla hemlandet. 60 

Under hosten och vintem 1882 hade hon tid att orientera sig om vad som 
hande i Sverige. Den 14 juli 1882 klev hon iland pa den svenska 
fosterj orden i sallskap med sin man och deras tva son er. De anlande till 
Goteborg med angbat fran Kopenhamn.61 Josephine Princell var fodd och 

58 Johansson och Florin 1996, s. 29. 
59 Josephine Princell gjorde sammanlagt tre resor tillbaka till Sverige; 1882-83, 1905, 1907. 
Alla resoma ar val dokumenterade i Chicago-Bladet. 
60 Chicago-Bladet var en kristen politisk tidning for svenskar i Amerika. Den var framfOrallt 
de sâ kallade fria gruppemas husorgan och utkom mellan âren 1877 och 1952. 
61 "Resebrev", Josephine Princell, i CB 12.09.1882, Lindgren 1937, s. 59. 
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uppvuxen i Sverige men be ga v sig till USA 1873. Skalet till resan var att 
hon efter nio ars arbete som lararinna i Stockholm fick ett sabbatsar och hon 
valde att tillbringa den intjanade tiden i USA. Nar aret var till anda trivdes 
hon sabra att hon stannade kvar pa egen bekostnad. Ar 1876 gifte hon sig 
med Johan Gustav Princell, aven han fodd i Sverige.62 Vistelsen i det foma 
hemlandet var planerad att racka over sommaren. Darefter var det tankt att 
familjen skulle atervanda till USA men planema kom att andras.63 Josephine 
Princells halsa var nedsatt pa grund av en graviditet och hon blev tvungen 
att stanna tillsammans med de bada sonema medan maken atervande till 
USA. Nar de aterforenades sommaren darpa hade familjen utokats med 
ytterligare en medlem. I november foddes son en John och Josephine Princell 
bodde under vintem 1882-83 i Goteborg.64 

Det faktum a tt Josephine Princell kom a tt stanna i Go te borg har fàtt 
betydelse for kartlaggningen av Nelly Halls verksamhet som predikant. 
Forsta gangen Josephine Princell namner om Nelly Hall ar i ett resebrev fran 
1882. Denna rapport kom under aren att foljas av manga fier, alla 
formedlade via resebrev. I och med att Josephine Princell skrev om Nelly 
Hall spreds dessutom nyheten om de kvinnliga evangelistema och 
predikantema till USA, vilket ger ytterligare relief at Nelly Halls och andra 
kvinnliga predikanters verksamhet. Nyheten blev inte enbart kand i den 
svenska kontexten utan den fick aterverkningar aven i den svensk
amerikanska. 

Det forsta av Josephine Princells resebrev i vilket det berattas om Nelly 
Hall skrevs i februari 1883 och det publicerades manaden darpa i Chicago-

62 Josephine Princell foddes i Râneâ 1844. Hennes flicknamn var Maria Josefina Lind. Sju âr 
gammal skickades hon still Stockholm dar hon vaxte upp hos sin moster, Jeanette Backert. 
1861-64 utbildade hon sig tilllararinna vid Kungliga Hogre Lararinneseminariet i Stockholm 
och efter 9 ârs tjanst vid S:t Nicolai folkskola i Stockholm tillbringade hon ett sabbatsâr i 
USA. 1876 gifte hon sig med Johan Gustav Princell (1845-1915), vid den tiden pastor i den 
lutherska Gustav Adolfs f6rsamlingen i New York. Paret fick sammanlagt fern soner, varav 
den tredje sonen, John, foddes i Goteborg i samband med den resa familjen gjorde 1882. 
Paret Princell tillhorde ledarskiktet inom den svensk-amerikanska vackelsen runt sekelskiftet. 
J. G. Princelllamnade sin befattning som luthersk pastor och drog sig mer till de fria evange
liska gruppema, vad som idag ar Evangelical Free Church of America. Paret bodde pâ mânga 
olika platser innan de kom till Chicago 1904 dar J. G. Princell, eller professor Princell som 
han mest kallades, var tarare och senare (1908) f6restândare vid Svenska Bibelinstitutet. 1910 
flyttades verksamheten till Minneapolis. (Svenska Bibelinstitutet ar embryot till det som idag 
ar Trinity University i Chicago. Hanson 1983, s. 11-23). Josephine Princell arbetade period
vis som tarare i USA men hon agnade sin mesta tid ât att skriva biografier, bibelutlaggningar 
fOr sondagsskolor, artiklar och reseskildringar. Hon engagerade sig i nykterhetsarbete och 
olika religiosa kvinnoorganisationer. 1916 publicerade hon en biografi om sin man. Josephine 
Princell av led i Los Angeles i mars 193 7. Hennes li v finns dokumenterat i Anna J. Lindgrens 
biografi Afterglow, i J. G. Princel/s levnadsminnen frân 1916 samt i ett stort antal brev som 
Josephine Princell skrev for Chicago-Bladets rakning. Merparten av hennes forfattarskap 
âterfinns i namnda tidning. Se aven Gunilla Gunner 1998, s. 61-80. 
63 "Resebref', Josephine Princell, i CB 12.9.1882. 
64 Lindgren 1937, s. 59. 
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Bladet. Efter en genomgang av det andliga Higet i Sverige kom Josephine 
Princell till "nagot annu mera underbart", och det var att "den adla saden 
utbares afwen av qvinnliga evan ge lister". 65 Hon diskuterade argument for 
och emot kvinnliga forkunnare och berattade darefter om tva kvinnliga 
evangelister: Hulda Sandberg och Nelly Hall. Den forra befann sig pa resa 
norrut, den senare for andra gangen i Jônkôping. Josephine Princell skrev att 
hon sjalv lyssnat till Nelly Hall och att môtena varit henne till 
"walsignelse". Hon ga v dessutom en beskrivning av hur det gick till nar 
Nelly Hall besôkte Jônkôping: 

Forsta gângen hon war der, predikade hon i derwarande missionshus for fullt hus och 
till stor walsignelse; den werdsliga pressen tog sig anledning att smada den modiga 
arbeterskan i wingârden, sâ att styrelsen for missionen i Jonkoping beslot att icke 
mera oppna missionshuset for henne, dâ hon snart pâ genomresa hem skulle besoka 
dem. Men det bande sig dâ, att mânga Guds barn inom forsamlingen, bâde man och 
qwinnor, hade blifwit glada och uppfriskade af det ewiga ord Herren sandt sin 
tjenarinna att frambara till dem, att de fordrade missionshusets oppnande: och nu 
racker icke langre det lilla huset till utan man bar ocksâ mâst oppna det stora, och det 
fylles varje gâng hon predikar med lyssnande âhotare.66 

Josephine Princells beskrivning visar att Nelly Hall redan fran bôrjan vackte 
uppmarksamhet. Hon drog manga ahôrare och det uppstod tidigt konflikter 
kring hennes person och verksamhet. Detta verkar dock inte ha hindrat 
Josephine Princell. Tvartom skrev hon bade om Nelly Hall och Hulda 
Sandberg och hennes brev ar ett exempel pa de rapporter som bôrjade 
spridas om att kvinnor predikade. 

Andligt uppvaknande 
E. J. Ekman var den fors te som skrev biografiskt om Nelly Hall och som 
redan namnts uppmarksammade han sarskilt Nelly Halls utveckling andligt 
sett. Hennes foraldrar var enligt Ekman "redbara och bildade" men "fram
mande for livet i Kristus" och under sin uppvaxt bade hon inte nagon direkt 
kontakt med "en verkligt levande kristen".67 Hon gjorde dock tva avgôrande 
andliga erfarenheter varav den forsta inleddes med en kris i sjuttonarsaldern. 
Hon beskrev den sjalv pa foljande satt: 

"Plotsligt" sager hon, "och allvarsamt vackt blef jag vid 17 ars âlder och var, utan 
beroring med lefvande kristna, fiera mânader i stor ângest for min sjal, menande, att 
knappt nâgon erfarit, hvad jag erfor". 68 

65 "Breffrân Swerige", Josephine Princell, Goteborg februari 1883, i CB 22.3.1883. ("qwinn
liga evangelister" ar markerat med extra svartade bokstaver.) 
66 Ibid. Enligt uppgift samlade Nelly Hall 4000 personer vid sina moten i Jonkoping. Kâr
brant 1987, s. 32. 
67 Ekman 1902, s. 2899 f. 
68 Ekman 1902, s. 2890. 
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Denna andlig kris sammanfôll i tiden med att hon flyttade till Stockholm och 
fôrst nar studiema var avklarade tre âr senare bade hon kommit till en slags 
klarhet angâende sin tro. 69 Men den nyvunna erfarenheten rackte in te i lang
den. Det kom en andra avgôrande period i hennes liv dâ hon langtade efter 
fôrdjupat andligt liv, nâgot hon fick del av 1879. Âven denna andliga erfa
renhet gav hon ord ât. Tillfallet kom nar hon 1885 deltog vid en konferens 
om helbragdagôrelse i London. Deltagama inbjôds att ge offentliga vittnes
bôrd om sin tro och hon tog chansen. Hon gav en detaljerad redogôrelse fôr 
hur lange hon raknat sig som kristen och beskrev ingâende sin langtan och 
hur hon till sist motte "full fralsning". Vittnesbôrdet ar det enda bevarade i 
vilket Nelly Hall beskriver sin egen andliga resa och det ar ett innehâllsrikt 
dokument ôver de erfarenheter som var avgôrande fôr hennes fortsatta liv 
och verksamhet. F ôrutom a tt ge en bild av hennes andliga utveckling visar 
det vilka hon raknade som sina "andliga fader". Hon inledde med att 
beskriva sin langtan efter att bli mer andlig. Intellektuellt sett var hon 
medveten om att hon var kristen men det rackte inte: 

Jag ka.nner mig manad att saga nâgra ord. Jag har varit kristen i mer an sexton âr. Det 
var en tid dâ jag avfundades de fôrsta kristna, som voro dôpta med den Helige Ande, 
denna hiirliga erfarenhet. Jag sâg, att genom att vara uppfyllda med Anden, voro de 
skickliga att vara Herrens vittnen och offra allt fôr Honom. De kunde berômma sig av 
korset. Jag sâg detta understundom, men inte alltid. Nej, nej! Det var icke fullt 
uppenbaradt fôr mig. Jag kande sâ hiir: "Du iir full af synd och iir icke hvad du borde 
vara, men Jesus iir helig och rattfàrdig och fullkomlig i ditt stalle, frôjda dig derât." 
Jag var viss om fôrlâtelse, jag var viss om att vara Guds barn, men var dock icke 
tillfreds. Jag sôkte att blifva mera andlig, jag tiinkte att det mâste finnas en varaktig 
frid fôr hjertat, nâgonting liknande de fôrsta kristnas hiirliga erfarenhet. 70 

Sôkandet efter ett fôrdjupat andligt liv gav resultat. Hon beskrev det som att 
hon en andra gang ôverlamnade sig ât Gud och att det var en total 
upplevelse av fralsning och andedop enligt biblisk fôrebild. Det hon sôkt 
och langtat efter fick hon antligen erfara: 

Pris ske Gud, Han har visat mig att Han alltid varit samme barmhertighetens fader, 
och att Jesus, Fralsaren, iir alldeles lika nara, alldeles den samme som fordom, en 
uppstânden, lefvande, alltid narvarande, allsmaktig Fralsare, och att samme Helige 
Ande iir niir oss annu. F ôr sex âr sedan bragte mig Herren till a tt pâ nytt liimna mig ât 
Honom, med allt hvad jag hade och allt vad jag var, att Hans vilja i allt skulle bli 
fullbordad i mig och genom mig. Jag sade honom att jag âstundade att detta skulle 
ske, att jag var villig att ôfvergiva allt som var honom misshagligt, och att jag trodde 
att Han skulle vara nog fôr mig. Men jag visste inte hvad det var jag hungrade och 
tôrstade efter. Jag hade inte hôrt nâgonting om full fralsning, elier dôpelse med den 
Helige Ande annat iin i bibeln. Men Han gaf det ât mig, lofvadt vare Hans namn, Han 
fôrmâr bevara oss och gôra oss skickliga att fôra ett himmelskt lif pâ jorden samt 
uppfylla allt hvad Han har lofvat i 2 Kor 5:15: "Han har dôtt fôr alla, pâ det att de som 

69 Min slutledning bygger pâ Ekmans och hennes egna uppgifter i vittnesbôrdet frân London
konferensen 1885. Se fôljande citat. 
70 Den mellanfolkliga konferensen i London om troshelbregdagorelse och sann helighet 
1885, s. 33. Citatet i dess helhet finns aven tryckt i Sôderholm 1929, s. 48-50. 
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lefva icke mera mâ lefva for sig sjelva, utan for Honom, som for dem har dott och 
uppstâtt."71 

Berattelsen som borjade i overtygelsen om att vara kristen stegrades mot ett 
slags crescendo dar de olika stadiema pâ helgelsens vag framgick. Efter âr 
av sokande och langtan motte hon nâgot som pâ ett avgorande satt forde 
henne till en ny insikt, andligt sett. Hon beskrev ett tydligt fore och efter. 
Hon tvivlade inte pâ att hon bade varit kristen hela tiden men den nya 
erfarenheten beskrevs i termer av att vara befriad frân synd, andeuppfylld 
och Kristuslik. Konkret visade den sig i att manniskor blev botade frân 
sjukdomar: 

Och Han har visat mig att vi fà hafva samma mal for vârt lif som vâr Fralsare hade for 
sitt lif pâ jorden - att Fadem mâ blifva forharligad. Han har visat mig att vi stâ i 
samma fOrhâllande till vâr harlige Fralsare som Han stod till Fadem. Han ar lika villig 
att bota sjuka och gora under nu som pâ sitt kotts dagar. 72 

Av Nelly Halls berattelse framgâr att det var Lord Radstock och W. E. 
Boardmans forkunnelse som gjorde intryck pâ henne, framforallt det faktum 
att de agnade sig ât att hela sjuka: 

Det ar nu sex ar sedan jag forsta gângen horde talas om hvad Herren hade gjort i 
Sverige genom Lord Radstock och Mr. Boardman, hvilka der varit mycket valsignade 
till sjukas helande. Dâ jag horde detta bief jag uppfylld af gladje och sâg att Herren 
helt visst skulle lâta oss fàr se sâdana gemingar, som dem Han sjelfutfOrde dâ han var 
pa jorden. Âra vare hans namn! Han gor nu detta, icke blott i England och Sverige 
utan i alla lander, der Han har ett folk, som tror pâ Honom sasom lefvande Lakare och 
Fralsare. De tider komma tillbaka om hvilka Jesus sade till sina larjungar: "De blinda 
se, de halte ga, de spetalske goras rena." At eder, alskade, som hungren och torsten 
efter hogre andlig valsignelse, skall han gifva hvad I langten efter, Han skall fylla eder 
med strommar af lefvande vatten. Tagen blott emot, ofverlamnen ande, sjal och kr~p 
ât Honom, Han skall gora allt for eder, och vi skola prisa honom i tid och evighet. 7 

Det lânga vittnesbordet landade i en inbjudan till alla som horde pâ att dela 
den erfarenhet hon gjort och ingen behovde missta sig pâ hur avgorande 
denna varit for henne. 1 Ekmans berattelse om Nelly Halls liv finns 
ytterligare ett citat av henne som understryker kraften i det budskap Lord 
Radstock och Boardman forkunnade. Dar framgâr det an tydligare hur 
central denna erfarenhet var for Nelly Hall. Hon kande sig fri frân synd och 
hennes tveksamhet om sin andliga status var over. Den nyvunna 
erfarenheten kunde hon dessutom inte behâlla for sig sjalv. Hon mâste dela 
den med andra: 

Min bagare flodade ofver, och jag kunde ej annat an for mina vanner vittna, att Jesus 
var en lângt harligare fralsare, an de trott, och ville fraisa afven dem frân ali synd och 
alla bôrdor, sâsom han gjort med mig.74 

71 Den mellanfolkliga konferensen i London 1885, s. 33 f. 
72 Den mel/anfolkliga konferensen i London 1885, s. 34. 
73 Den mel/anfolkliga konferensen i London 1885, s. 34 f. 
74 Ekman 1902, s. 2891 f. 
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Den forkunnelse Nelly Hall motte hos Lord Radstock och W. E. Boardman 
var en metodistiskt infiuerad helgelse- och syndfrihetsHira. Den kan 
karakteriseras pâ fiera satt men den egna andliga erfarenheten och att den 
troende skulle beratta om denna var ett utmarkande drag.75 Den troende 
skulle bli mer och mer helgad i vardagen, lasa sin bibel, be och vittna. Detta 
gallde for alla, kvinnor och man, lekman och praster. Det helgade livet med 
Kristus stod oppet for var och en som trodde och tog emot den Helige ande i 
sitt liv. Det var med Nelly Halls egna ord "ett himmelskt liv pa jorden".76 

Att fokusera pa nu och inte sedan var ett annat kannetecken. Enligt den 
amerikanske forskaren Melvin Dieter kan denna helgelserorelse beskrivas 
som en metodistisk fromhet i John Wesleys anda viken praglades mer av 
aktivitet an introspektion. 77 

V etskapen om a tt synden var horta verkade be friande men den sâ kallade 
"syndfriheten" togs inte val emot av alla. Nelly Hall blev kritiserad och 
manga med henne.78 Sjalv menade hon att de fiesta instamde i att Gud ville 
fraisa manniskan fullstandigt men att det fanns olika meningar om vad som 
foljde pa detta. Vid ett vittnesbordsmote pa Torp 1890 inledde hon 
samlingen med att forklara hur hon sag pa fragan om fralsning. Hon beskrev 
tre olika varianter pa hur en troende kunde forhalla sig till synden efter 
omvandelsen.79 Den forsta gruppen karakteriserade hon som "syndare har 
jag alltid hvarit och syndare forblifver jag".80 Uppfattade man sig sjalv som 
syndare av naturen kunde inte naden och fralsningen verka pa djupet och 
den troende aterfoll darfor latt i synd. Den andra gruppen menade att de ej 
kunde bli helt fria fran synden i detta liv men genom att halla sig till Kristus 
kunde de halla synden pa avstand. Denna installning stallde sig Nelly Hall 
mer positiv till men hon var kritisk till att det var fürst i och med doden 
manniskan helt kunde segra over synden eftersom doden dâ blev maktigare 
an Kristus. Den tredje gruppen havdade att Gud tog bort all synd och 
manniskan kunde darefter leva fri fran synd och uppfylld av karlek. Detta 
var hennes egen overtygelse och hon illustrerade den med foljande bild: 

Det kalla jemstycket ar hârdt och morkt, men lat det ligga i masugnen en stund, sâ blir 
det delaktigt af eldens natur, blir mjukt och glodande och fôrblifver sâlunda 
fôrvandladt, sâ lange det ar i elden. Det ar sâ, Gud kan och vill gora med oss, lofvadt 
vare Hans namn, hvilken ock fôrsakrat: Jag vill gjuta rent vatten uppâ eder och gora 
eder rena frân ali eder orenhet och frân alla afgudar vill jag rensa eder ... till ett folk, 
som i mina bud vandrar och mina rattigheter hâller (Hes 36:25-27). 81 

75 Dieter 1996, s. 54. 
76 Den mellanfolkliga konferensen i London 1885, s. 33. 
77 Dieter 1996, s. 3. 
78 Kârbrant 1987, s. 33. 
79 Hall 1890e. 
80 Hall189e, s. 136. 
81 Hall1890e, s. 137. 
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Det kalla j arnstycket i masugnen var bilden for den troendes forhallande till 
Kristus. Genom bon och vittnesbord var det mojligt att leva ett liv som var 
annorlunda an det gamla livet i synd. Detta liv innebar dock inte att den 
troende gick fri fran frestelser och lidande men overtygelsen om att Gud 
hjalpte den troende var stark. Hon avvisade daremot att det handlade om 
absolut fullkomlighet. Manniskan var inte fullkomlig, endast Gud. 

Nar det galler att forsta Nelly Halls vag fram till beslutet att borja 
predika ar de andliga upplevelserna hon gjorde och motet med den 
forkunnelse som bade Lord Radstock och W. E. Boardman stod for centrala. 
N agot ar efter motet med Radstock och Boardman tog hon beslutet a tt lamna 
sin tjanst som larare for att borja predika pa heltid. En viktig del av denna 
verksamhet blev aven att be for sjuka och inspirationen till detta fick hon 
frân bade Radstock och Boardman. De parade helgelseforkunnelse i en 
metodistisk tradition med tron pa och praktiserandet av bon for sjuka. Det ar 
vidare viktigt att peka pa att det inom helgelserorelsen fanns manga kvinnor 
pa ledande positioner. Bade teologin som sadan och det faktum att det 
offentliga vittnesbordet ansags centrait utgor en del av forklaringen. 82 Nar 
den helige Ande uppmanade den troende att tala gallde det alla, oberoende 
av kon. Den andliga erfarenheten ledde till aktivitet och kritik av den 
bestaende ordningen. Granser overskreds, bade nar det gallde kvinnors 
offentliga forkunnelse och rorelsens utbredning. 83 

Innan Radstock och Boardman presenteras lite narmare ska ytterligare en 
omstandighet som kan ha varit av avgorande betydelse for Nelly Halls beslut 
att lamna sitt arbete som lararinna namnas. Denna har att gora med hennes 
familjeomstandigheter. I juli 1880 avled namligen hennes far Gustaf Hall 
och aret darpa hennes mor W endela Beckman. 84 Enligt bouppteckningen 
som upprattades efter faders dod lamnade han tillgangar pa drygt 7000 
kronor efter sig. N agon bouppteckning efter modern har in te patraffats men 
summan bor ha varit i stort sett densamma vid hennes dod. 85 I sa fall arvde 
Nelly Hall och hennes tva syskon troligen, lagt raknat 2000 kronor var. 
Detta kan jamforas med hennes arslon vid Sigrid Rudebecks skola som 
1880-81 uppgick till 1200 kronor.86 Arvet gjorde henne inte ekonomiskt 
oberoende for all framtid men hon fick sa pass att hon utan omedelbart 
avbrack kunde saga upp sin tjanst och ge sig i kast med sitt nya livsprojekt. 

82 Dieter 1966, s. 3 7. 
83 Hardesty, Dayton och Dayton 1979, s. 243-248. 
84 Gustaf Hall av led i Ebbarp, Skeppsâs socken, den 19 juli 1880. Nelly Hall satte in en dods
annons efter sin far i Goteborgs Weckoblad22.07.1880. 
85 Bouppteckningen efter Gustaf Hall. VLA, Bobergs haradsratt, 1880-1882. F 11:42, VT 
1881, nr 12. Sokning efter bouppteckning for Wendela Aurora Beckman gav inget resultat. 
86 Minnesboken. Att gora ekonomiska jamforelser over tid kan vara vanskligt och det ar svârt 
att uppskatta vad 2000 kronor var vart 1880 jamfOrt med dagens penningvarde men det kan 
rora sig om tusen gânger. 
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Med elier utan arv hade antagligen Nelly Hall agnat sig at att predika. 
Uppgiftema i Minnesboken tyder pa att hon bôrjat sa smatt redan innan hon 
sade upp sin tj anst. De andliga erfarenhetema hade hon gj ort aren innan 
beslutet, men det faktum att hon arvde en summa pengar kan ha hjalpt henne 
att ta det avgôrande steget. 

Andliga vagvisare 

Lord Radstock 
En engelsk lord och en amerikansk metodistpastor hôr alltsa till de forsta i 
en rad av forebilder och kontakter som Nelly Hall lat sig paverkas av under 
sitt aktiva liv som predikant. De bada mannen horde till den helgelse- och 
helbragdagôrelserôrelse som var sarskilt popular under 1870- och 80-talen. 
Rôrelsen spreds framfôrallt via besôk och personliga kontakter. En av dem 
som tidigt kom i kontakt med rôrelsen i Sverige var Elsa Borg. Hon motte 
Lord Radstock i samband med Keswickkonferensema i England 1876 och 
1878.87 Dessa kampanjmôten startade 1875 och hade sin upprinnelse i den 
vackelse som blev resultatet av bland annat det amerikanska paret Robert 
Persan och Hanna Whitall Smiths besok i England 1873-1875.88 Innan 
dessa môten forlades till Keswick hade liknande samlingar hallits i 
Brighton. 1 maj 1875 kom 8000 môtesdeltagare till staden och huvudtalare 
var paret Smith. En del menade att Hanna Smith var ett starkare kort an sin 
man. 89 Hon skrev en bok om helgelse kallad Hemligheten till ett lyckligt /iv 
och denna bok kun de i popularitet mata sig med W. E. Boardmans 1 andens 
kraft elier Kristlig erfarenhet i skriftens ljus.90 

Lord Radstock, elier Granville August William Waldegrave (1833-1913) 
var engelsman och besôkte Sverige i slutet av 1870- och borjan av 1880-
talen.91 Han tillhôrde Plymouth-brôdema men hade kontakter langt utanfôr 
dessa grupper. 1 Sverige vackte han sarskild anklang bland hôgrestands- och 
adelsgrupper. 1 Stockholm samlades manga fran adels- och officerskretsar 
kring Lorden. Aven medlemmar av den kungliga familjen deltog i olika 
samlingar under vintem 1878-79.92 Inbjudan till Sverige kom fran prasten 
Gustaf Emanuel Beskow ( 1834-1899) i Stockholm och de fiesta môtena 

87 Bergsten 1947, s. 249. For Keswickkonferensemas teo1ogiska bakgrund se Ekholm 1992. 
88 Paret Smith besokte aven Frankrike, Tyskland och Schweiz. For historik om paret Smiths 
betydelse for helgelserorelsen i England se Dieter 1996, s. 132-159. 
89 Dieter 1996, s. 148. 
90 Hanna Whitall Smiths bok kom pâ svenska i nytryck 1950 och 1959. Hennes namn angavs 
dâ som Hanna Pearsall Smith. 
91 Bergsten 1947, s. 244, not 1. 
92 Koivunen Bylund 1994, s. 183. 
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holls i Blasieholmskyrkan under det nara halvar som Lord Radstock 
stannade i staden.93 Nagon liknande succé som Stockholmsbesoket i 
omfattning elier langd intraffade inte i Goteborg. Tiden rackte dock till for 
att Nelly Hall skulle mota honom.94 Hon kan ha lyssnat till hans 
predikningar i Missionshuset elier i Arbetareforeningens stora sai dar han 
upptradde i mars 1879.95 Som redan namnts praktiserade Lord Radstock bon 
for sjuka och i detta sammanfoll hans arbetsmetoder med Boardmans. 

Enligt Lars Ôsterlin, som skrivit den mest utforliga historiken om Lord 
Radstocks vistelse i Sverige, ledde besoket till vad han kallar 
Stockholmsvackelsen. Denna kulminerade under 1890-talet men 
efterverkningama kunde skonjas langt in pa 1900-talet.96 Efter Radstocks 
besok fortsatte anhangama att traffas i mindre grupper och det fanns 
forgreningar aven i Karlskrona och Malmo. Verksamhetsfalten var manga. 
Det var en blandning av fostran och filantropi. Barn, soldater, officerare och 
fattiga horde till de grupper man vande sig till. Detta parades ocksa med ett 
engagemang for mission.97 Bade Svenska Missionen i Kina och Kvinnliga 
Missionsarbetare bar enligt Ôsterlin sina direkta upprinnelser i den 
radstockska vackelsen. Ôsterlin pekar aven pa kvinnors insatser kopplade till 
denna rorelse och hur de sammanfoll i tid med 1880-talets kvinnororelse. 
Nathalie Andersson-Meijerhelm (1846-1922) som startade KFUK horde till 
denna krets.98 Nelly Hall kan inte sagas ha tillhort den inre kretsen kring 
Radstock i egentlig mening men hon horde till dem som tog intryck av 
honom och kom att predika ett budskap i linje med det han foretradde.99 

Mary och William Boardman 
For Nelly Halls val av livsbana var William Edwin Boardman (1810-1886) 
av stor betydelse. Han var en av ledargestaltema inom den helgelseinriktade 
vackelse som raknar sina rotter tillbaka till bade Jonathan Edwards (1703-
1758) och John Wesley (1703-1791).100 Boardman kom ursprungligen fran 

93 Bergsten 194 7, s. 249. ôsterlin 194 7, s. 31 foch 2002, s. 84 f. 
94 Bergsten 1947, s. 257. 
95 Radstock upptdidde i Missionshuset den 20 mars och i Arbetarefôreningens stora sai den 
25 respektive 27 mars 1879. Radstock 1879, s. 3, 23. 
96 ôsterlin 1947 s. 108, 110 f. 
97 ôsterlin 1947, s. 110 f. 
9S Ôsterlin 194 7, s. 98 f. ôsterlin namner ytterligare namn och havdar att kvinnor fick viktiga 
positioner inom det religiost-filantropiska omrâdet tidigare an inom andra verksamhetsfalt. 
Nathalie Andersson-Meijerhelm holl sedlighetsfôredrag under en tumé vâren 1883. Jansdotter 
1997. Ellen Hagen var aktiv i rostrattsrorelsen och 
99 Under sina fôrsta âr som predikant reste hon bland annat till Malmo och Karlskrona och 
dessa besok kan ha samband med a tt dar fanns grupper som inspirerats av Radstock. For a tt fà 
en uppfattning om vilka som ingick i dessa natverk se Ôsterlin 1947, s. 105. 
100 Dieter 1996, s. 15. For en narmare presentation av W. E. Boardmans teologi hanvisas till 
Sundstedt 1969, s. 46, 140--146, Koivunen Bylund 1994, s. 179-181, Dieter 1996, s. 49 f. 
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USA men flyttade mot slutet av sitt liv till England.101 1 likhet med manga 
andra av datidens mer kanda vackelsepredikanter besokte han Sverige. 1 
Mary Boardmans biografi over sin man finns en utforlig beskrivning av 
besoket som agde rum 1880. Makama Boardman anlande i juni och 
stannade forst en vecka i Goteborg innan de reste vidare till Stockholm. Elsa 
Borg (Aunt Elsa som hon kallas i biografin) bade varit hogst vasentlig for att 
besoket skulle bli av. Hon kom till Goteborg for att mota paret och sedan 
foljdes de at till Stockholm dar Boardmans inkvarterades bos Elsa Borg i 
hennes hem vid Vita bergen pa Sodermalm.1o2 

Boardman och hans fru Mary foljdes ofta at pa resor. Vistelsen i Sverige 
1880 var planerad att stracka sig over ett par manader. Nar den stipulerade 
tiden var till anda visade det sig emellertid att intresset for Boardmans 
verksamhet inte bade avtagit, snarare tvartom. Han beslot darfor att stanna 
ytterligare en tid under det att Mary Boardman paborjade resan hem. Hon 
tog vagen over Jonkoping och reste sedan vidare till Goteborg.103 Bade i 
Jonkoping och Goteborg holl hon egna moten och det ligger nara till bands 
att tanka sig att Nelly Hall horde talas om dessa moten och rentav besokte 
nagot av dem.l04 Det var alltsa inte enbart W. E. Boardman som var popular. 
Aven Mary Boardman drog ahorarskaror och skrev sjalv om hur hon var 
tvungen a tt forlanga sin vistelse i J onkoping: 

1 was detained in Jonkoping, where 1 had gone on my way home, very much longer 
than 1 expected, for the Lord opened doors in this lovely part of Sweden .... Here 
(Go te borg, min anm.) again, 1 was detained as many weeks as 1 had expected to 
remain days. The Lord opened doors for service, and the first of October found me 
still in this city_l05 

Mary Boardmans verksamhet ar ytterligare ett exempel pa att kvinnor 
predikade och det kan rentav vara sa att Nelly Hall inspirerades av henne. 
Kanske motet med bade W. E. och Mary Boardman ar en viktig forklaring 
till Nelly Halls beslut att bli predikant. Hon refererade aldrig till Mary 

101 W. E. Boardman foddes 11 oktober 1810 i Smithfield, New York och dog 4 februari 1886 
i London. Uppgiftema om honom bygger i stort pâ den biografi, Life and Labours of Rev. W. 
E. Boardman, som Mary Boardman publicerade 1887. Hon ar inte den enda kvinnan som pâ 
detta satt har stâtt for eftermalet till sin mans liv. BI a. skrev Josephine Princells om sin man J. 
G. Princell. Mary Boardman kallas ofta endast for fru Boardman och detta satt att osynliggora 
kvinnor pâ diskuteras av Franzén 1998, s. 17 ff. 
102 Boardman 1887, s. 184 f, Borg 1910, s. 97 f. Enligt Kârbrant 1987, s. 18 besokte Board
man Sverige 1879 men det stammer inte med uppgiftema vare sig i biografin om Boardman 
elier i Elsa Borgs levnadsminnen. 
103 Boardman 1887, s. 187. 
104 1 ett brev fran W. E. Boardman till sin fru skriver han "1 received your letter with its last 
words written at Captain R-'s, just before you left these shores for our tent in London. The 
Captain's sister had just been here, and told us that she had a letter from her brother the day 
you left, telling us that you had meeting every day the last week in Gothenburg." Brev frân W. 
E. Boardman till sin fru, 4.10.1880 publicerat i Boardman 1887, s. 201. 
105 Boardman 1887, s. 195. 
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Boardman men att den senare predikade kan inte ha gatt Nelly Hall sparlost 
fôrbi. 

Ett av de fôrsta projekt Nelly Hall tog itu med efter motet med Boardman 
var som redan namnts att oversatta en av hans bocker. Boardmans fôrsta bok 
The Higher Christian Life hade spritts i en mangd upplagor bade i USA och 
England. 1 Sverige fick den av Nelly Hall oversatta boken stor betydelse 
som inspirationskalla fôr de grupper som senare kom att utgora stommen vid 
bildandet av Helgelsefôrbundet.1 06 

1 fiera sammanhang har framhallits att Boardman kombinerade sin 
helgelsefôrkunnelse med praktiserandet av helbragdagorelse.107 Men han 
borjade intressera sig fôr helbragdagorelse fôrst mot slutet av sitt liv. De 
avgorande impulserna kom fran moten med Charles Cullis och Otto 
Stockmayer. Cullis var homeopat och drev ett halsohem i Boston och 
Boardman traffade Cullis pa en resa till ett halsohem i Ems i Tyskland 1873. 
Stockmayer motte han i London 1875.108 Efter dessa moten 1873 och 1875 
borjade Boardman praktisera helbragdagorelse som en viktig del av sin 
fôrkunnelse. 1 Sverige kom fôrutom Elsa Borg och Nelly Hall aven Ebba 
Bostrom i kontakt med W. E. Boardman.1 09 Alla tre kvinnorna praktiserade 
bon fôr sjuka och Nelly Hall oversatte aven Charles Cullis bok Sjuttio 
helbriigdagorelser genom tron.11o 

Cullis var en av fôrgrundsfigurerna i helbragdagorelserorelsen i USA. 
Denna rorelse spreds i manga kretsar men fick framfôrallt genomslag i 
helgelserorelsen och i senare pingstvackelse. Forutom Boardman horde 
exempelvis A. J. Gordon, som var baptistpastor och A. B. Simpson, 
grundaren av Christian and Missionary Alliance Movement, till dem som 
praktiserade helbragdagorelse. 111 De kombinerade laran om helgelse med 
tron pa helbragdagorelse och i sin tur var de paverkade av Dorothea Trudel 
fran Schweiz och pastor Blumhardt fran Tyskland. 112 Det ar alltsa i denna 

106 Melvin Dieter menar att W. E. Boardmans bok The Higher Christian Life var avgorande 
for att de icke-metodistiska gruppema i USA skulle borja intressera sig for helgelseforkunnel
sen. Dieter 1996, s. 49. Westin 1958, s. 142. HF:s bildande tas upp i kap. 4. 
107 For en sammanfattning av helbragdagorelserorelsen och dess rotter se Westin 1958, 
s. 140 f, Kârbrant 1987, s. 17 ff, s. 151 f, Koivunen Bylund 1994, s. 179 f. 
108 Ekholm 1992, s. 27, 29. 
109 For Ebba Bostroms praktiserande av helbragdagorelse se Koivunen Bylund 1994, s. 177-
192. 
110 Boken gavs ut av Evangeliska Lutherska Missionsforeningens forlag i Goteborg 1882. 
Nelly Hall skrev pâ forsattsbladet foljande dedikation: "Vârt lands kristna af alla bekannelser 
i ofversattning tillegnadt af N .H." Boken inleds med en kortare biografi over Charles Cullis 
liv skriven av W. E. Boardman. Det ovriga innehâllet utgors av berattelser om manniskor som 
blivit botade frân olika sjukdomar. 
111 Dieter 1996, s. 252. Adorinam Judson Gordon (1836-1895), Alfred Benjamin Simpson 
(1843-1919). 
112 Ibid. For Dorothea Trudel se Sundstedt 1969, s. 144 och Koivunen Bylund 1994, s. 181 f. 
Johann Christoph Blumhardt (1805-80) studerade teologi i Tübingen. Frân 1850-talet och 
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tradition vi kan forstâ Nelly Halls verksamhet som helbragdagôrerska. 
Exempel fran denna hennes verksamhet foljer efter foljande avsnitt i vilket 
hennes resor till England sommaren och hôsten 1882, samt varen 1885, 
behandlas. Dessa resor forde henne bland annat i narmare kontakt med 
grupper som praktiserade helbragdagôrelse. 

Till England 
lnnan Nelly Hall pabôrjade sin predikoverksamhet pa heltid vintem 1882-
83 reste hon pa nagra manaders besôk till England. 113 Det var inte ovanligt 
att kvinnor reste ôver kanalen for att delta i konferenser eller besôka olika 
inrattningar. Manga avsag att skaffa sig en utbildning i sjukvard eller 
orientera sig om hur olika religiôsa grupper arbetade.114 Utbildningsbehovet 
var ofta klart uttryckt, men minst lika viktigt var behovet av att komma i 
kontakt med religiôsa inspiratôrer. 11 5 Malet for Nelly Halls resa var London. 
Pa baten ôver till England bade hon sallskap med Carl Otto Orest som var pa 
vag till Grattan Guinness missionsinstitut Harley House dar han avsag att 
komplettera sin utbildning till missionar. Nar de steg iland motte en 
representant fran Fralsningsarmén. Denne kom for att eskortera Nelly Hall 
till hôgkvarteret. 116 Att hon besôkte Fralsningsarmén styrks alltsa av denna 
uppgift men det ar mer oklart hur lange hon stannade. De minnesskrifter 
ô ver Fralsningsarmén dar Nelly Hall namns ger inga besked pa den punkten 
men om det ligger nagon sanning bakom pastaendet att Nelly Hall var en 
konkurrent till Hanna Ouchterlony om ledarskapet for Fralsningsarmén i 
Sverige pekar det mot att Nelly Hall var kvar i London fram till i november. 
Da agde namligen den ceremoni rum vid vilken Hanna Ouchterlony utsags 
att leda introduktionen i Sverige och fram till dess kan det ha varit en ôppen 
fra gan om vern som skulle leda den svenska gruppen.117 F ôr vidare 
diskussion om relationen mellan de bada kvinnoma se kapitel 3. 

framât levde och arbetade han i Bad Boll. Kring honom samlades manniskor frân en vid krets 
och han uppratthôll aven kontakter med inflytelserika kristna i olika lander. Kutsch 1957, 
s. 1326 f. 
113 Englandsbesôket namns exempelvis av Ekman 1902, s. 2892, Malmstrôm 1932, s. 120, 
Svenska Folkrorelser 1937, s. 531. 
114 Som exempel kan Ebba Bostrôms besôk i England 1878 och 1887 namnas. Vid det forsta 
tillfiillet reste for att utbilda sig vid Mildmay. Koivunen Bylund 1994, s. 47 fi. Elsa Borg 
besôkte England 1885 dâ hon deltog i en konferens om helbragdagôrelse i London. "Resebref 
II" i Trons Hvila 8/1885, s. 94, Sôderholm 1929, s. 48, Sundstedt 1969, s. 160, Koivunen 
Bylund 1994, s. 192. 
115 Koivunen Bylund 1994, s. 50. 
116 "Meddelanden frân Swenska Missionsforbundet" i Forbundet 1882, s. 93. "Bref frân 
London", C.O. Orest, London, 02.08.1882 i SP 34/1882. 
117 Kja111972, s. 37 f. 
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Det gar att beHigga att Nelly Hall var kvar i London i oktober manad da 
ett sa kallat troshelbragdagôrelsehem ôppnades i staden. Nelly Hall 
ôvervarade invigningen och hennes rapport publicerades bade i Svenska 
Posten och Goteborgs Weckoblad. 118 Hemmet kallades Bethshan och var 
det andra i ordningen med samma namn i staden. Det forsta hade invigts ett 
halvar ti di gare men redan fran bôrj an stod det klart a tt lokalema in te rackte 
till och darfor inforskaffades en annan fastighet.119 Upprinnelsen till 
hemmet var de tisdagsmôten W. E. Boardman hôll i sitt hem pa Rochester 
Square. Dessa môten vackte uppmarksamhet och bade antalet deltagare och 
môtestillfâllen utôkades. Folk kom aven re san de for a tt kunna delta i bôn
och helgelsemôtena. Manga var sjuka och kom for att bli helade. De som 
kom langvaga ifran behôvde ha nagonstans att ho. Elisabeth Baxter som 
deltog i tisdagsmôtena forsôkte bitta en lôsning nar det gallde inkvarteringen 
och kom med idén att ôppna ett speciellt hem for de tillresta gastema. Nar 
hon namnde om saken for W. E. Boardman visade det sig vara svaret pa 
hans bôner. Elisabeth Baxter och frôken Murray tog sedan itu med att 
iordningstalla det forsta hemmet och darefter det nya pa Drayton Park 10. 
De fick assistans i arbetet av frôken E. Sisson, en amerikanska som varit 
missionar i Indien. Bethshan brukar ofta tillskrivas W. E. Boardman och 
aven om hemmet var ett svar pa hans bôner kan det vara vart att papeka att 
initiativet kom fran Elisabeth Baxter.12o Nelly Hall uttryckte sin gladje ôver 
initiativet med ett helbragdagôrelsehem och framhôll aven att verksamheten 
spreds till olika lander. Det var enligt henne en rôrelse i tiden. 

Det ar ett denna tidens tecken, att dylika hem nu finnas i Amerika, En~land, Schweiz 
(2), och vi hafva hort, att afven i Sverige ett sâdant snart skall oppnas. 1 1 

Det tog ytterligare nagra ar innan ett liknande hem invigdes i Sverige men 
aven den gangen fanns Nelly Hall pa plats. Hon rapporterade i pressen bade 
om planema pa att ôppna ett hem for sjuka och senare vad som forevarit vid 
invigningen. Hennes forsta rapport kom i januari 1885. Norrkôping hade 
visat sig vara en lamplig ort och en gard hade inkôpts for andamalet. Malet 
var att starta verksamheten vid midsommartid samma ar.122 Hon tog aven 

118 Hall1882a och 1882b. 
119 Fredrik Franson befann sig i London veckan innan det forsta hemmet invigdes i maj 
1882. Hans intryck var att den rorelse som tog fasta pâ att Gud kunde bota sjukdomar borjade 
fà gehor aven i Sverige. "Bref frân England", Fredrik Franson, London, 05.05.1882 i GW 
11.05.1882. 
120 Nelly Hall uppgav de bâda kvinnoma som grundlaggare i sin rapport. Hall 1882a och 
1882b. 1 biografin om W. E. Boardman finns ett kapitel av Elisabeth Baxter. 1 det berattar hon 
bland annat historien bakom Betshan. Boardman 1887, s. 221-238. Se aven Fiedler 1994, 
s. 47. 
121 Hall1882a och 1882b. 
122 Hall1885d identiskt med 1885e och 1885f. 
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tillfallet i akt och forklarade nodvandigheten av den har typen av hem och 
att verksamheten kunde bjuda pâ vissa svârigheter. 

leke smâ swârigheter âtfôlja dock en werksamhet pa detta omrâde. Dit hor, att mânga 
komma och begara blifwa behandlade efter Guds ord, som fôga elier intet fôrstâ af 
den trosofuing, som â deras sida ar nodig fôr troshelbregdagorelse, och fôr den skull 
ej kunna fà nâgon som helst waraktig hjelp. Somliga, pâ hwilka Herren pâtagligen lagt 
sin helande hand, och som ront stor fôrbattring, falla fôr den frestelse, som ligger i 
omgiwningens otro och misstrostan i frâga om deras wederstâende, sjunka i missmod, 
gripa till lakemedel och fôrlora all den walsignelse, de fàtt mottaga. Dylikt ar sardeles 
nedslâende. 123 

Hon beskrev hur mojligheten att bli helad frân sjukdom relaterade till tron 
pâ, eller overtygelsen om att det var mojligt. Vidare kravdes att den 
hjalpsokande involverades i bon och forberedelser samt att det fanns en 
stodj ande milj o runtomkring. Helbragdagorelsehemmen var tankta a tt utgora 
en sâdan miljo och det som oppnades i Norrkoping var ett av de forsta i 
Sverige.124 Hemmet gick under namnet Betesda (barmhartighetens hus) och 
invigdes den 1 juli 1885.125 Garden bade sedan tidigare detta passande 
namn. Hemmet fylldes snart med hjalpsokande och enligt vad Nelly Hall 
kunde rapportera lat inte resultaten vanta pâ sig. 126 Forutom i Norrkoping 
fanns det planer pâ att oppna ett liknande hem i sodra Sverige, troligen i 
Malmo. Nelly Hall samlade pengar for detta andamâl och skrev om saken i 
Svenska Posten.127 Det ar dock osakert om projektet genomrordes eftersom 
det inte finns nâgra uppgifter om hur arbetet fortlopte efter det att hon 
presenterat planema i maj 1885. Nelly Hall var annars val kand i 
Malmotrakten dar hon predikade i mitten pâ 1880-talet. 1 oktober 1885 var 
hon i staden och det forekom uppgifter om att sjuka blivit botade. 128 

Det forsta Englandsbesoket 1882 avslutades nâgon gâng under 
november-december och Nelly Hall âtervande till Sverige men fortsatte att 
hâlla kontakten framforallt med makama Boardman och arbetet vid Betshan. 
Att hon fick viktiga impulser aven i kontaktema med Fralsningsarmén kan 
bland annat utlasas av att hon oversatte en artikel av Catherine Booth.129 

Denna publicerades den 28 december, samma dag som Hanna Ouchterlony 

123 Ibid. 
124 1 Hemlandswiinnen uppgavs att Nelly Hall blivit ombedd att inneha "lakarebefattningen" 
vid hemmet i Norrkoping. HW 11.05.1885. 
125 Ar 1910 oppnade Maria Lindgren (1856-1926) ett liknande hem i Orebro. Hon borjade 
praktisera bon fôr sjuka i borjan pâ 1890-talet och 1915 gav hon ut en bok om sin verksam
het. 1895 doptes hon i samband med Torpkonferensen. Lindgren 1915, s. 7 fi, Edmundh 
1921, s. 17 och Bergstrom 1998, s. 39. 
126 Hall1885j identiskt med 1885k och 18851. 1 oktober 1885 publicerade signaturen J. L. en 
rapport om den nystartade verksamheten, ''Nâgot litet frân Betesda", Betesda 15.10.1885 i 
GW22.10.1885. 
127 Hall1885g. 
128 "Fran Malmo", brev P. Ohlsson, Malmo 21.10.1885 i GW29.10.1885. 
129 Ha111882c. 
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och hennes lilla trupp holl det forsta fralsningsarmémotet i en lokal pa 
Ladugardsgarde i Stockholm. Tack vare sin oversattning var Nelly Hall med 
och beredde marken for Fralsningsarmén i Sverige. 

1 maj och borjan av juni 1885 var det dags for det andra 
Englandsbesoket. Vid detta tillfàlle deltog Nelly Hall i en konferens om 
helbragdagorelse som W. E. Boardman och kretsen kring honom tog initiativ 
till. En offentlig inbjudan publicerades i Svenska Posten och Goteborgs 
Weckoblad och av denna framgick vilka som hade inviterats fran olika 
lander. Nelly Hall formedlade inbjudan som bestod av tva brev fran W. E. 
Boardman. Hon oversatte dessa samt sande dem till tidningama vilket visar 
att hon fungerade som en kontaktlank mellan den Boardmanska rorelsen och 
Sverige. Hon var inte den enda som upprattholl kontaktema men eftersom 
hon sag till att informationen om konferensen spreds via tidningama tyder 
det pa att hon hade det organisatoriska initiativet.130 Bland de inbjudna 
gastema fanns exempelvis Charles Cullis och A. B. Simpson fran USA, 
pastor Blumhardt fran Tyskland och Otto Stockmayer fran Schweiz. Fran 
Sverige namndes namn som F. A. Boltzius, Elsa Borg och Nelly Hall. Det 
var med andra ord det ledande skiktet i en rorelse som hade spriding pa bada 
sidor Atlanten. Deltagare inviterades aven fran Indien, Sydafrika och 
Australien.131 

Konferensen lat tala om sig pa olika satt. En omfattande rapport pa 200 
sidor med praktiskt taget alla inlagg trycktes pa engelska och oversattes aven 
till svenska.132 1 Goteborgs Weckoblad publicerades en kortare rapport i tva 
delar som hamtades fran den engelska tidningen The Christian.133 Vidare 
publicerades i samma tidning ett antal resebrev varav ett fran Nelly HaU.134 
Av breven framgar att den svenska gruppen enbart bestod av kvinnor. Pa 
baten over till England gick de namligen under benamningen "conference
ladies". Kvinnoma hade brada dagar i London. De deltog i formoten 
forutom sjalva konferensen samt gjorde besok i ett antal kyrkor. Bland 
reseberattelsema finns ett exempel pa hur kvinnor kunde inspirera varandra 
nar det gaUde att predika och profetera. Vern som dolde sig bakom 
signaturen E.S. framgar inte men hon var en av konferensdamema. 

Sondags e.m. var mote i Betshan, ledt af mr Boardman och de alskliga systrar, som 
med honom dela arbetet i detta Herrens verk. Mângen gâng har under dessa dagar 
trangt sig pâ oss en onskan, att vâra kara vanner i Sverige skulle se dessa heliga 

130 Hall1885a identisk med 1885b och 1885c. 
131 Ibid. 
132 Den svenska titeln var Den mellanfolkliga konferensen i London om troshelbregdago
relse och sann helighet. 1-5 juni 1885. 
133 "Mellanfolkliga konferensen om helgelse och troshelbregdagorelse" i GW 18.06.1885 och 
25.06.1885. 
134 "Konferensen om troshelbregdagôrelse och biblisk helgelse", E.S., London, 02.06.1885 i 
GW 11.06.1885 och Hall 1885i. Elsa Borg publicerade ett resebrev frân konferensen i Trons 
Hvila, 7/1885, s. 79-84. 
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qvinnor och hôra dem ât andra meddela de dyrbara sanningar Han uppenbaradt for 
demi sitt ord. Vi aro ofvertygade, att de dâ med mr Boardman skulle prisa Gud for de 
profeterande dôttrarna och for de strômmar af valsignelse, Han genom dem lâter flyta 
till tôrstande sjalar. Den som ser och hôr en m:me Malherbe och en mrs Baxter mâste 
erkanna, att de aro sanda af Gud, och att det offentliga wittnandet om honom ej 
frântagit dem nâgot af denna en saktmodig och stilla andes prydnad, som ar kostlig for 
Gud. 135 

K vinnor inspirerade uppenbarligen varandra och de kun de pa detta sa tt aven 
anvanda varandra som argument i debatten om kvinnors offentliga tal. 
Samtidigt som de talade for att ôverskrida de uppgjorda gransema 
forsakrade de att deras kvinnlighet inte riskerade att ga forlorad. De 
forenade i det har fallet steget ut i offentligheten med att halla kvar en 
kvinnobild som till och med hade gudomlig sanktion. Enligt signaturen E. S. 
sart att argumentera var det fullt môjligt for en kvinna att predika utan att 
gôra avkall pa sin "gudagivna" kvinnlighet. 

Nelly Hall framstar som nagot av ledaren for den svenska gruppen vid 
konferensen i London. F ôrutom vittnesbôrd om sin andliga re sa, vilken 
behandlades under tidigare avsnitt, avgav hon en lagesrapport vad gaUde 
utôvandet och praktiserandet av helbragdagôrelse i Sverige. Hennes rapport 
var inte sarskilt omfattande men hon forsakrade att det var goda tider for 
denna verksamhet. Det fanns manga som utôvade helbragdagôrelsens gava 
menade hon, fier an hon kunde rakna upp. Vidare hanvisade hon till Lord 
Radstock och W. E. Boardman som de avgôrande impulsgivama till denna 
rôrelse. Enligt hennes uppfattning var tron pa helbragdagôrelse starkare 
forankrad i Sverige an tron pa helgelse. Hundratals sjuka hade blivit helade, 
aven fran obotliga sjukdomar och blinda hade bôrjat se. 136 

Dagama i London maste ha fascinerat. Nelly Hall upptradde som 
representant for en rôrelse med forgreningar i olika delar av varlden. Hon 
var en av dem som yttrade sig i konferensen och gav ett starkt vittnesbôrd 
om sin egen tro och vagen fram till den. Hon tillhôrde de sarskilt inbjudnas 
skara och val i London ledde hon den svenska gruppen. Deltagandet i 
Londonkonferensen visar att denna del av hennes verksamhet som offentlig 
forkunnerska hade stor genomslagskraft. Hon ingick i ett natverk dar hon 
motte och larde kanna manga och dar hon sjalv etablerade sig och blev kand. 
Nelly Hall fick sin forankring i helbragdagôrelserôrelsen och denna var som 
mest aktiv under 1880- och 90-talen i Sverige. Den personliga halsan var en 
angelagenhet for man ga och det faktum a tt Nelly Hall drogs in i denna 
rôrelse kan sagas ha bidragit till hennes ryktbarhet och vara en forklaring till 
hennes popularitet. Budskapet om helgelse och syndfrihet parades med en 

135 "Konferensen om troshelbregdagôrelse och biblisk helgelse", E.S., London, 02.06.1885 i 
GW 11.06.1885. 
136 Den mellanfolkliga konferensen i London 1885, s. 194 f. 
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tron pa att sjukdomar kunde botas. Sammantaget hade detta en stark 
dragningskraft. 

"Underverk i nittonde ârhundradet" 
Ryktet om Nelly Hall som predikant och helbragdagorerska spreds med 
vindens hastighet. Hon borjade predika i januari 1883 efter hemkomsten 
fran London men enligt Goteborgs Weckoblad var hon inte direkt nagot 
oprovat kort. Hon hade redan predikat men pa grund av den radande 
tveksamheten till att kvinnor upptradde offentligt som predikanter hade hon 
haft svarigheter att tà tag i lampliga lokaler. Manadema innan den offentliga 
debuten hade hon mest hallit till i olika hem och i mindre sallskap.137 For 
till:fiillet befann hon sig i J onkoping, efter a tt ha besokt bade Karlshamn och 
Nassjo. Jonkopingsposten skrev om hennes predikostil och Goteborgs 
Weckoblad val de att citera: 

Frânsett det qvinliga i rosten och i kladseln upptradde hon pa ett satt som utmarker 
den fullandade predikanten. Sakert och lugnt ledde hon den stora samlingen af 
menniskor och kom ej ett ogonblick af sig, ej ens dâ en qvinna i hopen till foljd av 
hettan afsvimmade och rop efter vatten hordes. Oaktadt hon talade helt och hallet fritt, 
d.v.s. utan koncept, flot fOredraget fram med en ledighet och ett sammanhang, som 
kunde hedrat vilken manlig talare som helst. Hon leddes uppenbarligen - och det 
torde vara det mest ovanliga- mer af forstândets lugna och resonerande verksamhet, 
an affantasien och ofversvallande kanslor.138 

Detta omdome spreds alltsa i tidningama och det kom att foljas av fiera. 
Genomgaende beskrevs Nelly Hall som en lugn, klar, fomuftig och foga 
kanslosam talare. Jonkopingspostens karakteristik kan darfor sagas 
sammanfatta hur manniskor upplevde henne i talarstolen. 

Goteborgs Weckoblad berorde aven den kritik som riktats mot Nelly 
Hall. 1 vissa tidningar raljerades det kring att hon kunde bota sjuka, att hon 
gjorde "underverk i det nittonde arhundradet" som man uttryckte det.139 
Men enligt tidningen uppfattade inte Nelly Hall sig sjalv som exceptionell. 
Hon ansag sig inte besitta gavan att bota sjuka mer an nagon annan kristen. 
Tidningamas skriverier hade gjort mer skada an nytta och hon blev 
overhopad av manniskor som sokte hjalp for sina sjukdomar.140 Vare sig 

137 "Qvinliga predikanter" i GW 01.02.1883. 1 maj samma âr publicerades pâ forekommen 
anledning fOljande insandare i Goteborgs Weckoblad: "De funderingar om qvinnans tigande 
och underordnade stallning till mannen, som pâ senare tid varit a bane, hafva fOranledt fol
jande rader." Vern insandaren var framgâr inte. GW 19.05.1883. 
138 "Qvinliga predikanter" i GW01.02.1883. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 1 samma notis refererades till Hudiksvallsposten som skrev om Johanna fran Djupe i 
Andersfors i Bergsjo. Hon hade predikat under fiera ârs tid i Halsingland och Dalarna och nu 
senast hade hon predikat for baptistema i Gnarp. Johanna sjong dessutom och spelade gitarr. 
"Rosten ar qvinligt spad, men inte obehaglig. Hon eger en icke sâ alldeles vanlig formâga att 
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hon ville det eller inte blev hon alltsa kand som helbragdagôrerska och 
verksamheten fick fortsatt uppmarksamhet de kommande aren. Det var inte 
enbart den nyhetshungriga pressen som skrev om foreteelsen, aven Nelly 
Hall bidrog med exempel. 

Redan i rapporten om invigningen av Betshan kunde hon beratta om 
manniskor som blivit botade fran olika typer av tumôrer och lungsot.141 
Varen 1885 sammanstallde hon en lista med ett tjugotal namn pa kvinnor 
och man frân Skâne, Smaland, Narke och Gotland vilka blivit botade efter 
forbôn.142 Det framgâr inte om de som blivit hjalpta bade varit i direkt 
kontakt med Nelly Hall eller inte men det kan tankas att hon 1amnade 
upplysningar om sina egna "patienter". Berattelser frân de botade sjalva 
forkom ocksa. Dessa innehôll uppgifter om sjukdomar, var de sôkt hjalp och 
hur de sedan blivit mirakulôst helade. De skriftliga berattelsema vara ofta 
undertecknade av vittnen och hela inlagan publicerades i tidningama.143 Att 
berattelsema skulle styrkas av vittnen kom till som ett svar pa den kritik som 
forekom mot verksamheten.144 

I oktober1886 infordes genom Nelly Halls forsorg ett par vittnesbôrd i 
Svenska Posten. De var skrivna av tva kvinnor som bâda sôkt hjalp hos F. A. 
Boltzius i Grava. Den ena bade ïatt sin syn tillbaka och den andra bade blivit 
av med en svulst pa halsen. Nelly Hall kunde intyga att nar det gallde det 
senare fallet var kvinnan i frâga fortfarande frisk ett par mânader efter 
besôket hos Boltzius.145 I samma nummer av tidningen berattade Ida Nihlén 
att hon blivit fri frân en besvarande hosta efter forbôn den 30 juli 1886. 
Nelly Hall intygade att berattelsen var sann.146 Ida Nihléns tillfrisknande 
kom ett par dagar efter de bada kvinnomas môte i juli 1886. De fann tycke 
for varandra och bôrjade tumera tillsammans fram till 1893 da vagama 
skildes at. Deras samarbete behan dl as mer ingaende i kapitel 5. 

Fredrik August Boltzius (1836-1910) var kanske den mest kande 
helbragdagôraren under 1880- och 90-talen i Sverige. Tusentals manniskor 
sôkte sig till hans hem i Grava eller till de mer tillfalliga bostader han bodde 
i under de perioder han uppehôll sig i Stockholm. Han utôvade sin praktik 

Higga sina ord val samt klart och redigt uttrycka sig." Johanna var annu ett exempel pâ en 
kvinna som inte stamde med den konventionella bilden av hur en kvinna skulle bete sig. Att 
hon kunde tala bade tydligt och logiskt verkar ha fdrvânat skribenten. 
141 Hall1882a och 1882b. 
142 Hall1885h. 
143 "Helbregdagorelse genom trons bon" i SP 19.11.1885, "Helbregdagorelser genom tron" i 
SP 01.04.1886, "Wittnesbord om helbregdagorelse genom trons bon" i SP 08.07.1886, 
"Troshelbregdagorelse" i SP 10 och 17.08.1887. "Ânnu ett wittnesbord i 'helbregdagorelse
frâgan' iJP 14.02.1883. 
144 Se k:yrkoherde Thunblads uppmaning i SP 27.08.1885. 
145 Hall1886e. 
146 Ida Nihléns berattelse, Eksharad 06.10.1886 i SP 21.10.1886. 
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aven i Falun, Gavle, Norrkôping och Gôteborg. 147 Fran bôrjan var han 
skrothandlare men efter en religiôs kris i trettioarsaldem bôrjade han 
upptrada som helbragdagôrare. Under en period farde han dagbok ôver sina 
patienter. Sammanlagt 9000 finns upptagna i forteckningama. Patientema 
behandlades for lungsot och nervsjukdomar, vark i hôfter och axlar, hjartfel, 
lamhet, dôvhet, reumatisk vark, krafta, astma och spetalska.148 Listan pa 
sjukdomar sammanfattar vad helbragdagôrama vid denna tid fick ta hand om 
och for Boltzius blev detta hans huvudsysselsattning. For Nelly Hall och 
andra utgjorde det en integrerad del av ôvrig verksamhet. Nelly Hall och 
Boltzius traffades vid fiera tillfallen och som det ovan beskrivna exemplet 
visar rapporterade Nelly Hall om Boltzius verksamhet saval som om sin 
egen.149 Femton ar senare ôversatte hon en artikel ur en amerikansk tidning 
om Boltzius. Skribenten med signatur A. v. K. hade sjalv traffat den 
valkande varmlanningen och det viktigaste han lart av "denne kare gubbe" 
var att man maste omvanda sig och bli som "sma bam".150 

Helbragdagôrelserôrelsen hade en tydlig forankring inom vackelsen aven 
om den hade sina kritiker. 1 Stockholm diskuterades till exempel 
helbragdagôrelse vid ett môte anordnat av Godtemplama i maj 1885. Enligt 
rapporten stallde sig medlemmama oerhôrt kritiska till de rôrelser som 
under religionens tackmantel spred vad de uppfattade som rena villolaror. 
Môtesdeltagama ansag att de i upplysningens tjanst borde varna for flaska 
profeter som Boltzius, Franson och Nelly Hall och beslôt att via pressen 
uttala sitt avstandstagande fran "den modemaste humbugen i vârt land".l 51 

De beklagade aven att polisen lat "personer af sa tvetydig beskaffenhet och 
existens" fritt upptrada och fora fram sina budskap.152 Har sammanfordes 
Nelly Hall med bade Boltzius och Franson och klart ar att de vackte en viss 
uppmarksamhet. 

Rôster hôjdes aven mot att offentliggôra de personliga berattelsema om 
helbragdagôrelse. En insandare i Svenska Posten menade att publiciteten 
kunde skada inte bara dem som faktiskt blivit botade utan foreteelsen som 
sadan. Det fanns de som inte var sanningsenliga i sina berattelser menade 
skribenten och gav radet att avvakta nagot innan resultaten rapporterades for 
att hinna avgôra om sjukdomen inte kom tillbaka.153 Denna typ av kritik 
gaUde rôrelsen i allmanhet men i Boltzius fall var den ofta betydligt mer 
uttalad. Han anklagades bland annat for att enbart rapportera "lyckade" fall 

14 7 Insulander 1996, s. 63. 
148 Insulander 1996, s. 63 f. 1 upprakningen namns aven sinnessvaghet, giktvark och "ned
stiimdhet". 
149 For en utforligare historik om F.A. Boltzius se Linge 1959, Koster 1984, Insulander1996. 
150 Hall1901b. 
151 "Godtemplare mot troshelbregdagorelse", DN 10.06.1885, aven citerat i GW 11.06.1885. 
152 Ibid. 
153 "Om helbregdagorelse genom trons bon" i SP 18.06.1885. 
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medan de som vande hem utan synligt resultat inte omnamndes. Lakare 
konstaterade att de som blivit botade skulle ha blivit friska i vilket fall som 
helst.154 Ord stod mot ord. Intressant ar att manniskor valde att satta tilltro 
till de mirakelkurer Boltzius, Nelly Hall och andra erbjod och att det faktiskt 
fungerade i manga av de fall som rapporterades. 

Vid Torpkonferensen 1887 blev stalldrangen J. A. Pettersson sparkad i 
magen av en hast. Han foll ihop och togs om band av gardens folk. 
Predikanten August Carleson och Nelly Hall slot upp och efter forebild i Jak 
5:4-15 smorde de med olja och bad under handpalaggning. Pettersson kom 
till sans, smartan gick over och han kunde aterga till sitt arbete. En manad 
senare skrev han ned sin berattelse och fick den publicerad.155 

Det finns exempel pa direkt kritik aven mot Nelly Halls verksamhet som 
helbragdagorerska. Jonkopings-Posten diskuterade en historia om att 
Dorothea Nilsdotter blivit vansinnig efter att ha deltagit i ett mote under 
ledning av Nelly Hall. 156 Jonkopings Tidning som rapporterat om handelsen 
var valdigt kritisk och rubricerade den som "Ett helbragdagorelsens 
off er". 157 Tidningen menade a tt myndighetema borde ingripa. Det talades 
aven i nagot fall om kvacksalveri. Jonkoping-Posten tog daremot Nelly Hall 
i forsvar. Man kunde beratta att Dorothea Nilsdotter redan tidigare visat 
tecken pa psykiska problem och hennes narmaste bade vantat sig att hon 
skulle Ïa ett sammanbrott. Hur denna typ av erfarenheter paverkade Nelly 
Hall framgar inte men de verkar inte ha fàtt henne att tvivla pa 
helbragdagorelsens kraft. Hon fortsatte att be for sjuka och aterkom till 
amnet genom aren aven om 1880-talet synes ha varit hojdpunkten for denna 
verksamhet)58 Sjalv betonade hon vikten av att helt vanda sig till Gud utan 
forbehall om man sokte hjalp i forbon. 1 annat fall var det battre att lita till 
vanliga lakare och mediciner samt be Gud valsigna dem. Hemligheten med 
helbragdagorelse kunde in te ens hon forklara. 159 

De erfarenheter Nelly Hall gjorde denna forsta var i Jonkoping och andra 
stader skulle foljas av manga liknande. Hon vackte uppmarksamhet och 
mycket folk kom till hennes moten. 1 vissa forsamlingar var hon valkommen 
medan andra stangde sina dorrar for henne. Pressen rapporterade om hennes 
predikningar och hon fick ofta uppskattande kommentarer for sitt satt att 
framfora budskapet. 

1 sondags war hon i Hakarp och deltog wid âterkomsten i en drinkarebjudning, som pâ 
aftonen holls i Gamla missionshuset, hwarwid hon pâ ett lugnt, enkelt och karleksfullt 

154 Koster 1984, s. 9 f. 
155 ''Troshelbregdagorelse" i SP 10.08.1887. 
156 "Ett helbragdagorelsens offer" i JP 21.02.1883. 
157 JP 10.02.1883. 
158 Nelly Hall talade om helbragdagorelse vid Torpkonferensema 1895 och 1898. Hall1896g 
och 1898c. 
159 Hall1883. 
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satt oppet talade till drinkaren om hans fomedrande stallning och wisade honom till 
Kristus fOr att blifwa forlossad frân dryckenskapens hârda boja. En hwar, som var i 
tillfalle att hora det korta foredraget, mâste erkanna, att detsamma kunde Jbena till 
münster for, huru en nykterhetspredikan bor hâllas for de i lasten nedsankte. 1 

Lovorden blandades dock med kritik. Framforallt uppmarksammades 
foreteelsen att hon och andra kvinnor predikade. Alla stallde sig inte 
positiva till att det offentliga rummet invaderades av religiost inspirerade 
kvinnor. Paulus ord i forsta Korintierbrevets 14:e kapitel om att kvinnan ska 
tiga i forsamlingen inspirerade till manga debattinlagg.161 For dem som inte 
ville elier kunde ta Paulus pa orden i denna fraga gallde det att overtyga med 
andra argument. 1 nasta kapitel star denna diskussion i fokus. 

160 "Froken Nelly Hall", JP 10.02.1883. 
161 1 Jonkoping aktualiserades debatten om kvinnopredikan i JP den 24 och 28.02 1883. 
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Den andlôsa debatten 
I oktober 1881 agde en debatt rum i lilla salen i Betlehemskyrkan lilla sal i 
Goteborg. Âmnet fôr kvallen var kvinnor och predikan. De olika inlaggen 
refererades i Goteborgs Weckoblad. Den Jonkopingsbaserade Svenska 
Posten fann diskussionen sâ intressant att den i sin tur valde att publicera ett 
utdrag ur debatten, narmare bestamt ett inlagg av Nelly Hall. 1 

Ap. Petrus forklarar pâ pingstdagen, att profetian i Joels 2:28 och folj. bôrjat uppfyllas 
i och med det andedop, som dâ kom Guds i Jerusalem forsamlade sôner och dôttrar 
till del och som satte dem i stând att med nya tungor forkunna Guds drâpeliga werk 
eller "profetera", ty Jesu vittnesbôrd ar profetians ande (Upp. 19:10). I 1 Kor. 14:3, 4 
underrattar oss Paulus om, hwad det ar att profetera, dâ han sager: Den, som profete
rar, han talar for menniskor till uppbyggelse och formaning och trôst. Den som 
.... profeterar, han uppbygger rorsamlingen. Enligt ap. Petrus ar det sâledes ett utmar
kande tecken for nya forbundets tid, for andeutgjutelsens tid, att sôner och dôttrar 
profetera. De af Guds Ande uppfyllda qvinnoma, icke allenast fà utan de bora enligt 
Guds vilja genom profetia uppbygga forsamlingen. Trakten efter karleken, vinlaggen 
eder om de andliga gâfwoma, sager Paulus i 1 Kor. 14:1, dock mest att I profeteren. 
Sâ sager ock redan Moses: Gifve Gud, att allt Herrens folk profeterade.2 

Budskapet var tydligt. De kvinnor som visste sig uppfyllda av Guds Ande 
inte bara fick utan borde profetera i fôrsamlingama. De ovriga debattdel
tagama intog skiftande positioner. Alla var man utom en icke namngiven 
kvinna som yttrade sig i diskussionens slutskede. En del av talama var direkt 
avvisande medan andra stallde sig mer positiva till kvinnors profeterande. 
For Nelly Hall fôrelâg ingen som helst tveksamhet. Hon argumenterade 
starkt och val fôr sin sak och hennes inlagg var det mest utfôrliga, i vart fall 
enligt referatet. 3 Frâgan lod: "Huru skall man fôrstâ och nu tillampa Pauli 
ord: 'qvinnan tige i alla de heligas fôrsamlingar' (1 Kor 14:33, 34)."4 Den 
fôrste talaren inledde med att pâpeka att amnet var svârt och att det râdde 
ovisshet om hur Paulus ord skulle tolkas. Hanvisningama till Joels profetia 
och Filippos dottrar gav inte tillrackligt stad ât fôreteelsen att kvinnor tog 
till orda.5 Han havdade att "Qwinnan, gift eller ogift, skall tiga, vara 'stum' i 

1 SP uppgav att de av utrymmesskal endast publicerade Nelly Halls inlagg. 
2 "Om qvinnans talande i forsamlingen", inlagg av Nelly Hall i GW27.10.1881 refererat i SP 
03.11.1881. 
3 Det ar môjligt att de ôvriga talama hade lika lânga inlagg aven om de inte refererades i 
tidningen. 
4 "Om qvinnans talande i forsamlingen", debattreterat i GW27.10.1881. 
5 Joel 2:38-29, Fil4:2-4. 
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forsamlingen".6 Hennes insatser var inte mindre betydelsefulla for det och 
hon kunde bidra pâ mânga satt men i '"forsamlingen' d. a. det organiserade 
samfundet, skall hon, enligt Pauli ord, vara stum". 7 

Debatten bôljade fram och tillbaka. Styrkeforhâllandena var ungefar lika. 
Lika mânga argumenterade for som emot. De man som talade for hanvisade 
till att kvinnoma var de forsta som berattade om Jesu uppstândelse. Vidare 
understrôks att det fanns kvinnor bâde i Gamla och Nya testamentet som var 
ledargestalter och att Paulus mâste tolkas pâ ett nytt satt i en ny tid. En mot
stândare menade att orden broder och apostlar visade att det handlade om 
man. En annan, som i princip var positiv, vamade samtidigt fôr att kvinnor 
inte fick missbruka sin stallning. Ett exempel pâ sâdant missbruk var om en 
kvinna forsôkte "vara larare, nar man icke saknas". Nelly Hall tog upp de 
olika argumenten i sitt inlagg. Hon lyfte fram kvinnor ur bibeln: Mirjam, 
Debora, Hanna och Hulda ur Gamla testamentet och Maria, Elisabeth, Junia, 
Foibe, Syntyche, Euodia och Prisca ur Nya testamentet. Hon gav en tolkning 
av ordet "tala", som enligt bibelforskare kun de ha fiera betydelser och en 
sâdan var prata, sladdra som ett barn eller en papegoja. Det var detta "slad
der" Paulus syftade pâ i 1 Kor 14 inte att kvinnor skulle tiga. Nar Paulus i 
1 Tim 2: 11 12 sager a tt kvinnor ska ta emot undervisning i stillhet och in te 
sjalva undervisa eller bestamma ôver man sâ inbegrep det inte enligt Nelly 
Hall "vittnandet om Herren". 8 

Efter hennes lânga och valformulerade inlagg vamade kapten Kollinius 
for att "den strômning som genomgâr vâr tid att hôja qwinnans stallning 
vore i fara att slâ ôver".9 Ett exempel pâ detta "ôverslag" fanns redan pâ 
plats och havde upp sin rôst mot slutet av debatten. Dâ reste sig namligen en 
kvinna ur den forsamlade âhôrarskaran och meddelade att hon predikat 
under tvâ ârs tid. Hon forklarade att hon blivit "tvingad" till detta under en 
vackelse i sin hemstad. Vid tillfallet i frâga fanns inga manliga predikanter 
att tillgâ och den anonyma kvinnan blev darfor uppmanad av folket i staden 
att ta vid. V em hon var framgâr inte men hennes narvaro visar att diskussio
nen denna kvall inte enbart handlade om Nelly Hall. Det fanns fier kvinnor 
som predikade aven om Nelly Hall var den som tydligast framtradde i 
debatten. Till det kan laggas att tullaren Taube mindes "Maja Stina" som 
predikade redan pâ 1830-talet i Vasterbotten, femtio âr innan debatten i 
Betlehemskyrkan. Taube tankte antagligen pâ Maja Lisa Nilsdotter Sôder
lund. Hon predikade bland annat i Skellefteâ, Lôvânger och Nysatra och 
blev en av Carl OlofRosenius andliga inspiratôrer. 10 

6 Inlagg av J.F. Holmgren, GW27.10.1881. 
7 Ibid. 
8 "Om qvinnans talande i forsamlingen", inlagg av Nelly Hall i GW27.10.1881. 
9 Inlagg av C. Kollinius i GW27.10.1881. 
10 Se Nordback 1996, s. 36. 
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I slutet av sitt inpass gjorde Nelly Hall en distinktion. Efter att ha argu
menterat for att kvinnor skulle profetera havdade hon med hjalp av en bibel
forskare, Dr Taft, att 1 Tim 2:11 12 handlade om att kvinnor ej fick upptrada 
som larare ôver man. "Det ar blott ett sadant larande, som innebar inkrak
tande af herravalde ôfver mannen, hvilket ar qvinnan forbjudet i Guds 
ord."11 Har gjorde hon skillnad mellan predikan som en acceptabel offentlig 
handling eftersom den var till for att bygga upp forsamlingen och larandet 
som nagot annat. I manga diskussioner blandades dessa synsatt samman vil
ket kan forklara den bitvis hetsiga debatten. Samtidigt kan man undra om 
Nelly Hall betedde sig pa ett satt som stamde med hennes teori. Att offentli
gen diskutera fragan borde rimligtvis legat narmare ett larosamtal an en pre
dikan. 

Diskussionen i Betlehemskyrkans lilla sal agde rum aret innan Nelly Hall 
tog steget fullt ut att bli predikant vilket visar att amnet var aktuellt redan 
innan hon bôrj ade predika pa heltid. A tt hon deltog i de hatten som en av de 
stora foresprakama visar att amnet inte var nytt for henne. Hon framforde 
tydliga argument grundade pa ett gediget studium av bibelns texter. Det 
faktum att hon inte var den enda kvinnan i debatten visar dessutom att det 
fanns fier kvinnor an Nelly Hall som predikade aven om de fiesta i likhet 
med kvinnan i den refererade diskussionen var anonyma. Debatten hôlls 
innan Fralsningsarmén introducerades i slutet av 1882 vilket ger ytterligare 
stôd for tanken att kvinnor bôrjade ta till orda inom vackelsen redan innan 
formema for kvinnors predikan organiserades i nagon stôrre utstrackning. 
Debatten visar ocksa att fragan om kvinnor och predikan kopplades samman 
med emancipationsstravandena i samhallet i ôvrigt. Bade tillskyndare och 
motstandare var medvetna om vad som var a farde. Kapten Kollinius var
nade till och med for att kvinnans frigôrelse skulle ga for langt. En radsla 
han knappast var ensam om. 

Innan fier exempel ges pa denna debatt och dess koppling till Nelly Halls 
verksamhet foljer ett avsnitt om kontakter och relationer som kan ha varit 
avgôrande for hennes beslut att bôrja predika. Fôregâende kapitel visade pa 
betydelsen av Lord Radstock och Mary och W. E. Boardman, i det foljande 
kommer kontaktema med Fralsningsarmén i London samt Hanna Ouchter
lony att behandlas. Dessutom diskuteras Nelly Halls samarbete med en av 
hennes samtids stora vackelsepredikanter, Fredrik Franson. 

11 "Om qvinnans talande i forsamlingen", inlagg av Nelly Hall i GW27.10.1881. 
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lnspirerande exempel 

Fralsningsarmén - andlig fristad for kvinnor 
Hosten 1888 reste Nelly Hall pâ inbjudan till Helsingfors. 12 Dar pâgick som 
hast en debatt i pressen om Fralsningsarméns verksamhet. Nelly Hall gav sig 
in i diskussionen till fôrsvar fôr rorelsens metoder samt framholl hur bety
delsefull Fralsningsarmén var fôr kvinnor. En av kritikema argumenterade 
fôr vissa likheter mellan fralsningsarmén ochjesuitorden, enjamfôrelse som 
inte var tankt i positiv mening och Nelly Hall var inte sen att gâ i fôrsvar: 

Hwad andtligen angar jemforelsen emellan fralsningsarmén och jesuiterorden, synes 
den oss wara oberattigad och lomsk, efter namnda orden med ratta fàtt ett f6rskrack
ligt daligt rykte bland protestanter. Med hwad ratta gores denna jamforelse, dâ Frals
ningsarmén som sâdan icke tillâter sig nâgot bibelstridigt, och i fraga om principer 
och praktik sakerligen ar mera biblisk an flertalet kristliga samfund, och lemnar indi
viden, i synnerhet kvinnan, lângt rikare tillfiillen till en fri andlig utveckling och en 
walsignelserik anvandning af de ombetrodda punden an nagot annat kristligt samfund 
som samfund betraktat? Lângt ifrân att fara skulle wara for handen fOr armén att upp
trada som politisk makt, ar den for de stater, der den fàtt stor utbredning, det sakraste 
warnet mot socialistiska, kommunistiska och nihilistiska rorelser, i det den fàr sina 
fiesta rekryter bland de folkklasser, som utgora basta harden fOr sadana agitationer. 13 

F orutom a tt utgora ett vam mot samhallsomstortande rorelser ansâg Nelly 
Hall att Fralsningsarmén erbjod kvinnor utrymme. Det var till och med det 
mest emanciperade av alla kristna samfund. Hon baserade sakerligen sitt 
uttalande pâ egna erfarenheter. Genmalet i Finska Weckobladet utgor darfor 
ett exempel pâ den nara kontakt som fanns mellan Nelly Hall och Frals
ningsarmén och det aktualiserar frâgan om Nelly Halls fôrebilder, bade 
samtida och tidigare. Nar Nelly Hall reste till London i juli 1882 var hennes 
destination Fralsningsarméns hogkvarter och senare samma host utsâgs den 
som skulle introducera rorelsen i Sverige. Valet fôll pâ Hanna Ouchterlony 
men vissa uppgifter tyder pâ att valet lika gama kunde ha fallit pâ Nelly 
Hall. I fôljande avsnitt behandlas hennes kontakter med rorelsen och i fokus 
stâr Hanna Ouchterlony. Uppgiften att Fralsningsarmén hade tvâ kandidater 
nar det gallde valet av ledare ar en viktig indikation pâ att de kande varandra 
och att Nelly Hall var starkt pâverkad av och hamtade inspiration fôr sitt 
arbete i den rorelse som startats av makama Catherine och William Booth. 

Hanna Ouchterlony 

En septemberdag âr 1878 kom Hanna Ouchterlony i ett arende till M. Billups, en eng
elsk jamvagsentreprenor fran Cardiff, som byggde Halmstad-Nassjo-banan och med 
sin familj for ett par âr slagit sig ner i Varnamo. Vid sitt intrade i Mr. Billups hem 

12 For narmare beskrivning av handelsema i Helsingfors 1888, se kap. 5. 
13 Hall 1888b. 
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motte hon i dorren en ung man, som frapperade henne genom sitt ansiktsuttryck. 
Nâgonting sade henne att den mannen agde vad hon sjalv sokte.14 

Detta utgor oppningsscenen i kapitlet om Hanna Ouchterlonys mate med 
Fralsningsarmén som vid tillfâllet ifraga representerades av Bramwell 
Booth. Motet aterberattas i Laura Petris bok om Hanna Ouchterlony.15 Det 
var en foga dramatisk men laddad upptakt till en kontakt som pa ett radikalt 
satt kom att forandra livet for den fyrtioariga bokhandlerskan i Vamamo. 1 
december 1865 oppnade Hanna Ouchterlony en filial i Vamamo till Nord
stroms bokhandel i Jonkoping. Hon bade precis atervant till sin hemstad 
efter sju ar i Stockholm och behovde inkomster for sitt och familjens uppe
halle.16 Bramwell Booth var Catherine och William Booths aldste son och 
1878 kom han till Sverige for rekreation. Paret Billups, som stod for inbju
dan, var goda vanner med Bramwell Booths foraldrar och det var i deras 
hem det ovan beskrivna motet agde rum.17 

Efter den forsta kontakten traffades Hanna Ouchterlony och Bramwell 
Booth vid ett flertal tillfâllen. Hon deltog vid moten dar han predikade och 
vid ett av dessa gjorde hon en omvandelseupplevelse. Bramwell Booth ater
vande till England och darefter hoU de kontakt brevledes.1 8 Trots 
spraksvarigheter (Bramwell Booth kunde ingen svenska och Hanna 
Ouchterlony valdigt lite engelska) lyckades de an da fora samtal om tamligen 
komplicerade amnen som exempelvis helgelse. 1 en tillbakablick i Ali the 
World kommenterades dessa svarigheter och hur de overvanns. Enligt Hanna 
Ouchterlony var forklaringen att "The Holy Ghost explained what he 
said".19 

Ar 1881 blev Hanna Ouchterlony inbjuden att besoka fru Billups i 
Cardiff, och pa resan kom hon aven till London och familjen Booths hem i 
Clapton. 2o Pa hosten 1881 atervande hon till Sverige och uppeholl sig en tid 
i Goteborg dar hon debuterade som predikant i den teaterlokal dar baptist
forsamlingen for tillfâllet hoU sina moten. Debuten var, enligt Laura Petris 
beskrivning, ratt angestfylld. Fürst sade Hanna Ouchterlony nej nar baptist
pastor Truvé bad henne predika. Hennes motivering var att hon inte ville 
omintetgora mojlighetema for kvinnors predikan i Sverige. Den skarrade 
debutanten angrade sig emellertid. Hon atervande, hoU sin forsta predikan 

14 Petri 1924, s. 36. 
15 Ingrid Laura Hildur Petri (1879-1959) var 1902-13 officer i Fralsningsarmén. 1925 blev 
hon filosofie doktor i Lund pâ en avhandling om Catherine Booth. Den religionsvetenskapliga 
undersokning om Fralsningsarmén som hon lade fram fyra âr tidigare, 1921, hade in te ansetts 
tillracklig fôr att avlagga doktorsexamen. For en narmare beskrivning av Laura Petris liv se 
Kja111959. 
16 Petri 1924, s. 20 ff. 
17 Petri 1924, s. 36. 
18 Petri 1924, s. 41 ff. 
19 Al/ the World okt. 1886, s. 245. 
20 Petri 1924, s. 71. 
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och overlevde. Nâgra kvallar senare predikade hon hos metodisterna och 
darefter fortsatte hon till Jonkoping och Varnamo. Utan tvekan bade hon fàtt 
mersmak. Val tillbaka i Varnamo stallde hon i ordning en moteslokal i 
undervâningen till det posthus hon agde och dar borjade hon hâlla egna 
moten. Favoritamnet rubricerades "Helighet Herranom" vilket sades visa pâ 
fullstandig syndfrihet.21 Forutom de egna motena hyrdes lokalen ut till 
Y nglingatOreningen pâ orten. 

Hur fôrstâ Hanna Ouchterlonys tvekan? Trodde hon verkligen att hon 
skulle kunna aventyra kvinnors mojligheter att predika i Sverige genom att 
gora en blek insats? Â ven om hon bade behov av att satta in den radsla hon 
kande i en vidare ram var det i sig en utmanande handling att som kvinna 
predika Guds ord. Handelsen visar att Hanna Ouchterlony var medveten om 
att vad som stod pâ spel var nâgot mer an enbart det egna projektet. Hon 
insâg att hon var del av en storre rorelse i tiden och det gallde att inte fôr
darva saken med en medioker insats. 

Hanna Ouchterlony fôrlostes till ett liv i predikstolen genom sin kontakt 
med Fralsningsarmén. Hela handelsefôrloppet beskrivs i efterhand i termer 
av langtan efter nâgot mer i livet. Den religiosa omvandelsen och den verk
samhet hon darigenom kom i kontakt med fôrde henne ut over tidigare givna 
granser som inte enbart var geografiska. Det egna livsinnehâllet fôrdjupades 
och hennes verksamma liv fôrandrades. Hon fick en ny profession, hon blev 
ledare fôr en religios rorelse. Hanna Ouchterlony gjorde med andra ord en 
liknande resa som Nelly Hall. For den senare blev motet med den Board
manska fôrkunnelsen impulsen som andrade livsinriktning och fôrde henne 
ut ur sammanhang dar hon trots en tamligen framskjuten position i langden 
inte fann tillracklig stimulans. For bada dessa kvinnor komen religios om
vandelse att utgora incitamentet till fôrandring av den egna livssituationen 
och kan ses som ett exempel pâ kvinnors emancipationsstravanden. 

Hanna Ouchterlonys besok i Goteborg hosten 1881 kan ha varit det till
fâlle dâ Nelly Hall kom i kontakt med henne :fOrsta gângen, och i fôrlang
ningen aven med Fralsningsarmén. Det gâr inte att leda i bevis att de traffa
des just dâ men varfôr skulle inte Nelly Hall ha suttit i âhorarskaran nar 
Hanna Ouchterlony predikade? Var hon inte dar borde hon âtminstone ha 
hort talas om handelsen eftersom ryktet sannolikt spreds runtom i staden. 
Att Nelly Hall och Hanna Ouchterlony kande till varandra och mottes vid 
senare tillfâllen stâr dock klart. Bland annat framtradde de tillsammans i 
Dyvik en strâlande sommardag 1884. Det var festligt, solen sken, hundratals 
manniskor motte upp och Stridropet rapporterade entusiastiskt: 

Omkring 220 personer lemnade Stockholm strax efter klockan sju pâ sondagsmorgo
nen den 3 augusti fôr att strida en dag i Dyvik. Vadret var harligt och ingav oss 
lysande fôrhoppningar om en nyttig dag. Sedan vi landstigit hade vi en halvtimmes 

21 Petri 1924, s. 76 f. 
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marsch pa en vag som syntes i en engelsmans ôgon likna "en himmelens forgârd". Vi 
tagade framat med flygande fanor och klingande spel tills vi kommo till den plats som 
var utsedd for vara môten. Tva môten var annonserade att hallas ute under var him
mel, kl. elva och kl. fyra. Motet kl. elva var ett verkligt fralsningsmôte; det ledds av 
Majoren. Flere soldater, afvensom Frôken Nelly Hall, vittnade om Guds fralsning.22 

De hôll alltsa môten tillsammans vilket innebar att de var val inforstadda 
med varandras arbetsmetoder samtidigt som de vid tillfalle aven traffades 
privat. Ar 1893 tirade de till exempel jul tillsammans i redaktôr Sjôstrôms 
hem i New York.23 

Att de kande till varandras arbete framgar dessutom av brev bevarade i 
Fralsningsarméns arkiv i Stockholm. Nelly Hall skrev till Hanna Ouchter
lony angaende den ekonomiska situationen for Fralsningsarméns soldater. 
Att dessa var tvungna att leva under knappa ekonomiska forhallanden var 
Nelly Hall inforstadd med men hon tyckte att det gick till ôverdrift. Det var 
inte tillradligt i langden att knappt ha pengar till mat for dagen. Ingen kunde 
fortsatta sitt arbete under sadana omstandigheter.24 Hur Hanna Ouchterlony 
stallde sig till kritiken finns inte bevarat for eftervarlden. 

Av de bevarade breven framgar att Nelly Hall bidrog ekonomiskt till 
Fralsningsarméns arbete vilket kanske var ett skal till att hon bade syn
punkter pa de ekonomiska forhallandena. Hon bade under fiera ar samlat in 
hundratals kronor till underhall av tva svenska fralsningsofficerare i Indien. 
Nu bade det kommit till hennes kannedom att endast halften av medlen an
vandes for missionaremas uppehalle. En av dem, Minnie J ohanson, bade 
som en konsekvens av detta blivit tvungen att sôka sig till ett amerikansk 
missionssallskap. Nelly Hall ansag darmed att det inte lônade sig att skicka 
underhall till svenska missionarer i Indien utan meddelade att hon nu tankte 
an vanda motsvarande medel for Helgelseforbundets arbete i Kina. 25 Hennes 
beslut grundade sig uppenbarligen i att hon var kritisk till forhallandena i 
Fralsningsarmén men hon var dessutom engagerad i ett nytt arbetsfalt via 
Helgelseforbundet dar hon vid den bar tiden fungerade som missionssekrete
rare. 

Sa till fragan om valet verkligen stod mellan Nelly Hall och Hanna 
Ouchterlony nar det gaUde att utse den som skulle fà uppdraget och ansvaret 
att sprida den nya laran fran England till Sverige. Vid en genomgang av det 
som finns skrivet om Hanna Ouchterlony samt materialet i Fralsningsarméns 
arkiv i London och i Riksarkivet i Stockholm finns ingenting som tyder pa 
detta. Fralsningsarmén i England forlorade delar av sitt arkivmaterial i sam-

22 Stridsropet 17/1884, en forkortad version av citatet anges av Kjall 1972, s. 172. Se aven 
kap. 1. 
23 Hall 1893a. 
24 RA, FA:s arkiv, Brev till Hôgkvarteret 1891, E:2 vol. 6. brev fran Nelly Hall till Hanna 
Ouchterlony 02.11.1891 och 20.04.1891. 
25 RA, FA:s arkiv, Brev till Hôgkvarteret 1891, E:2, vol. 6, brev frân Nelly Hall till Hanna 
Ouchterlony 02.11 1891. 

89 



Nelly Hall: Uppburen och ifragasatt 

band med bombningama av London under andra varldskriget. Detta gor att 
kalloma frân 1880- och 90-ta1en over huvud taget ar ratt knapphandiga vad 
galler rore1sen i stort. 

Laura Petri tar i sin avhandling om Catherine Booth upp en del av vad 
som utspelade sig i samband med att Hanna Ouchterlony blev vald tillledare 
for Fralsningsarméns arbete i Sverige. Catherine Booth ogillade beslutet: 

. . . en gâng dâ fru B. var horta frân London, lyckades den eldiga svenskan beveka 
generalen att giva henne lofte om att fà resa pa viss tid. V id sin ankomst hem, sade fru 
B.: "Det ar f6r tidig!. Hade jag varit hemma, skulle det aldrig ha skett." Men genera
len stod vid si tt ord. 26 

Enligt Laura Petri var det Hanna Ouchterlony sjalv som berattade om denna 
handelse. Ifall episoden ska ses som en markering av vern av makama som 
bestamde elier om Catherine Booth bade nâgon annan i tankama kan vara en 
oppen frâga. Det ar ingenting Laura Petri valjer att kommentera. Hon nam
ner overhuvudtaget inte Nelly Hall vare sig i sin bok om Hanna Ouchterlony 
frân 1924 elier i sin avhandling om Catherine Booth frân 1925. 

Hanna Ouchterlony fick si tt liv och sin historia utredd men det ar beteck
nande att Laura Petri som skrev sâ utforligt och dokumentart inte alls nam
ner den eventuella handelsen. Det ar enbart i Fralsningsarméns minnes
skrifter uppgiften forekommer och darefter refereras den i material frân 
Helgelseforbundet och av andra som valt att bygga vidare pâ dessa uppgif
ter.27 Hanna Ouchterlony kanske inte alls ville erkanna att Nelly Hall varit 
en motkandidat och namnde darfor aldrig om det for Laura Petri. Vern som 
stod for uppgiften i Fralsningsarméns minnesskrift framgâr inte. Â ven om 
det inte gâr att i efterhand avgora hur det verkligen gick till vid valet av le
dare for Fralsningsarmén i Sverige ar uppgiften vard att ta med nar det galler 
att i efterhand klarlagga Nelly Halls kontakter med Fralsningsarmén. Det 
mest intressanta ar kanske inte att reda ut exakt hur det forholl sig mellan de 
bâda presumtiva kandidatema. V ad som ar viktigare i sammanhanget ar att 
huvudkvarteret i London utsâg en kvinna till att leda Fralsningsarméns verk
samhet i Sverige. Dessutom rader det ingen tvekan om att Hanna Ouchter
lony och Nelly Hall bade kontakt med varandra och aven upptradde till
sammans. 

Det fanns ytterligare en tankbar kontaktlank mellan Nelly Hall och 
Hanna Ouchterlony och den gick via Jenny Swenson. Hon var el ev vid 
Sigrid Rudebecks skola och efter avslutad utbildning fortsatte hon att stu
dera musik och sâng. Emellertid blev hon sjuk och skickades till Charlotte 
och Hilda Collins flickpension Lyckan utanfor Halmstad. Systrama Collin 
bade kontakt med Hanna Ouchterlony och bjod henne till sitt hem dar Jenny 

26 Petri 1925, s. 180. 
27 Malmstrom 1932, s. 120, Johansson 1984, s. 103, Kârbrant 1987, s. 33, Lindberg 1991, 
s. 188. 

90 



Kapitel 3. "Vern Han viii utrustar och sander Han" 

Swenson traffade henne.28 Vid den ceremoni i Exeter Hall i London den 28 
november 1882, da ett hundratal fralsningssoldater avskildes for olika upp
drag fanns Jenny Swenson med i den grupp som skulle till Sverige. Forutom 
Jenny Swenson och major Hanna Ouchterlony ingick aven lojtnant Emily 
Petterson och kapten Gars ide fran En gland i sallskapet. 29 Men innan Jenny 
Swenson reste till England sommaren 1882 besokte hon Goteborg for att 
saga farval till familj och vanner. Nelly Hall kan ha hort till gruppen som 
fick besok av Jenny Swenson denna sommar och om inte sa bor dei varje 
fall ha motts vid Fralsningsarméns hogkvarter i London dar de befann sig 
under sensommaren och hosten. 

Nagon direkt koppling mellan Jenny Swenson och Nelly Hall aterfinns 
inte i kallmaterialet utan resonemanget bygger pa en slags rimlighetsfor
klaring utifran omstandighetema. Den grupp av kvinnor som var intresse
rade av liknande idéer och rorelser sokte sig till varandra, bade for att stodja 
varandra men ocksa tOr att med hjalp av de andra prova sig sjalva infor nya 
idéer och uppgifter. Pa det sattet utvecklades ett slags natverk som vi idag 
kan ha svart att upptacka. De levde sina kontakter mer an de skrev om dem. 
Att det fanns en uppdamd langtan hos Hanna Ouchterlony, Nelly Hall, 
Jenny Swenson och andra att ge sig in i arbetet star dock helt klart. Den reli
giosa omvandelsen uppmanade till engagemang och inbj od till ledan de po
sitioner, resor och andra utmaningar. Aven om de motte kritik fanns det hela 
tiden nagot som fick dem att trotsa den. De hade erfarit fralsning och var 
overtygade om sin sak. Skildringama av vad som motte Hanna Ouchterlony 
och hennes lilla trupp i samband med de forsta motena pa nyaret 1883 i 
Stockholm visar mer an val med vilken skepsis de blev bemotta. Trots den 
harda kritiken fortsatte de sitt arbete.30 A andra sidan samlade deras verk
samhet manga deltagare trots, eller rentav tack vare, den harda kritiken i 
pressen.31 

Sambandet mellan Nelly Hall och Hanna Ouchterlony star klart samt att 
de bada kan lankas till en tradition i vilken kvinnor predikade. Kontaktema 
med Fralsningsarmén leder bakat till metodismen och dess tradition av pre
dikande kvinnor och till Catherine Booth som utgor en viktig lank till den
samma. Hennes offentliga tal och skrifter ar intressanta som exempel pa den 
debatt som pagick bade i England och Sverige. Darfor ingar hennes skrift 
Female Ministry, or woman 's right to preach the Gospel (1859) i den 
genomgang av ett antal inlagg for respektive emot att kvinnor predikade som 
foljer senare i detta kapitel. 

28 Petri 1924, s. 82 ff. 
29 Petri 1924, s. 89 f. 
30 Petri 1924, s. 99 ff. 
31 Petri 1924, s. 105 f. 
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HelgelseHiran som var en homsten i Fralsningsarméns teologiska bud
skap bor uppmarksammas i detta sammanhang. Metodismen och dess upp
foljare, som den amerikanska helgelserorelsen och Fralsningsarmén, beto
nade gemensamt den personliga omvandelsen tillsammans med tanken pa 
syndfrihet. 32 1 dessa rorelser var kvinnor inledningsvis aktiva som predikan
ter och ledargestalter. Forhallandena andrades over tid men Phoebe Palmer, 
Sara Lankford, Hanna Whitall Smith, Catherine Booth och manga fier kan 
namnas som exempel pa kvinnor som innehade ledarpositioner i dessa rorel
ser. 

En fraga ar om det fanns nagot i helgelseforkunnelsen och laran om 
syndfrihet som bade sarskild dragningskraft pa kvinnor. Kan det ha varit 
nagot i tanken pa full syndfrihet som var speciellt attraktiv for kvinnor? 
Pamela W alker har i sina studier om Catherine Booth pekat pa hur syndfri
hetslaran utmanade idén om den eviga synden. Med den helige Andes hjalp 
var det mojligt att bli befriad fran synd och denna tanke ledde i forlang
ningen till att trycket pa kvinnor lattade. 1 Evas efterfoljd bade kvinnor 
gj orts ansvariga for syndafallet. Om synd in te lan gre uppfattades som ett 
permanent tillstând forsvann detta argument. ldén om Evas synd utgjorde ett 
starkt skal mot att kvinnor skulle kunna inneha ledande positioner i kyrka 
och samhalle. Under hanvisning till den forsta kvinnas synd gjordes alla 
kvinnor delaktiga och ansvariga. 33 Denna forklaring ar in te den en da nar det 
galler att forsta pa vilket satt helgelselaran inspirerade kvinnor men den ar 
utan tvekan en av de mest in tressan ta. F orutom fra gan om synden las tes 
exempelvis Apostlagamingama med dess berattelser om framtradande kvin
nor flitigt i helgelsemiljoema.34 

1 Nelly Halls texter aterfinns inga tankar om syndafallet elier Evas ansvar 
for detsamma men hon var en tydlig foresprakare for syndfrihetslaran och 
hon blev ofta kritiserad for att driva den alltfor langt. Det fanns antagligen 
olika anledningar till denna kritik. En kan ha bottnat i radslan infor vad 
avsaknaden av en teologisk idé som formadde balla tillbaka kvinnor kunde 
leda till. Âven om Nelly Hall inte explicit talade om befrielsen fran ansvaret 
for syndafallet finns det inget som talar emot att hon inspirerades av synd
frihetslaran i linje med det resonemang Pamela Walker for. Syndfrihet 
kunde verka befriande pa bade kvinnor och man men dess konsekvenser for 
kvinnor var kanske den mest langtgaende. Det satt att forsta helgelselaran pa 
som Pamela Walker gor sig till tolk for, kan sammanfattas med att kvinnor 
forsags med material till en teologi som verkade befriande. Det fanns en 
potentiell sprangkraft i tanken pa att Evas och alla kvinnors ansvar for syn
den kunde upphavas. 

32 Holiness Tracts Defending the Ministry ofWomen 1985, viii f. 
33 Walker 1998, s. 290 f. 
34 Ibid. For vidare resonemang se den forskning Walker hanvisar till pâ sid. 300, not 7. 
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Fredrik Franson 
Fredrik Franson (1852-1908) foddes i Pershyttan men emigrerade sjutton ar 
gammal till Nebraska i USA. Efter en omvandelseupplevelse i tjugoarsal
dern kom han i kontakt med baptistiska grupper. Vintern 1876-77 deltog 
han iD. L. Moodys vinterkampanj i Chicago och erfarenheterna fran detta 
arbete blev avgorande for hans utveckling till predikant och missionsorgani
sator. Han arbetade en tid i Utah och darefter i Colorado och Illinois innan 
han i maj 1881 reste till Sverige. Detta blev inledningen pa en turné i de 
skandinaviska landerna och allteftersom aren gick vidgades hans arbetsfalt. 
Han foretog resor i Europa, Asien, Afrika, Australien och Syd- och Nord
amerika. Han holl kampanjer och bibelkurser samt propagerade for mis
sionsarbete framforallt i Kina. Efter mer an tjugofem ars flackande avled 
han i Idaho Springs i Colorado 1908. Hans li v har inspirerat en rad forfattare 
vilket betyder att det finns en riklig dokumentation om Fransons resor och 
kontakter.35 Hans betydelse for att kvinnor predikade i Sverige har ofta 
framhâllits och det har funnits en tendens att framstalla det som att Franson 
"tillat" kvinnor att predika. Enligt denna relativistiska syn gick mannen i 
braschen for kvinnors predikan men fragan ar om det inte i sjalva verket var 
mer komplicerat an sâ.36 Franson samarbetade med ett flertal kvinnor under 
sitt liv, daribland Nelly Hall, vilket motiverar att forhâllandet mellan dem 
klarlaggs. Vern pâverkade vern och i vilken tradition stod Fredrik Franson? 
Pâ vilket satt stodde han kvinnors predikan och varfor? 

Den mest utforliga kartlaggningen av Fredrik Fransons li v star Edward P. 
Torjesen for. Studien ar ett gediget empiriskt arbete och utgor pâ sâ satt en 
guldgruva for den som vill ha hjalp med material vad galler Fredrik Fran
sons liv och de sammanhang han verkade inom. Tack vare Torjesens 
genomgâng av publicerade brev bidrar han med en intressant infallsvinkel 
nar det galler Fransons installning till frâgan om kvinnors predikan.37 Det 
visar sig att Franson till att borja var tveksam och att han, liksom mânga 
andra, behovde overtygas om vardet av att kvinnor predikade. Det var 
kvinnorna sjalva som overtygade honom. 1 mars 1884 anlande Franson till 
Malmo och rapporterade om sitt besok i ett brev som publicerades mânaden 
darpâ i Morgonstjernan.38 Han kom i efterdyningarna till Nelly Halls 
vistelse i staden vintern 1883-84. Hon bade besokt Malmo pâ inbjudan av 

35 Se till exempel Princell 1909, Thomander 1921, Palmqvist 1947, Linge 1951, Torjesen 
1985. 
36 Soderholm 1933, s. 9, Westin 1958, s. 322, Sundstedt 1969, s. 134 f, Bergsten 1987, s. 15, 
Karbrant 1987, s. 35 f, Bergsten 1989, Lindberg 1991, s. 188, Bergsten 1995, s. 222, Goran 
Gunner 1996, s. 342. 
37 Torjesen 1985, s. 301 ff. 
38 "Bref', Fredrik Franson, Lund, 24.03.1884 i Morgonstjernan 03.04.1884, exerpt freân 
Archives of the Billy Graham Center, Wheaton College, CN 87 Papers ofFredrik C. Franson; 
1872-1909. 
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Betelforsamlingen men hennes predikande vackte motstand. F orsamlingen 
delades i tva lager och konflikten ledde sa smaningom till en oppen 
brytning. 39 Fredrik Franson beskrev situationen efter hennes besok pa 
foljande satt: 

Nagot olika meningar bade gjort sig gallande i Malmo bos de troende afseende pa 
kwinnans ratt att predika, hwaraf en spanning i sinnena blifwit resultatet, fôrorsa
kande en wiss bundenhet i anden afwen till en del bos mig. 40 

Franson medgav forst en viss tveksamhet till att kvinnor predikade men 
borjade darefter att argumentera till stod for saken. For det forsta uppma
nade han varje forsamling att sjalv ta stallning i fragan och att majoriteten 
skulle fà avgora. Samtidigt tyckte han att det var hog tid att visa forstaelse 
for varandras eventuellt olika asikter i fragan. Darefter beskrev hur han akte 
fran Malmo till Kristianstad och att Nelly Hall bade varit fore honom aven 
dar och rapporterade att manga blivit omvanda tack vare hennes verksamhet. 
Han motte ytterligare en (icke namngiven) kvinna som predikade och kunde 
konstatera att ocksa hon var till stor valsignelse. 1 Norge bade han tidigare 
mott en kvinna som predikade i ett hem for fattiga och utifran alla dessa 
erfarenheter drog han foljande slutsats: "Noden har ingen lag [ ... ] lngen 
annan finnes som werkar for Jesus, och jag kan inte lata menniskoma for
gas."41 Motet med de predikande kvinnoma overtygade uppenbarligen Fred
rik Franson. Efter att ha sett resultaten av deras verksamhet kunde han sam
manfatta sin installning i fragan: 

Skorden ar stor, broder, och arbetame ïa. Wilja kwinnoma hjelpa till i skordetiden pâ 
faltet, sa tycker jag vi bora tillâta dem att binda sa mânga karfwar de kunna. Battre att 
de bindas af kwinnor an att de fôrloras. Nar man ar ute pa faltet och fàr bora werkliga 
nodrop frân dussintals platser, dit man omojligt kan komma, ja, dâ kan man icke 
undgâ att tanka: "underligt i alla fall att nâgra ïa der mycket omtwistade bibelstallen 
skola kunna lagga hinder i wagen fôr dem, som eljest welat beswara dess nodrop." 
Gud skall nu leda afwen denna sak efter sin wilja. Att dessa stallen, som behandla 
kwinnans ratt att predika, aro nagot dunkla, medfôr, afwen det, sin nytta, dâ det ju 
hjelper kwinnan att intaga den stallning, att hon icke onodigtvis tranger sig fram, der 
hon icke behofwes. 42 

Efter att han erkant sin inledande tveksamhet redovisade Franson sin nya 
standpunkt som han motiverade med att han sett kvinnor i aktion eller i vart 
fall resultaten av deras verksamhet. Infor det faktum att de andliga behoven 
var stora forsvann definitivt hans tveksamhet. Det fanns manga som 
behovde hjalp till omvandelse och nar de manliga predikantema inte rackte 
till, varfor da inte lata aven kvinnor delta? Det var som ett halvt medgi
vande. K vinnor fick gama predika men eftersom det var behaftat med vissa 

39 Betelforsamlingen Malmol885-1935, s. 25-27, Anders Larsson 1997. 
40 "Bref', Fredrik Franson, Lund 24.03.1884 i Morgonstjernan, 03.04.1884. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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problem att acceptera detta mâste tillrackliga skal anforas i frâgan. Tids
aspekten och det faktum att behoven var stora medforde att aven kvinnor 
kunde utfora detta arbete. Men det var upp till varje forening att sjalv valja 
hur de ville stalla sig. Han gav sig inte in pâ att utreda sjalva frâgan i sitt 
brev men strackte sig sâ lângt som att kvinnor skulle predika men inte mer 
an "noden krafver". 

Detta var borjan till Fredrik Fransons stallningstagande i frâgan om 
kvinnors predikande. Efter en inledande tveksamhet stallde han sig efter
hand alltmer positiv och kom senare att samarbeta med ett flertal kvinnor 
daribland Nelly Hall. Deras samarbete i Tyskland 1890 ledde till att han 
skrev sin valkanda skrift Profeterande dottrar. Trycket pâ honom att forkla
ra sitt samarbete med kvinnor blev till slut sâ stort att han tog till orda.43 1 
tidigare historieskrivning upptrader Franson i ett slags vakuum och tack vare 
att han blev kand for att ha stallt sig positiv till att kvinnor predikade bar det 
funnits en tendens att se honom som orsak till att kvinnor upptradde som 
predilcanter. Att sambanden var nâgot mer komplexa bevisas av att Nelly 
Hall och mânga andra kvinnor borjade predika innan hon traffade Fredrik 
Franson. Mycket talar for att dessa kvinnors verksamhet tvingade fram en 
kader av man vilka, i likhet med Franson, blev tvungna att legitimera forete
elsen snarare an att dessa man forst gav sin tillâtelse. Andra man stallde sig 
mer tveksamma eller rentav avvisande till hela projektet och i jamforelse 
med dem fortjanar givetvis Fransons och andra mans insats att framhâllas. 

Anders Larsson bar jamsides med sin kartlaggning av vad som utspelade 
sig i samband med och efter Nelly Halls besok i Malmo Evangelisk Luthers
ka missionssallskap visat pâ den debatt som fordes mellan Fredrik Franson, 
och John Ongman pâ ena sidan och John Cederroth och August Kjallberg pâ 
den andra. Denna debatt forsiggick forst pâ 1890-talet och inom ramen for 
denna studie framgâr det att frâgan diskuterades redan ett tiotal âr tidigare 
samt att den var kopplad till Nelly Halls upptradande pâ den andliga 
scenen.44 Fredrik Fransons kommentar i efterhand till handelsema i Malmo 
ar ett exempel pâ denna tidiga debatt. Det var dock fler som blev indragna 
och skrev om handelsema i Malmo om an i nâgot fortackta ordalag. Paul 
Peter W aldenstrom horde till de manliga ledargestalter som stallde sig 
negativa till kvinnors predikan. 1 ett brev, forsta gângen publicerat i Hem
landswiinnen och senare i Chicago-Bladet i oktober 1884, kommenterade 
han efterdyningama till Nelly Halls besok i Malmo pâ foljande satt: 

Pa mândagseftermiddag den 2 Sept. for jag ofwer till Malmo, der jag predikade pa 
qwallen. 1 den goda staden har forsamlingen genomgatt en ganska allwarsam slitning 
till foljd af strid om qwinnors predikande. Ade, huru litet behofwes ej for att astad
komma sarl Warre ar det sedan att laka dem. Paulus stâr der med sitt bud: Qwinnoma 
tige i forsamlingen, ty det ar dem icke tillatet att tala. Det ar skamligt for en qwinna att 

43 For en narmare beskrivning av handelsema i Tyskland se kap. 5. 
44 Anders Larsson 1997. 
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talai forsamling. Men hwad ~elper det? Nar en qwinna nodwandigt will predika, sâ 
mâste aposte ln stiga ât sidan. 4 

Efter att ha redogj ort for si tt avstandstagande fran a tt kvinnor predikade gick 
Waldenstrom vidare och kommenterade den skriftvaxling som orsakats av 
Nelly Halls besok i Malmo aret innan. Denna debatt aterkommer i foljande 
genomgang av ett antal inlagg i den diskussion som fordes i Sverige om 
kvinnor och predikan. 

Stallningstagandet i Sverige - ett antal inlagg 
Som framgar av inledningen till detta kapitel debatterades fragan om kvin
nor och predikan redan 1881 och Nelly Hall deltog i allra hogsta grad i dis
kussionen. 1 Jonkoping dok fragan upp i pressen 1883 i samband med 
hennes besok dar. A ven P. P. Waldenstrom ga v sig in i diskussionen under 
samma var. Fredrik Franson uttalade sig 1884. 1 juli samma ar borjade 
Stridsropet publicera Catherine Booths skrift till forsvar for kvinnors 
predikan och 1896 gav John Ongman ut sin version som till stora delar kopi
erade Catherine Booths skrift. 46 Detta visar a tt fra gan holls aktuell un der 
1880- och 90-talen och vid ett flertal tillfâllen utlostes debatten av Nelly 
Halls upptradande aven om hon langt ifran var den enda kvinnan som predi
kade. Debatten kan karakteriseras pa olika satt men ett av de viktigaste 
temana rorde frâgan om offentligheten och det kan formulerades som en 
fraga om kvinnor skulle fà stalla sig i predikstolen elier inte. 

For att belysa denna debatt bar jag valt att kort presentera tre skrifter till 
stod for kvinnors predikande som var aktuella under de ar Nelly Hall predi
kade i Sverige. Dessutom gar jag igenom den debatt Waldenstrom var invol
verad i 1883. Jag ar medveten om att dessa inlagg inte speglar hela den 
debatt som fordes. Daremot kan de i nagon man spegla omfattningen av 
diskussionen och utgora ett komplement till det som redan anforts i forsk
ningen.47 Fler exempel pa diskussionen om kvinnors predikan tas upp i sam
band med Nelly Halls resor i kapitel 5 dar de ingar som en integrerad del av 
berattelsen om hennes besok pa olika platser. Aven i det avslutande diskus
sionskapitlet finns exempel pa en tidningsdebatt som fordes 190 1. 

Ar 1883 publicerades den forsta av de tre skrifter pa svenska som tas upp 
bar. Alla tre skriftema talar i olika grad for kvinnors predikande. Deras 
argument visar att det fanns en rad olika skal att stodja kvinnors predikan 
likaval som motstandarsidan bade sitt att saga i sammanhanget. De bibel-

45 "Till Red. afHemlandsvannen", P. P. Waldenstrom, Gavle, 14.09 1884 i HW 18.09.1884, 
CB X.10.1884. 
46 Stridsropet nr 14, 17, 18, 19, 23 och 24, 1884. Ongman 1896. 
47 Set. ex. Anders Larsson 1997, Bergsten 1987. 
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stallen som alla, forsvarare liksom motstândare, refererade till var utan 
undantag 1 Kor 14:33-35, 1 Tim 2:11-12 samt Joel2:28-29. Den forsta 
skriften ar Catherine Booths K vinnors riitt a tt predika evangelium. Den 
andra ar Fredrik Fransons Profeterande dottrar vilken han skrev under stark 
pâverkan av Nelly Hall. Den tredje ar John Ongmans Kvinnans riitt att for
kunna evangelium. Ongman har jamsides med Fredrik Franson framhâllits 
som en stor forsvarare for kvinnors offentliga predikan i Sverige.48 

Kvinnors ratt att predika 
Ar 1859 publicerade Arthur Augustus Rees en pamflett i England i vilken 
han gick emot kvinnors predikan.49 Hans inlagg fororsakades av en 
pâgâende vackelse inom hans eget distrikt i Sunderland. 1 denna vackelse 
deltog Dr. Walter Palmer och hans fru, Phoebe Palmer, fran USA. 5° De var 
ett valkant pari den helgelseinspirerade vackelse som bôrjade i USA under 
1830-talet. Rôttema gick tillbaka till metodismen. Walter Palmer (1804-
1883) var predikant men den som med ali sakerhet hade mest betydelse for 
de frâgor som har stâr i fokus var Phoebe Palmer (1807-1874). Nar det 
galler att teckna helgelserôrelsen historia gâr mycket av den teologiska 
inspirationen tillbaka pâ Charles Finney (1792-1875) men Phoebe Palmer 
kan sagas ha varit minst lika central for rôrelsens framvaxt. Hennes syster 
Sarah Lankford (1806-1896) arrangerade sâ kallade tisdagsmôten i sitt hem 
i New York och system blev intresserad. Efter en omvandelseupplevelse tog 
Phoebe Palmer snart ôver ledarskapet for de andliga môtena. Tusentals 
manniskor deltog under de 40 âr verksamheten pâgick. 51 En av alla dem som 
sôkte sig till des sa tisdagsmôten var W. E. Boardman vilken senare kom att 
spela en sâ avgôrande roll i Nelly Halls liv. Via Boardman finns har en lank 
tillbaka till helgelserôrelsen och tisdagsmôtena hos Phoebe Palmer. 52 

Augustus Rees kritik av Phoebe Palmers verksamhet kan pâ ett satt for
stâs psykologiskt. Tillsammans med sin man kom hon och pâbôrjade en 
verksamhet inom hans domaner. En verksamhet som dessutom grep tag om 
manniskoma, och bakom fiera av Rees pâstâenden elier ordvandningar 
framskymtar just denna frustration ôver att det hela pâgick inom hans 
omrâde men att han samtidigt inte kunde acceptera elier ta till sig denna for
kunnelse. Han var tvungen att gâ i svaromâl och han valde att ge sig i kast 

48 Se exempelvis Hundra ar i ord och bild. Orebromissionen 1882-1892, s. 21. 
49 Rees 1859. 
50 Rees pamflett var inte den enda som skrevs emot Phoebe Palmers verksamhet. Walker 
1998, s. 291. 
51 Hardesty, Dayton och Dayton 1979, s. 226 f, Dieter 1996, s. 23 f. 
52 Innan Phoebe Palmer anlü.nde till England hade hon just publicerat The Promise of the 
Father; or a Neg/ected Speciality of the Last Days i vilken hon argumenterade for kvinnors 
ratt att predika. Hardesty, Dayton och Dayton 1979, s. 233. 
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med fragan om kvinnors offentliga upptradande som predikanter. Det hela ar 
retoriskt sett en skickligt sammansatt debattskrift och han dolde pa intet satt 
sitt totala avstândstagande till det som Phoebe Palmer och hennes medarbe
tare stod for. En kvinna fran USA med rôtter i engelsk metodism, lat vara 
exporterad till USA, predikade syndfrihet och omvandelse. Detta var en 
provokation som endast kunde bemôtas med attack elier total kapitulation. 
Rees valde det forra och den skrift han publicerade i arendet fick till foljd att 
Catherine Booth tog till orda i fragan. 

Catherine Booths inlagg publicerades i december 1859 med titeln Female 
Teaching: or the Rev. A. A. Rees versus Mrs. Palmer, Being a Reply to a 
Pamphlet by the Above Named Gentleman on the Sunderland Revival.53 1 
Pamela Walkers essa om Catherine Booth finns ett citat i vilket Catherine 
Booth kommenterar sin pamflett i ett brev till sina foraldrar: 

it is pretty well-known that a Lady has tackled him [Rees] and there is much specula
tion and curiosity abroad it seems .... 1 should like to have given him more pepper but 
being a Lady 1 felt 1 must preserve a becoming dignity! 1 suppose his pamihlet is 
deemed unanswerable by sorne. Bah! 1 could answer a dozen such in my way. 5 

Pamela Walker anger aven referenser till ett flertal andra inlagg i samma 
fra ga. 55 Catherine Booth var in te ensam i si tt fors var for kvinnors predikan 
och hon argumenterade i likhet med fiera andra for kvinnors ratt att predika 
utan att for den skull argumentera utifran ett slags jamlikhetsperspektiv. Hon 
sag kvinnor och man som olika och det var kvinnans olikhet (fran mannen) 
som gjorde henne val skickad att predika. Gud bade skapat olika sfarer for 
kvinnor och man. Dessutom var kvinnor underordnade sina man men det ut
gjorde inget hinder for kvinnor att predika. Kvinnor bade ratt att predika 
enligt Catherine Booth och det enda hindret var om den akta mannen forbjôd 
henne. Men vilken kristen man skulle vilja stalla sig i vagen om hans fru fàtt 
Guds kallelse? Hon gjorde en grundlig genomgang av bibelns texter och 
kunde visa att det inte fanns nagot som talade emot att kvinnor predikade. 56 

Catherine Booths svar pa Augustus Rees angrepp kom senare ut i ett 
antal upplagor, alla mer elier mindre omarbetade, men med syfte att driva 

53 Walker 1998, s. 291. 
54 Walker 1998, s. 291 not 11: Catherine Mumford Booth, letter to her parents, December 25, 
1859, BL, Add, Mss. 64805, f. 48. 
55 Walker 1998, s. 291, not 16: Hugh Boume, "Remarks on the Ministry ofWomen" (1808), 
in John Walford, The Life and Labors of Hugh Boume (London: T. King, 1855), Antoinette 
Brown, "Exegesis of 1 Corinthians XIV, 34-35 and 1 Timothy 2:11-12," Oberlin Quarter/y 
Review (January 1849), Luther Lee, Women's Right to Preech the Gospel (Syracuse, N.Y.: by 
the Author 1853), Phoebe Palmer, The Promise of the Father (New York: Garland, 1985), J. 
H. Robinson, "Female Preaching," Methodist New Connexion Magazine, March 1848, 
pp. 138-42, Z. Taft, The Scripture Doctrine of Women's Preaching: Stated and Examined 
(New York: Printed for the Author, 1859), the Reverend Robert Young, North of England 
Revivais: Prophesying ofWomen (Newcastle on Tyne, 1859). 
56 Walker 1998, s. 292 fi. 
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tesen att kvinnor bade ratt att predika offentligt.57 De olika versionema vari
erar framforallt dari att den forsta skrevs i direkt polemik med Augustus 
Rees. 1 senare versioner blev framstallningen mer allmant hâllen. De mer 
direkta tilltalen forsvann och pâ fiera punkter utôkades texten. Â ven titlama 
andrades nâgot. Den forsta Female Teaching blev senare Female Ministry 
(1909) och 1975 utôkades den med Women 's right to preach the Gospel. Pâ 
svenska blev titeln redan frân bôrjan Kvinnans riitt att predika evangelium, 
utôkat 1944 till Kvinnlig priisttjiinst elier kvinnans riitt att predika evange
lium vilket speglar den dâ pâgâende kvinnoprastdebatten. 58 Exakt hur mânga 
upplagor som framstâllts finns inga uppgifter om men i Sverige publicerades 
skriften forsta gângen i Stridsropet med bôtjan i juli 1884. Aret darpâ kom 
den i en separat upplaga, identisk med den i Stridsropet, och denna lâg 
senare till grund for den skrift John Ongman satte samman och lat publicera 
1896 som sitt inlagg i debatten. 

Hur argumenterade dâ Augustus Rees och sen i sin tur Catherine Booth 
och vad blev resultatet nar det hela landade i John Ongmans stridsskrift? 
Augustus Rees inriktade sig framforallt pâ att kvinnor inte fick upptrada 
offentligt. Det var en skam for kvinnor a tt upptrada offentligt. K vinnors 
stând, klass och plats i livet kravde en viss tillbakadragenhet och ôdmjukhet, 
darfor skulle de inte synas i det offentliga menade Rees. 

It does not become their rank in life; it is not fulfilling the object which God evidently 
intended them to fulfill. He has appointed men to rule; and it is improper that women 
should assume that office upon themselves. 59 

Det kan synas som en kuriositet men detta att kvinnor inte skulle regera elier 
inne ha makt uttalades samtidigt som det sa tt en kvinna pâ Englands tron! 
Tydligen bade detta enligt Rees inte med sammanhanget att gôra och hans 
fortsatta argumentation visar att han bade de kyrkliga angelagenhetema i 
âtanke: 

This evidently and obviously refers to the church assembled for public worship, in the 
ordinary and regular acts of devotion. There the assembly is made up of males and 
females, of old and young, and there it is improper for them to take part in conducting 
the exercises. But this cannot be interpreted as meaning that it is improper for females 
to speak or to pray in meetings of their own sex, assembled for prayer or benevolence; 
nor that it is improper for a female to speak or to pray in a sabbath school. Neither of 
these can come under the apostle's idea of a church.60 

1 kyrkan som gemensam offentlig sfar fick kvinnor inte tala men i den pri
vata sfaren, var det tillâtet men endast om enbart kvinnor var samlade. Privat 
blev enligt Rees satt att argumentera lika med kvinnligt och offentligt lika 
med manligt (aven om kvinnor râkade befinna sig dar). "Sabbath school" 

57 Se exempelvis Booth 1861, 1885, 1909, 1944 och 1975. 
58 Ibid. 
59 Rees 1859, s. 9. 
60 Rees 1859, s 9 f. 
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kan oversattas med sondagsskolor och darmed kan Rees installning sam
manfattas med att kvinnor fick tala infor varandra och barn men definitivt 
inte infor man. Kyrkan var offentlig och dar styrde mannen medan kvinnors 
verksamheter i religiOst hanseende inte ens gick in under begreppet kyrka. 

Rees angrepp pâ Phoebe Palmer fick oanade konsekvenser for Catherine 
Booth som vid den har ti den annu in te pâ allvar pâborj at sin egen pre
dikoverksamhet. Den var dock pâ god vag och hon fick nu, eller snarare tog 
tillfallet i akt att borja formulera sig i frâgan. Hon gjorde det till forsvar for 
sin egen verksamhet och andra kvinnors. Nar hon tog till orda 1859 var det 
primara att forsvara Phoebe Palmer men behovet av forebilder var stort och 
att de var betydelsefulla for Catherine Booth vittnar hennes skrift om. Hon 
namngav bland annat en lâng rad kvinnor, alla framstâende predikanter.61 

Nar Ongman anvande sig av Catherine Booths text och i stora delar 
foljde den tog han inte med upprakningen av kvinnor. Antagligen insâg han 
inte vardet av den lânga raden av kvinnliga forebilder eller sâ ansâg han att 
upprakningen inte var relevant i forhâllande till den svenska situationen. 
Catherine Booth namnde bland andra foljande: Fru Smith (missionar i kola
nin vid Goda Hoppsudden), Mary Taft, gift med Dr Taft, Fru Fletcher, 
Elisabeth Hurrell, Sara Mallet. Vidare fru Wesley, fru Rogers, fru president 
Edwards, fru Elisabeth Fry, fru Hall, fru Gilbert, froken Lawrence, froken 
Newman, froken Miller, froken Tooth och froken Cutler. Listan ar langre i 
hennes skrift ( och skulle ha kunnat garas annu langre enligt Catherine Booth 
sjalv), fru Palmer, fru Finney, fru Wightman, froken Marsh. Inledningsvis 
namndes aven fru Guyon och fru Maxwell samt brodema Wesleys "begâf
vade moder". 62 

Det kan framstâ som en planschartad upprakning av ett antal kvinnor, 
mest en rad arofulla portratt, eftersom retoriken bitvis var sâdan. Men det 
betydelsefulla i att dessa kvinnor namndes vid namn (aven om fomamnen 
saknas har och dar) ar att det visar pâ kvinnor som hade innehaft framskjut
na positioner och upptratt offentligt, ensamma eller vid sidan av sina man. 
Dessutom gick de fiesta av dessa kvinnor att hanfora till verksamhetsomrâ
den med koppling till metodismen och det borjade med John och Charles 
Wesleys mor Susannah.63 Darifrân gick linjen vidare till de kvinnor som 
predikade i den tidiga metodismen under John Wesley. Stodet forsvann 
visserligen mer eller mindre i och med John Wesley dod men kvinnoma 
kom delvis tillbaka via den primitiva metodismen.64 Darefter fortsatte linjen 
till USA och helgelserorelsen samt till Fralsningsarmén dar Catherine 

61 Booth 1861, s. 28-31. 
62 Booth 1861, s. 4. 
63 Ett undantag frân den metodistiska traditionen var madame Guyon (Jeanne Marie Bouvier 
de la Mothe 1647-1717) som var katolik. Se exempelvis Johansson 1947. 
64 Den primitiva metodismen kan beskrivas som en fomyelserorelse inom metodismen frân 
borjan av 1800-talet. Rorelsen spreds aven till USA. 
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Booths insats och stiillningstagande i frâgan kom att bli ytterst vasentlig. Till 
det bor inte enbart att hon skrev om saken utan framfôrallt att hon sjalv pâ
borjade en predikoverksamhet som hon med oavbruten intensitet upprattholl 
fram till sin dod 1890. Den rorelse hon byggde upp tillsammans med sin 
man blev framgângsrik samtidigt som arbetsmetodema och organisationen 
ofta kritiserades. 

Catherine Booth gick mer an en gang i offentligt fôrsvar fôr sin sak. Ar 
1859 gallde det kvinnors ratt att tala offentligt. Ar 1882 gallde det hela 
Fralsningsarméns verksamhet vilken hon fôrsvarade i ett tal den 17 juli i S:t 
James Hall i London. Nelly Hall anlande till London kvallen innan och kan
ske satt hon redan nasta dag i publiken och lyssnade till Catherine Booths 
kraftfulla tal dar hon gick i svaromâl om laran, namnet, arbetsmetodema och 
organisationen. Pâ den senare punkten framholl hon att den militiira organi
sationen gjorde det mojligt fôr kvinnor att inneha ledande positioner: 

We have an Army and we have Captains, and there is more authority for Captains in 
the Bible than there is for reverends. There is a great deal more authority for a 
General than for sorne of the other titles that 1 might repeat, but 1 will not, for fear 1 
should be thought offensive. 1 say these are only titles, but they are true ones. If a 
female Captain of a Salvation Army Corps with two or three hundred men at her heels 
·ready to do whatever she tells them, is not a Captain, then tell me what she is. They go 
where she leads them. She marches at their head and is veritably a Captain! You 
would not like us to call her "The Reverend Miss So-and-so"! What shaH we call 
her?65 

For Catherine Booth var frâgan om kvinnors ledarskap och ra tt a tt ta till 
orda offentligt central. Hon polemiserade direkt mot dem som inte ville till
erkanna kvinnor ett andligt ledarskap och forsvarade den militiirt uppbyggda 
organisation hon startat tillsammans med sin man. Denna erbjod kvinnor 
mojligheter att faktiskt inneha ledande positioner. Den bibliska grunden till 
att kvinnor skulle kunna inta dessa positioner bade hon redan diskuterat i sin 
fôrsvarsskrift 1859. Till denna rorelse sokte sig Nelly Hall sommaren 1882 
fôr att fà inspiration och vagledning. 

Profeterande dëttrar 
Den 16 januari 1890 anlande Nelly Hall tillsammans med Ida Nihlén, Ninnie 
Akesson och Emil Jacobson till Berlin.66 De kom fôr att delta i det evan
gelisationsarbete som Fredrik Franson, Richard Tjader och Emanuel Olsson 
bade inlett i staden. Nelly Hall skrev en rapport om arbetet i Tyskland vilken 
publicerades i Chicago-Bladet i mars samma âr. Hon berattade utfôrligt om 

65 Booth 1882, s. 12. 
66 Torjesen 1985, s. 477. 
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fôrhallandena kring de moten som holls bade i Berlin och senare i Barmen 
dit storre delen av gruppen begav sig i februari 1890.67 

Nar Nelly Hall och de ovriga kvinnoma kom till Barmen och predikade 
vackte det en viss uppstandelse. Det borjade ifragasattas, hur eller pa vilka 
gronder, Fredrik Franson tillât kvinnor att predika.68 Antagligen var situatio
nen sa allvarlig att Fredrik Franson nu ansag sig tvungen att svara pa fra
goma. Det var knappast fôrsta gangen han stalldes infôr denna utmaning 
men nu var tiden kommen att ta till orda i fragan pa ett mer samlat satt. Han 
skrev en artikel pa tyska med titeln Weissagende Tiichter, vilken fôrst publi
cerades i Gemeinschafstblatt nr 16 och 1 7 1890 och senare samma ar gavs ut 
som separat skrift pa ett bokfôrlag i Emden.69 Pa norska kom den fôljande ar 
och fôrst 1896 gavs den ut i en svensk upplaga och da i USA pa Bibelkvin
nohemmets fôrlag i St. Paul, Minnesota. Aret darpa trycktes en andra upp
laga pa svenska och ga vs ut via K vinnliga Missions-Arbetares fôrlag i 
Sverige. Det var i fôr sig inte ovanligt att Fredrik Fransons skrifter och 
artiklar publicerades pa bade svenska, norska, engelska och som i fallet med 
Profeterande diittrar tyska, eftersom han hade kontakter i de olika landema 
och anordnade bade moteskampanjer och evangelistkurser idem alla. 

Varfôr kom Fransons skrift att publiceras relativt sent i Sverige? Det 
finns en antydan till svar i fôrordet till den fôrsta upplagan som gavs ut i 
USA 1896. Franson skrev att han uppmanats av manga att ge ut sin skrift pa 
svenska men att han avvaktat. Skalet var att han velat undvika att dras in i 
nâgon slags polemik i fragan. Till slut hade han dock besinnat sig: 

Som jag emellertid âr fullt och fast overtygad om - och det genom mânga ârs erfaren
het - att just systrar aUra bast kan vinna ingang och billigast bedriva arbete, sârskilt pâ 
obrutna falt, under det att de lamnar ât brodema att forena de nyfralsta i forsamlingar 
och likasâ vad som hor till lârarkallet, har jag ej langre tvekat att lâta boken utkomma 
pâ svenska. 70 

Forordet fôljde med aven i senare upplagor pa svenska (1897, 1961).71 1 
slutet av sin artikel utfardade han aven en vaming till "alla missionerande 
systrar i hemlandet" fôr a tt sjalva, "sarskildt offentligt fiirsvara kvinnopre
dikan".72 Om de gjorde det borjade de agera som larare och det lag lângt 
fran det Fredrik Franson ansag tillradligt. Gav de sig in i debatten fôr att 
fôrsvara kvinnors predikan borj ade de a gera som larare i en tvistefraga vil
ket Franson menade vara utanfôr deras kompetensomrade. Det horde defini
tivt inte till kvinnors uppgifter att inta positioner som pa nagot satt kunde 
uppfattas som styrande over man. 

67 Hall 1890b. 
68 Torjeson 1985, s. 489. 
69 Ibid. 
70 Franson 1897, s. 2. 
71 1897 pâ Kvinnliga Missionsarbetares forlag, 1961 pâ Normans forlag. 
72 Franson 1897, s. 29. 
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Det ar nog, att de sjalfva i sina hjartan hafva forvissning af Guds ord, att de ha ratt att 
evangelisera, och de behofva ej mycket orda om saken. Om missionshus elier kyrkor 
stangas for dem, bora de taga detta som fnin Gud, ity att det hjalper dem att komma 
just till sâ.dana platser, dar behofven aro allra storst och hwilka kanske forsummades, 
om allt for mycket tillmotesgâ.ende visades dem. 73 

Fransons avvaktande hallning till att ge ut skriften pa svenska samt hans 
vamingsord till kvinnor visar att det pagick en diskussion som Franson pa 
nagot satt var tvungen att fôrhalla sig till. Han bade argumenterade fôr att 
kvinnor skulle predika samtidigt som han inte ville driva fragan alltfôr langt 
och kvinnoma sjalva skulle over huvud taget inte uttala sig. Efter vamings
orden i rorordet inleder Franson sin skrift med nagra bibelord. Han citerar 
Joel2:28-29 och parallellstallet i Apg 2:15-18 dar Joels profetia upprepas. 
Darefter sager han: 

Hwad bibeln sager om kvinnans stallning till evangelisationsarbete och profeterande 
ar en mycket viktig frâ.ga, isynnerhet i vâ.ra dagar, dâ. icke allenast har hemma, utan 
afven i hednalandema sa mâ.nga dorrar aro oppnade for missionsarbete. 74 

Efter detta fôljer en upprakning av presumtiva missionsfalt: Kina, Japan, 
Indien och Afrika. Â ven Tyskland namndes i sammanhanget vilket kanske 
inte ar sa markligt med tanke pa att han befann sig dar nar han skrev. 1 
Tyskland gallde missionsarbetet i synnerhet den katolska befolkningen. Han 
tar aven upp det faktum att nara "tva tredjedelar af alla omvanda personer i 
varlden aro kvinnor". 75 Darefter gor han en genomgang av bibelord som 
talar om kvinnans stallning. Han startar med skapelseberattelsen i 1 Mos 2 
om att kvinnan ska vara "en hjalp" at mannen. Sen fôljer en upprakning av 
exempel pa hur kvinnor i det "timliga" ges mojlighet att fungera som hjalp 
och da blir fragan varfôr det inte skulle vara mojligt i det "andliga". Kvinnor 
tàr vara lararinnor i offentliga skolor, varfôr inte dâ aven fôr hedningar och 
oomvanda? Kvinnor tillats vara lakare varfôr dâ inte aven "lakare fôr 
sjalen". Om hon kan anvandas i "syndens tjanst" (teater och romanfôrfat
tande) det vill saga eftersom kvinnan varit en hjalp i att fôra in synden i 
varlden sa borde hon val tà en chans att aven fôrdriva den.76 Ternat ar har 
kvinnan som en slags hjalpreda. Hon ska vara mannen behjalplig och den 
bibliska grunden fôr detta ar enligt Franson lagd redan i skapelseberattelsen. 

Han argumenterar utifran missions- och evangelisationsuppdraget i ett 
globalt perspektiv. Det finns sa manga manniskor som annu inte haft en 
mojlighet till en personlig omvandelse och det behovs arbetskraft. K vinnor 
kan har komplettera mannen. De behovdes och dessutom ar de redan 
bestamda att vara "hjalparinnor". Fran sin samtid anvander han exemplen 
om kvinnor som lakare och lararinnor vilket visar att det kvinnor utfôr i den 

73 Franson 1897, s. 30. 
74 Franson 1897, s. 3. 
75 Franson 1897, s. 4. 
76 Franson 1897, s. 4 f. 
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del av samhallet paverkar deras mojligheter att tà "tillatelse" i den religiosa 
sfaren. Âven argumentet att kvinnan var behjalplig i synden kunde vandas 
till dess motsats. Kvinnan borde bidra till att bekampa det hon en gang orsa
kat. 

Nasta avdelningen i Franson artikel overgar till att namna kvinnliga tore
bilder i Nya testamentet. Profetissan Hanna i Lukas 2 foranleder en langre 
utlaggning om kvinnliga evangelister, deras utbildning och annat. 1 stort sett 
det som Franson sjalv agnade sig at. Han talar om "gafvan att vara evange
list" och att om en kvinna tàtt den maste hon ocksa forvalta den. Bilden av 
gavan gav sanktion, uppdraget blev nagon annans an enbart den enskilda 
kvinnans idé och vern kan ga emot vad Gud bar avsett? Detta avspeglar aven 
en farhaga (inte bos Franson men bos en del av dem han forsokte overtyga) 
att det kunde bli for manga evangelister om alla skulle folja sin kallelse. 
Men pa den punkten oroades inte Franson. Har lyste hans egen erfarenhet av 
evangelistkursema igenom. "Alla som hafva a tt gora med utsandandet af 
evangelister blifva snart varse, att blott ett hogst ringa antal verkligen 
komma ut af dem som dock synas vara beredda dartill. "77 Det bar pekar an 
en gang pa att Franson i stor utstrackning grep sig an den bar fragan utifran 
ett praktiskt perspektiv. Han drevs av sin starka overtygelse att tiden var 
inne att sanda missionarer over hela varlden. 1 det arbetet var han beredd att 
anvanda alla, kvinnor och man. 

Det ar forunderligt, huru man kan komma pa en sadan falsk idé, som att icke alla 
Guds barn skola bruka alla sina krafter pâ alla satt for att radda den forlorade varlden. 
Dar ligga t. ex. mânga manniskor i vattnet och hâlla pa att drunkna. Nâgra man soka 
att radda dem, och det anses godt och val, men se, dar horta ha nagra kvinnor lossat 
en bât for att ocksâ vara behjalpliga med raddningen, och strax skrika nâgra man, som 
kanske stâ lediga och se pâ och darfor ha god tid att skrika: 'Nej, nej, kvinnor skola 
icke hjalpa, offentligt arbete passar icke for kvinnor, mâ manniskoma hallre drunkna.' 
Hvilken dàrskap! Och dock ar denna bild mycket passande. Mannen hafva under alla 
dessa ârhundraden visat, att de icke aro maktiga att ensamma utfOra arbetet fOr varl
dens raddning, darfor borde de vara tacksamma for att fà hjalp. 78 

Till sist tog han upp svarighetema. Han inledde med att referera till alla de 
stallen han anfort som visade pa "kvinnans rattighet till offentligt evangeli
sationsarbete" och att det utifran det var markligt att nagra tà bibelord vagde 
sa tungt i debatten. Franson forsokte losa problemet genom att vadja till sina 
lasare och bar tilltalade han dem "kare broder". Han vadjade till brodema 
genom att diskutera bibelsyn. Det som ofta skapat villolaror inom kristen
domen bade varit forsoken att bygga sin lara pa enskilda bibelstallen istallet 
for att se till sammanhanget. Hans eget upplagg var att peka pa alla de bibel
stallen som visar vad kvinnor betytt. Ett par enskilda bibelstallen kunde da 
inte tà sa stor dignitet att de kunde bestamma hela fragan. Nar det kom till 

77 Franson 1897, s. 10 f. 
78 Franson 1897, s. 12. 
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undervisningsfragan argumenterade han for att detta gallde forhallandena i 
varldsliga sammanhang och inom familjen. Dar fick kvinnan inte gôra sig 
till "herre ôfver mannen" men i andliga forhallanden gick det inte att tanka 
sa. Manga troende kvinnor levde med icke-troende man och hur skulle det 
ga om dessa kvinnor inte skulle ha ratt att forsôka ôvertyga sina man?79 1 
sadana situationer fick alltsa kvinnor inta en larande position. 

Âven nar det gallde de val kanda orden i 1 Kor 14:34- "Tige edra kvin
nor i forsamlingama" - vamade Franson for en alltfor snav bibelsyn och att 
grun da en uppfattning pa en en da bibelvers. 80 Han pekade vidare pa a tt upp
maningen att tiga forekommer tva ganger till i samma kapitel i Korintierbre
vet men att det da galler man och inte kvinnor och utifran det staller han fra
gan: "Huru skulle det vara om de man, som sa starkt betona det tredje stallet, 
dar det talas om att tiga, ocksa ville lagga samma vikt vid de tva andra stal
lena, dar det talas om samma sak?"81 Han kampar for att forsoka forsta 
orden att kvinnan ska tiga och medger till slut att det môjligen kan galla att 
kvinnor inte ska undervisa. Daremot behôver man inte uppfatta det som att 
det ocksa skulle galla evangelisation. Det for Franson ôverordnade var ater
igen att det behôvdes evangelister och predikanter och for att tà tillrackligt 
manga som utforde arbetet behôvdes aven kvinnor. De skulle enligt Franson 
evangelisera men inte vara larare. Samtidigt var Franson val medveten om 
att vad som stôrde motstândama var det faktum att kvinnor i egenskap av 
evangelister och predikanter upptradde offentligt. 

En slutsats som kan dras av denna genomgang ar att Franson inte drevs 
av ett slags jamlikhetsperspektiv nar det gallde att forsvara kvinnors 
predikande. Han talade inte om kvinnors ratt att predika. Snarare utgick han 
fran en slags pragmatism. Behoven fick styra och darfor behôvdes kvinnor. 
A vgôrande for hans installning var skapelseberattelsen i 1 Mos. 2 och hans 
egen erfarenhet av att ha môtt kvinnor och sett vad de kunde betyda for det 
uppdrag han sjalv befann sig i. Daremot skulle de inte upptrada i konfronta
tion och sjalv undvek han det i det langsta- till och med tvekade- att ge ut 
sin skrift pa svenska for att inte behôva bli indragen i den pagaende debatten 
i Sverige. 

John Ongmans skrift 
Ar 1896, samma ar som Fredrik Franson gav ut sin skrift pa svenska i USA, 
publicerades i Sverige en Iiknande skrift. Det var John Ongman, pastor i 

79 Franson 1897, s. 22. 
80 Han gav ett exempel pâ hur en sâdan tilHimpning av bibelord kan sluta genom att beditta 
om en sekt i Kalifomien vars gudstjanster bestod "endast i lekar med perlor, dockor, m. tl. 
bamleksaker, darfôr att det stâr i bibeln: Utan att i omvanden eder och varden sasom bamen 
etc." Franson 1897, s. 23. 
81 Franson 1897, s. 26. 
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Svenska Baptistsamfundet och ledare for Orebro baptistforsamling som tog 
till orda. Hans skrift K vinnans riitt a tt forkunna evangelium kom mi tt i den 
pagaende diskussionen om kvinnliga predikanter, den som Fredrik Franson 
for sin del ville undvika. 1 forordet framhôll John Ongman a tt han ônskat a tt 
nagon annan an han bade behôvt uttala sig i fragan. Men amnet var bran
nande och nu han ville bemôta en del av det som sagts i debatten. Han talade 
pa ett satt som visar att han befann sig i en minoritetssituation vilket inte var 
enkelt men han trôstade sig med att saga att 

man icke ar den forste och troligtvis icke blir den siste i Guds rike, som kant det 
sâsom sin oavvisliga plikt att bekanna sin tro, fastan forhâllandena hava varit sâsom 
ovan anforts. 82 

Inledningsvis tar John Ongman upp kvinnofortrycket och hur detta fortfa
rande existerade bland man ga folk men a tt "det ar den sanna kristendomen, 
som aterbôrdat at kvinnan hennes forlorade rattigheter; ett faktum, som 
ingen torde vaga forne ka". 83 Hans optimism pa den punkten kom fran de 
erfarenheter han gjort i USA. Dar bade kvinnan en hôgre stallning enligt 
Ongman an nagon annanstans. Sa foljde en referens till W. E. Boardmans 
bok The Creative Week vilken enligt John Ongman gav en jamlik tolkning 
av skapelseberattelsen: 

Kvinnan blev inte tagen frân mannens fot, vilket bevisar, att Gud icke gav henne at 
mannen att nedtrampas, ej helier fran hans huvud, vilket visar, att hon alls icke skulle 
rada ôver mannen, utan hon blev tagen fran hans sida, vilket allra hast bevisar, att hon 
ar mannens jamlike. 84 

Efter denna jamlikhetsdeklaration samt nagra ord om hur Gamla och Nya 
testamentet forhôll sig till kvinnor kom han till fragan om de tva enstaka 
bibelord (2 Kor 14:34, 1 Tim 2:12) som 

gentemot kristendomens anda och viisen skulle vilja frantaga kvinnan ett av kristen
domens allra stôrsta och viktigaste formâner, namligen att offentligen sâ val som 
enskilt :ffirkunna Jesu Kristi fralsande evangelium for det fallna manniskoslaktet?85 

Â ven for Ongman var Paulusorden en stôtesten och hur komma tillratta med 
dem? Ongman satte "kristendomens anda" fore bibelordet och menade 
vidare att de som utifran tolkningen av dessa bibelord havdade att kvinnor 
inte fick forkunna styrdes av fordomar mot kvinnor. Fôrdomar vilka for 
langesedan borde varit utrotade. Nar forlaten ramnade i templet foll alla 
skiljemurar, aven de mellan kvinna och man och eftersom kvinnor bar lika 
stor del i fralsningen som man sa bar de aven samma formaner och plikter 
nar det galler a tt sprida evangeliet menade Ongman. 86 

82 Ongman 1931, s. 33. 
83 Ongman 1931, s. 35. 
84 Ongman 1931, s. 36. 
85 Ongman 1931, s. 36 f. 
86 Ongman 1931, s. 37 f. 
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Han tog i likhet med Fredrik Franson avstamp i den andra skapelsebe
rattelsen i 1 Mos 2 men i motsats till Franson hamnade Ongman tydligare i 
ett slags jamlikhetsperspektiv. Franson talade om kvinnan som en hjalp till 
mannen medan Ongman havdade likheten mellan kvinnor och man. Efter 
den inledande programforklaringen fortsatte John Ongmans skrift med en 
avdelning som i stort sett var ett plagiat av Catherine Boohts skrift i samma 
amne.87 

"Med enfaldig lydnad gor man i langden mera gagn" 
Paul Peter Waldenstrôm (1838-1917) var fran bôrjan en av forgrundsge
staltema i Svenska Missionsforbundet och sedermera aven dess missions
forestandare. Han forekommer flitigt i samtida press med artiklar och brev i 
en rad fragor. Han har betraktats som en teologisk nydanare och hans stall
ningstagande i forsoningsfragan forde honom upp pa de teologiska barrika
dema. Han utmanade samtida teologi och det ligger nara till hands att fore
stalla sig att han i de fiesta fragor skulle uppvisa samma radikalitet som man 
kan skônja i forsoningsfragan. En av de fragor dar han definitivt inte uppvi
sade en ny syn elier kan sagas ha varit speciellt framsynt ar i fragan om 
kvinnor och predikan. For hans del aktualiserades fragan i samband med att 
Nelly Hall bôrjade sin verksamhet. Han kande dock till henne sedan tidiga
re. I ett brev till C. Kollinius i Gôteborg 1876 namnde Waldenstrôm hennes 
namn i samband med en samling i Linkôping och i april 1878 skrev Nelly 
Hall till Waldenstrôm och fick svar. 88 

Den forsta mars 1883 publicerades ett brev i Hemlandswiinnen. Adres
saten var "Kare broder Theofilus" och avsandaren Paul Peter Waldenstrôm. 
Vern som dolde sig bakom pseudonymen Theofilus gar inte att i efterhand 
utrôna.89 Waldenstrôm vaxlade ofta mellan att skriva resebrev, teologiska 
artiklar och skrifter. Hans texter publicerades i en mangd tidskrifter och cite
rades lika ofta i andra. Hemlandswiinnen utgjorde eni mangden av de "hus
organ" Waldenstrôm hade till si tt forfogande. 

Nar Waldenstrôm i fragan om kvinnor och predikan tog till det retoriska 
greppet att skriva till Theofilus intraffade nagot ovanligt. Theofilus tog sjalv 
till orda och brevvaxlingen pagick i ett antal nummer under varen 1883.9° Sa 

87 Ongman nümner vid ett par tilWillen att han citerar Catherine Booth vilket gor det mojligt 
att folja vad han hamtade frân henne och vad som ar hans eget bidrag. For en narmare jamfo
relse mellan de tva skrifterna se Bergsten 1989. 
88 Brev P. P. Waldenstrom till C. Kollinius, Gavle 24.02.1876 i Bredberg 1938, s. 20. RA, 
Waldenstromska slaktarkivet, Brev 1876-1878, vol. B:2, brev Nelly Hall till P. P. Walden
strom 19.04.1878 och 24.04.1878. Brev P. P. Waldenstrom till Nelly Hall Gavle 21.04.1878 i 
Bredberg 1938, s. 132-136. 
89 Enligt docent Bernt Lindberg kan det mojligen ha varit Andreas Fernholm. Privatarkiv 
Gunilla Gunner, e-mail frân Bernt Lindberg, 29.01.2003. 
90 "Kare broder Theofilus" brev P. P. Waldenstrom, Gavle 21.03.1883 i HW01.03.1883. 
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langt det varit mojligt att overblicka svarade Theofilus inte pa tilltal i nagon 
annan fra ga an denna. F orklaringen som fàr utgora en kvalificerad gissning i 
det har fallet kan vara att antingen ville Waldenstrom sjalv redovisa fiera 
asikter och darmed skrev han bade till Theofilus och ifran honom. Det skulle 
i det fallet ha varit en slags inre dialog som pa det har sattet kom att redovi
sas offentligt. En annan forklaring kan vara att Waldenstrom faktiskt fick 
svar pa tai, att det var nagon som i den har fragan sag det som angelaget att 
kliva in och debattera med honom samtidigt som hon/han sjalv ville forbli 
anonym. Da det nu fanns en pseudonym varfor inte anvanda den?91 

V ad var det da fOr fraga som orsakade detta meningsutbyte mellan den 
valkande lektom i Gavle och den anonyme Theofilus varvintem 1883? 

Frâgan om qwinnors predikande har pâ den senare tiden kommit mer pâtai ân forr. I 
en liten skrift med titeln: Kort och fullstândig redogorelse for fralsningsarméns upp
komst etc. forswaras det, sâ godt sig gora lâter. Paulus sager i 1 Kor 14:34,35: 
"Qwinnorna tige i fiirsamlingen - det ir skamligt fiir en qwinna att tala i fiirsam
ling." Men i den namnda skriften bortfdrklaras dess otwetydiga ord sâ, att qwinnoma 
fdrbjudas "taga del i nâgon af de dispyter, som woro wanliga i den tidens judiska 
synagogor och afwen i de forsta fdrsamlingarna". Men huru wet fdrfattaren detta? Sâ 
griper man ur luften hwad man kan, fOr att hâlla egna meningar uppe. Men hwad 
Paulus menar, det synes af 1 Tim 2:12, der han sager: Men jag tilliter icke en 
qwinna att underwisa (naml. i forsamling). Det ar ratt och slatt det offentliga liran
det, som ar henne forbjudet, och Paulus heder, att man skall observera, att hwad han 
sager, ar Guds ord (v. 37).92 

Fragan om kvinnors upptradande i offentligheten, i detta fall som predikan
ter, fick alltsa Waldenstrom att ta till orda. Han hanvisade i :fôrsta hand till 
Fralsningsarméns verksamhet och skriften om rorelsens uppkomst. De hade 
inlett sin verksamhet pa nyaret 1882/83 och rorelsen borjade gora sig gal
lande i det att den aven tog till orda i skrift och forklarade sitt ursprung, nara 
kopplat till att kvinnor predikade. W aldenstroms egen syn i fragan var tyd
lig. Han argumenterade utifrân Paulusorden om att kvinnan skall tiga och 
utstrackte detta till att galla i det offentliga rummet. Han talade omvaxlande 
om predikan och profeterande och gj orde i sammanhanget ingen atskillnad 
mellan dessa bada begrepp elier foreteelser. 1 det offentliga rummet skulle 
kvinnor tiga. Han sade vidare att "qwinnans profeterande i det enskilda will 
ingen forhindra". 93 Offentligheten var for W aldenstrom forsamlingen. Det 
var dar de skulle tiga och det var dar de forbjods att tala offentligt. Han rak
nade upp ett antal argument som av meningsmotstândama anvandes som 
skal for kvinnors ratt att predika och profetera offentligt men tillbakavisade 
dem samtliga med att saga: "En grundregel for ali bibeltolkning ar att lata de 

91 Redan nar Waldenstrom polemiserade mot Plymouthbrodema i HW 1882 valde han for
men att skriva till Theofilus. Bernt Lindberg beskriver denna debatt i sitt opublicerade manus 
om Plymouthbrodema Contribution to the His tory of the Brethren Movement in Scandinavia. 
No. I, II, III (CHBMS), Kapitel IX No III. 
92 "Kare broder Theofilus!" brev P. P. Waldenstrom, Gavle 21.02.1883 i HW01.03.1883. 
93 Ibid. 
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tydliga stallena fôrklara de dunkla, icke att lata de twetydiga fôrdunkla de 
klara."94 V are sig det gallde exempel fran Gamla eller Nya testamentet till
bakavisade Waldenstrôm dem med att ifragasatta om dessa kvinnor som pro
feterade eller var medhjalperskor gjorde det offentligt. 

. . . anfores, att de forsta sandebud, â.t hwilka Kristus uppdrog att fOrkunna hans upp
stâ.ndelse, woro qwinnor. Ja, men uppdrog han ocksâ. â.t dem det offentliga predikan
det? Hwar stâ.r det? Enskilda budskickningar aro ânnu nâ.got helt annat an offentligt 
predikande. Ett enskildt bud kan man skicka med ett sexâ.riJrt barn, men har man 
hermed rekommenderat sexâ.riga barns predikande i f0rsamling?95 

K vinnor j amstalldes har med barn i betydelsen mindre vetande och darmed 
in te kvalificerade a tt predika. W aldenstrôm avslutade inlagget i detta brev 
med att fôrundra sig ôver de kvinnor som "hafwa mod att sâtta sig üfwer 
apostelns bud", fôr honom framstod lydnaden i langden som en mer fram
komlig vag an att satta sig ôver Paulus ord: "med enfaldig lydnad gor man i 
langden mera gagn. "96 Des sa ord satte punkt fôr hans inlagg i fra gan och 
sedan gick han ôver till att diskutera bibelkommissionens ôversattning som 
inte fick sarskilt hôgt betyg. Han kallade den fôr en "gottkôpsupplaga" och 
ansag sig antagligen ha en del att falla tillbaka pa. Han hôll sjalv pa med 
ôversattningar av Nya testamentet. 97 

Â ven om Waldenstrôm satte punkt i detta brev kom som redan namnts 
fier inlagg i fragan. Redan i nasta nummer av Hemlandswiinnen, en vecka 
senare, kom ett svar fran "Din Theofilus". Retoriken gick igen. Walden
strôm titulerades "Kare broder P. W.". Upptakten till brevet gav en finger
visning om a tt Theo fil us kan ha varit nagon W aldenstrôm kande till. 
"Manga ganger har jag tankt swara pa dina bref till mig; nu ma det andtligen 
ske."98 Vern Theofilus an var, och fôr oss ma det vara egalt eller till och 
med omôjligt att fà kannedom om sa fick fragan om kvinnors predikande 
honom att ta till orda. 

Inledningsvis deklarerade Theo fil us a tt han in te delade W aldenstrôms 
uppfattning i fragan. Darefter vidtog en bibelexegetisk utlaggning dar han pa 
punkt efter punkt gick emot Waldenstrôms argument. Theofilus menade att 
det fôrst var viktigt att lagga fast vad som menas med profeterande eftersom 
det enligt honom inte radde nagon oenighet i den fragan. Profeterande var 
enligt Paulus "att tala für menniskor till uppbyggelse och fôrmaning och 
trüst; den som profeterar, han uppbygger fürsamlingen."99 Enligt Theofi
lus bade Paulus inte ails fôrbjudit kvinnoma att gôra detta och i de yttersta 

94 Ibid. 
9S Ibid. 
96 Ibid. 
97 Waldenstroms egen oversattning av Nya Testamentet i tva delar kom ut i sina fôrsta 
upplagor â.r 1886 och 1894. 
98 "Kare broder P. W.", brev Theofilus, odat. i HW08.03.1883. 
99 Ibid. 
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tidema skulle bade kvinnor och man profetera. Har ar ett exempel pa sam
bandet mellan kvinnors predikan och fôrestallningar om de yttersta tidema. 
Theofilus visade sedan pa kopplingen mellan begreppen fôrkunnelse, pro
feterande och offentligt predikande som han fôrde samman under citat
tecken. Vidare menade han att detta inte kunde vara "anfôrtrodt at nagot 
sarskildt 'stand', 'embete' eller 'kon"'.100 Theofilus gjorde uppenbarligen 
ingen atskillnad mellan offentligt i bemarkelsen en sfar fôrbehallen mannen 
sa som Waldenstrom tankte sig. Theofilus polemiserade utifran 1 Tim 2:12 
"en qwinna tillstader jag icke att lara andra elier att rada ofwer mannen, utan 
hon vare i stillhet". Om man skulle fôlj a Paulus uppmaning hur var det da 
mojligt att kvinnor var lararinnor bade i "hwardags- och sondagsskolor" 
undrade han.1o1 

Sa kom Theofilus in pa det som han uppfattade vara huvudskalet till att 
fragan ails aktualiserats. "Det ar val sarskildt med anledning af froken Nelly 
Halls upptradande, som saken i wart land nu kommit pa tal."102 Vidare be
rattade han att Nelly Hall varit i hans hembygd och "offentligen predikat" 
samt att manga kommit till tro. Utifran den verksamhet Nelly Hall bedrev 
anfôrde Theofilus fôljande: 

Dâ Herren begâfwar nâgon qwinna med sin ande, gifwer mod och krafter att offentligt 
wittna om Kristus, och dâ han kroner sâdant wittnesbord med rik walsignelse, hwem 
vâgar val dâ :tOrmena henne rattighet att upptrada pâ grund af ett omtwistadt bud 
angâende forsamlingsordningen i Korint? Guds ande vill werka i frihet, oberoende af 
bâde personer, tid och rum. Hwem han vill, utrustar och sander han, och jag tror, att 
man mâr bast af att lâta honom oantastad gôra det, pâ det att man icke till afwentyrs 
mâ finnas strida mot Gud. 103 

Har skymtade an en gang bibelsynsfragan och dar W aldenstrôm valde att 
strikt argumentera utifran "hur det star skrivet" valde Theofilus att vinkla 
fragan utifran en vidare bibelkontext med manga olika bibelstallen som fick 
verka bredvid varandra och dar han i slutanden kunde lata praxis paverka sin 
syn i fragan. Theofilus gick aven sa langt att han direkt kopplade samman 
debatten med Nelly Halls predikoverksamhet. Han sag resultaten av hennes 
arbete vilket uttrycktes i att manniskor kom till tro, det blev vackelse och att 
da stalla sig negativ vore enligt Theofilus att ga sa lângt som att till och med 
"strida mot Gud". Dar Waldenstrôm startade i bibelordet och lat det styra 
verkligheten gick Theofilus den motsatta vagen. 

1 fôljande nummer av Hemlandswiinnen aterkom Waldenstrôm.104 Nu 
gick han i tydligare polemik mot Theofilus. Han beskrev hur han last och 

100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 1 samma nummer finns en liten notis med en "Ôppen frâga till P. W. Hur skall man forstâ 
l:sta Kor. 14:34: 'Edra qwinnor tige, uti forsamlingen'? Âr detta en forsamling afogudaktiga, 
der nâgra Guds barn kommit med, eller ar det i Guds forsamling, som qwinnan skall tiga? Om 
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stavat sig igenom 1 Kor 14:34 men att han inte kunnat komma till nâgon 
annan slutsats an att dar stod att kvinnan skall tiga i forsamlingama. Hur han 
an harle forsokt kunde han inte tà det till annat an att det gaUde for kvinnor 
att tiga. Han tog aven upp frâgan om profeterande och medgav att kvinnor 
harle ra tt a tt profetera men bara om det kun de ske enskilt ( i enskilda kretsar 
och dylikt). Han polemiserade vidare mot argumentet att kvinnors prediko
verksamhet i sig utgjorde ett bevis: 

"Men det har ju sâ stor walsignelse med sig, att qwinnor tala i forsamling", invander 
man. Det forstod alltsâ icke Paulus! Men nej, hwad Paulus sade, war ju Herrens. 
Alltsâ forstod icke Herren sjelf den saken sâ bra, som wi nu gôra det! For min del tror 
jag, att det ligger den stôrsta walsignelsen deri, att hwar och en, man eller qwinna, 
blifwer pâ det werksamhetsomrâde, som Herren anwisat honom eller henne. Och 
finnes det qwinnor sâ ôfwerflôdande i begâfning, att det werksamhetsomrâde, som 
Herren anwisat qwinnan, ar for trângt for dem, sâ mâ man beklaga aposteln, som icke 
begrep den saken men andâ pâstod, att det, som han talade, war af Herren. 1 sâdant 
fall kan det wara skal att undersôka, huruwida icke aposteln afwen i andra stycken 
gjort sig skyldig till misstag, dâ han pâstâtt nâgot! 105 

Ironin var bitvis svidande men vad var det som stod pâ spel enligt Walden
strom? Bibeln som grundfundament pâ grund av att kvinnor gjorde ansprâk 
pâ att vilja predika offentligt? 1 enskilda, mindre sammankomster kunde de 
gora det men inte i det offentliga sammanhanget. Om kvinnor reste andra 
ansprâk kunde i forlangningen trovardigheten i Paulus budskap utmanas 
aven pâ andra punkter och vad kunde det i sâ fall leda till? Waldenstrom 
malade inte upp dessa konsekvenser men sade att han sjalv skulle tiga om 
han fick den uppmaningen frân Gud via en apostel. lnget kunde rubba bibel
ordet och till sist anfordes lydnaden som det svâra men stora: 

Nej lydnaden - o, den lydnaden ! Huru swârt ar det icke att lyda! Och dock hôr 
lydnaden till abcd i helgelsen. 1 Herrens sak skall man gôra som Herren sager.106 

Frâgan om kvinnors predikande var inte avklarad i och med svaret till Theo
filus. Waldenstrom anvande spaltutrymme i de tva nastkommande numren 
av Hemlandswiinnen for att komma tillbaka och belysa olika aspekter som 
inte tidigare behandlats. Han var val medveten om att det tog utrymme i 
ansprâk. "Det blir bref pa bref, torde du tycka. Och deri kan du hafwa ratt. 
Men nar man haller pâ med en sak mâ man gora den fardig, innan man 
lemnar den ifrân sig."107 

1 tvâ foljande brev kom Waldenstrom aven in pâ frâgan om hur kvinnor 
skulle kla sig, hâruppsattningar och dylikt. Han talade om det i allmanna 

det skulle wara i Guds forsamling, som qwinnan ej ïar tala, hwar stâr det dock forbjudet for 
henne att tala Guds ord fore en forsamling af ogudagktiga? Om P.W. wille wara god och 
gifwa nâgon upplysning i dessa stycken, sâ skulle det gladja en ringa lem i Jesus." Underteck
nat J. Aug. 0-h. 1 HW03 15.1883. 
105 "Kare broder Theofilus" brev P. P. Waldenstrôm, Gavle 13.03.1883 i HW 15.03.1883. 
106 Ibid. 
107 ''K.are broder Theofilus!" brev P. P. Waldenstrôm, Gavle 19.03. 1883 i HW22.03.1883. 
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termer men poangterade gâng pâ gâng att det gallde specifikt den kristna 
kvinnan. ''Nej, Guds ord fordrar respekt och lydnad och ingenting vidare" 
menade W aldenstrom aven dâ han refererade till brev som kritiserat hans 
hâllning till predikande kvinnor utifrân att han inte kunde se vilken valsig
nelse kvinnor som predikar utgjorde. 1 allt detta hanvisade han till bibelordet 
och att lasa som det stâr skrivet. Frâgan om hur ordet forsamling i 1 Kor 
14:35 skulle tolkas behandlade han ocksâ. Uppenbarligen fordes en diskus
sion om ordet syftade pâ forsamling i allmanhet elier den kristna forsam
lingen. Har polemiserade Waldenstrom mot dem som ville vidga begreppet 
till forsamling i allmanhet. Detta vann inget gehor bos honom. Enligt Paulus 
var kvinnan forbjuden att tala i fOrsamling (kristen elier inte ). Detta gallde 
for kvinnor i allmanhet och for kristna kvinnor i synnerhet.1 08 

Frâgan om hur kvinnor skulle kla sig aktualiserades alltsâ i samband med 
frâgan om kvinnors predikande. Waldenstrom gick till ratta med de kristna 
kvinnor som forsokte folja "werldens fâfangliga sed och mod i hârets utstof
ferande och upplaggande pâ alla mojliga satt, det ar en skam och ett oskick 
som apostlame bestraffa" .1 09 Ett helt brev behandlade frâgan om kvinnors 
flardfullhet men i slutet kom en brasklapp om flardfulla man. Sâdana fanns 
menade W aldenstrom men det yttrade sig nâgot annorlunda. lstallet for a tt 
"de spoka ut sig sjelfwa" ar de "angelagna derom, att deras fruntimmer 
skola spoka ut sig. En flardfull fru ar derfor mycket ofta skylten for en 
fâ:fling man". 110 

Var kvinnor skulle befinna sig i samhallet och hur de skulle fOra sig och 
exponera sig fick bar sin bibliska grund lagd av Waldenstrom. Intressant att 
frâga sig ar varfor han drev frâgan om kvinnors "placering" sâ hârt. Har 
fanns inte mycket av upproret mot otro och misshalligheter i den lutherska 
statskyrkan, det projekt som fort Waldenstrom ut ur moderkyrkan. 1 det bar 
sammanhanget forfaktade han en annan syn och det kan delvis forklaras av 
hans hâllning i bibelsynsfrâgan. Men W aldenstroms installning i frâgan om 
kvinnors predikande kan aven forstâs som att han foretradde den lutherska 
kallelse]pran med dess konsekvenser for synen pâ offentligt/privat och rela
tionen mellan kvinnor och man. Det fanns en ordning som inte fick rubbas 
aven om annat kunde accepteras.111 

Debatten rullade vidare under ytterligare nâgra veckor.112 Den 5 april 
gav sig signaturen O. E. R. in i diskussionen och formulerade dar en frâga, 
namligen var gransen gick mellan det offentliga och det enskilda. Frâgestal-

108 Ibid. 
109 "Kare broder Theofilus!" brev P. P. Waldenstrom, Œivle 21.03.1883 i HW30.03.1883. 
110 Ibid. 
111 For en diskussion om luthersk kallelseHira och dess konsekvenser fOr synen pâ kvinnans 
stiillning under 1800-talet se Hammar 1999, s. 23-26. 
112 Theofilus âterkom den 12 april och Waldenstrom den 19 april. 
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laren visade med sin fraga pa konsekvensema av att diskutera enskilt och 
offentligt och stallde det i relation till att profetera respektive predika. 

Om det ar tillâtligt tor qwinnan att hâlia foredrag inom familjen elier i det enskilda 
men icke i det offentliga elier i forsamlingen, sâ frâgas: hwar finna wi grlinsen mellan 
det offentliga och det enskilda? Huru mânga tà wara torsamlade, tor att en samman
komst icke skall hafwa karaktaren af offentlighet, elier skola de, som afhora en qwin
nas foredrag, wara forsamlade inom lykta dorrar for att icke bryta mot Guds bud? 
Mânne man icke har stoter pâ samma swârigheter och omojligheter, for hwilka pres
tema och andra kyrkans wünner woro utsatta, dâ de wille inskranka lekmannawerk
samheten till det enskilda omrâdet? 113 

Parallellen med den lekmannamedverkan som var karakteristisk for 
vackelsegruppema ar intressant och pekar han mot att det rorde sig om en 
maktfraga nu forskjuten elier utvidgad till a tt galla kvinnors ra tt elier moj
ligheter att tala i offentligheten. De manliga lekmannapredikantema tog den 
striden nagot artionde tidigare och nu var turen kommen till kvinnoma. 

Theofilus aterkom den 12 april och Waldenstrom den 19 i samma manad. 
Àmnet verkade mer elier mindre uttomt nar tva anonyma inlagg infordes den 
26 april. Det ena var fran "En af de 'profeterande dottrama"'. Vern som 
dolde sig bakom denna pseudonym framgar inte. Det kan tankas att det var 
Nelly Hall men varfor ansag hon sig behova vara anonym? Inlagget var langt 
och behandlade allt fran Paulustexter till refererat fran andra debatter och 
experter som uttalat sig i fragan. Vidare framholls att kvinnor vittnade 
offentligt i Amerika, England och Sverige och med utgangspunkt i den egna 
erfarenheten stail des fra gan till W aldenstrom: 

Hwad râd i Herren skulle broder P. W. wal gifwa till en med Guds ande utrustad, ej af 
andra pligter bunden, qwinna, som ar full wiss i Herren, ej allenast om sin rattighet pâ 
grund af Guds ord att bedja och profetera offentligen, utan och derom, att Gud 
wisserligen, om hon trots alla harda domar och allt motstând, utgifwer sig sjelf i 
Herrens werk, skall walsigna henne och andra, skall genom henne forharliga sitt 
namn, uppbygga sin forsamling och igenfôra forlorade barn, som sâledes ar fullwiss 
om sin gudomliga kallelse till w_ittnande och brinnande i anden tor Guds ara och fôr 
sjalama, hwad handlingssatt skulle han wilja tillrâda henne?114 

Waldenstrom svarade den "profeterande dottem" att hon skulle folja Guds 
ord och bevisa det med att inte ga sina egna vagar. Àn en gang var det lyd
naden som framholls. Att folja Guds ord var att lyda och for en kvinna inne
bar det att inte ge sig i kast med ett arbete som horde mannen till. Den 
kvinna som havdade nâgot annat och tankte hogre om sig sjalv maste ha 
fotts i fel tid och hon hade enligt W aldenstrom missuppfattat v ad helgelse 
och odmjukhet innebar. 

Men om qwinnan ar "obunden af andra pligter", sâsom "den profeterande dottem" 
sager, skall man ock da formena henne att predika? Derpâ swaras: det finnes ingen 

113 "Till Hemlandswünnen" signaturen O. E. R. iHW05.04.1883. 
114 "Ytterligare nâgot om qwinligt profeterande" signaturen "En af de 'profeterande dottrar
na"', i HW26.04.1883. 
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qwinna, som ar obunden af andra pligter. Gud har i sitt ord anwisat qwinnan ett sa 
utomordentligt rikt arbetsfàlt, som nagonsin tankas, och wid detta ar hon af sin pligt 
bunden. Finnes det en qwinna sa utomordentligt rikt utrustad, att det werksamhetsfàlt, 
som Gud anwisat qwinnan, icke racker till for henne, sâ ma man beklaga den qwinnan 
- om ej i otid dock i f6rtid f6dd. Men det undrar jag hôgeligen pa, hwad en qwinna 
med sadana tankar om sig kan hafwa for tankar om sann helgelse och ôdmjukhet. 115 

Â ven om den anonyma debattoren in te var Nelly Hall mas te Waldenstroms 
budskap ha natt henne och manga andra av de predikande kvinnoma. De 
brot mot Guds ordning och forhavde sig genom att tanka stort om sig sjalva. 
De var i sjalva verket ett slags anomalier enligt Waldenstrom. De horde en 
annan tid till och hans antydan att en sadan kvinna harle fotts i fortid kan 
peka pa att han trots allt var medveten om att kvinnors predikande forebada
de en ny tid. Efter hans inlagg i maj klingade debatten av for denna gang. 
Men den aterkom under 1880- och 90-talen vilket Catherine Booth, Fredrik 
Franson och John Ongmans skrifter visar.116 Varen 1883 var inte den enda 
gangen Nelly Hall togs som intakt for en diskussion i fragan. Hon var pa 
olika satt ·narvarande i debatten under hela si tt verksamma li v som predikant. 

115 "Âter ett ord om qwinnors predikande", brev P. P. Waldenstrôm, Gavle 30.04.1883 i HW 
10.05.1883. 
116 Waldenstrôm âterkom till frâgan om kvinnor och predikan i sin ôversattning av Nya testa
mentet. 1 del tva som utkom f6rsta gângen 1894 och i nytryck 1898 gjorde han en langre ut
laggning av 1 Kor 14:34-35 och en kortare till 1 Tim 11-12. Han betonade an en gâng att 
Paulus mâste tolkas som att han forbjôd kvinnor att upptrada offentligt. Waldenstrôm 1898, 
s. 176-178, 392. 
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Nelly Hall och Helgelsefërbundet 
Helgelseforbundet raknar officiellt ar 1887 som det ar da samfundet hilda
des. Bakgrunden och handelsema som foregick bildandet finns utforligt 
beskrivna i Sven Karbrants 1 00-arsskrift. Inledningsvis malar han upp en 
bild over det, enligt hans mening, markliga undret i Narke: 

Helgelseforbundet blev till som ett plotsligt nedslag frân ovan mitt i en odramatisk 
miljo ute pâ Narkes sHittbyggd. Nedslaget skedde dock pâ val forberedd mark, redan 
laddad med andlig historia. Roparnas âskviggar hade rensat luften och tdiffat 
syndama. Folkvackelsens ljuva evangelium hade bjudit nâd och forlâtelse och utplâ
nat begângna missgamingar. . . . Det forsta nedslaget var lokalt avgransat, men det 
âtergaldade sina varldsvida ursprungskallor med att lâta evangeliets budskap snabbt 
ge eko i avlagsna varldsdelar. 1 

I en vidare ram kan upprinnelsen till Helgelseforbundet foras tillbaka till 
tysk hermhutism och pietism, till engelsk metodism via George Scott och till 
roparrorelsen fran 1840-talet. Den senare borj ade i Smaland, men spreds 
norrut bland annat till Kvistbro, en ort belagen cirka en mil fran Torp dar 
Helgelseforbundet femtio ar senare fick sin viktigaste samlingspunkt.2 Nar 
roparrorelsen avtog i intensitet tàngades vackelsen i Narke upp i den sa kal
lade Risebergarorelsen med Olof Gabriel Hedengren (1812-1870) som 
portalgestalt.3 Han uppforde 1855 ett bonhus pa sin gard samtidigt som han 
predikade i Narke och omgivande landskap, Riseberga blev kant som ett 
center for vackelse och samlingspunkt for manga tillresande. En av des~a 
var August Carleson ( 1883-1919), senare predikant i Helgelseforbundet. 
Han kom till insikt om sitt andliga liv vid ett mote i Riseberga missionshus 
och inledde dar sin bana som forkunnare. 4 Helgelseforbundets forsta ledar
par Edvard Hedin (1856-1921) och Carl Johan August Kihlstedt (1850-
1915) bade ocksa kontakter med Riseberga. 5 Kontaktema var givetvis 
manga fier an de som har antytts, likasa de bakomliggande faktorema. 
Helgelselaran i den form den formedlades via Lord Radstock och W. E 
Boardman tàngades upp av olika grupper i Sverige och Nelly Hall horde till 

1 Kârbrant 1987, s. 9. 
2 For roparrorelsen se exempelvis Redelius 1935 och Carlsson 1978. 
3 For biografiska uppgifter om Hedengren se Gunnarsson 1931, s. 295-305, Redelius 1935, 
s. 146--190, Lonnroth 1936, s. 146--190, Olén 1955, Harbe 1966. 
4 For en kort biografi se Kârbrant 1987, s. 43 f. For Carlesons verksamhet som predikant i 
Riseberga missionshus se Westin 1958, s. 142. 
5 For kortare biografier om Hedin och Kihlstedt se exempelvis Kârbrant 1987, s. 37-41 samt 
for Kihlstedt Fredberg 1929, s. 5-54. 
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dem som inspirerades av detta budskap. Men hon var inte den enda. De ovan 
namnda mannen var viktiga foregangare till, och senare ledare av, Helgelse
forbundet. 1 och med forbundets bildande som ett oberoende missionssall
skap 1887 fick pa satt och vis den helgelseinspirerade rorelsen sin organi
satoriska fastpunkt i Sverige. De som stallde sig i ledningen for 
Helgelseforbundet hade ett forflutet inom bland annat Risebergarorelsen 
eller som i Nelly Halls fall ingick de i ett vidstrackt vackelseinspirerat nat
verk. Detta natverk behovde efter ett antal ar en organisatorisk bas for sin 
evangelisations- och missionsverksamhet. 

1 detta kapitel ges en bild av Nelly Halls roll under det helgelseinspire
rade missionssallskapets forsta tid. For en mer utforlig beskrivning av bak
grunden till Helgelseforbundets framvaxt han visas till ti di gare forskning. 6 

De olika uppdrag hon innehade i den nybildade organisationen kommer att 
lyftas fram samtidigt som fragetecknen kring hennes sorti ur Helgelsetor
bundet endast antyds i detta kapitel. De behandlas utforligare i kapitel 6. 

Sven Karbrant ar den forste som pa ett generost satt skrev om Nelly Halls 
liv och betydelse for tillkomsten av Helgelseforbundet och arbetet under de 
forsta aren. Enligt Karbrant var Nelly Halls predikoverksamhet av avgo
rande vikt. Hennes ofortrutna predikande i bygdema i Narke, samt hennes 
oversattning av W. E. Boardmans skrift 1 Andens kraft elier kristlig erfaren
het i skriftens /jus kom att fà stora konsekvenser bland de vackelseintresse
rade kretsama. 7 Pa ett sa tt kan Karbrant sagas vara den som aterupprattade 
Nelly Halls rykte inom Helgelseforbundet vilket tydliggors om man jamfor 
vad Karbrant skrev i 1 00-arsskriften med den bild som tecknades i de fore
gaende jubileumsskriftema. 1 aterblickama fran 25-, 40-, 50-, 60- respektive 
75-arsjubileema finns ett varierat utbud av allt fran korta kommentarer till 
narmast total tystnad nar det galler Nelly Hall. En aspekt av speciellt 
in tresse ar darmed hur de olika minnesskriftema speglade den syn pa Nelly 
Hall som for tillfallet var radande inom Helgelseforbundet. Denna proble
matik behandlas i slutet av kapitlet. 

Bildandet 
Handelsema kring bildandet av Helgelseforbundet ar delvis holjda i dunkel. 
Det exakta forloppet ar omojligt att aterge framforallt beroende pa att det 

6 Linderholm 1924, s. 18-47, Sôderholm 1929, s. 104-117, Lônnroth 1936, s. 95-209, 
Westin 1958, s. 140-145, Sundstedt 1969, s. 13-60, s. 117-179, Lindberg 1985, s. 109-113, 
Kârbrant 1987, s. 9-22. 
7 Kârbrant 1986, s. 16, s. 109 samt 1987, s. 33. Se aven hans schematiska uppstallning ôver 
de faktorer som samverkade till uppkomsten av Helgelse:ffirbundet pâ s. 15 i den senare ho
ken. Enligt schemat stâr tre personer i fokus, August Carleson, Fredrik Franson och Nelly 
Hall. 
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nybildade missionssallskapet inte farde migra protokoll under den forsta 
tiden.s Detta kanjamforas med hur det fungerade exempelvis bland de grup
per som senare kom att hilda The Evangelical Free Church of America och 
med vilka Helgelseforbundet och Nelly Hall harle manga kontakter. Aven 
dar saknas protokoll med uppgifter om de forsta arens verksamhet. Manni
skor slôt sig samman eftersom de delade andliga erfarenheter. Behovet av att 
hilda gemensamma organisationer kom i ett senare skede. Detta kan beskri
vas i termer av den institutionaliseringsfas som intradde i alla vackelserôrel
ser nar de gick fran rôrelse till etablerad organisation. Trots det delvis oklara 
kallaget raknas 1887 som aret for bildandet.9 Samtidigt pekar vissa handel
serpa att verksamheten bôrjade redan ett par ar tidigare elier atminstone att 
dessa handelser var av avgôrande betydelse for missionssallskapets fram
vaxt. Ett forsta bônemôte hôlls pa Torps herrgard 1885 men redan innan 
dess harle exempelvis Boardmans skrift 1 Andens kraft studerats av en grupp 
i Vintrosa. Denna grupp kom darefter i kontakt med likasinnade i Nalavi och 
vid Torp.1o Att bônemôtet pa Torp i samband med Marie bebadelsedag 1885 
var en viktig milstolpe bekraftas av Axelina Herlin (1855-1922) nar hon 20 
ar senare mindes tillbaka.11 

Jo, sâ lângt jag kan minnas, sâ tillgick det pâ foljande satt: vi voro nâgra vanner sam
lade i vâr sai i gamla byggningen, som nu ar nedrifven. V âra gas ter v oro predikanten 
Albert Svensson och hans hustru Augusta; bâda vittnade de om Herren, och den 
senare var en mycket nitisk arbeterska fOr sjalars fralsning och for Guds uppgifvande 
sig helt ât Herren. Vârt samtal rorde sig omkring verksamheten for Gud och om 
behofvet af en hogre andlig kraft att lefva for honom samt kunna vara ett stod och en 
hjalp i arbetet for Jesus.12 

Man kan lagga marke till att Axelina Herlin mindes att en kvinna vittnade 
redan vid detta forsta viktiga môte och att hon samtidigt ar den enda som 
ôver huvud taget har fort det pa tal. De man som i efterhand beskrev bône
motet pa Torp kom inte ihag att namna Augusta Svensson. Efter motet 
intensifierades verksamheten i de omkringliggande socknama och ledde sa 
smaningom fram till det forsta offentliga motet pa Torp midsommaren 1887. 
Karbrant anser det osannolikt att Helgelseforbundet bildades fore bônemôtet 
pa Torp i mars 1885 men haller det samtidigt for troligt att nagon form av 

8 Den tidigaste kaHan som beskriver HF:s forsta tid ar Beriittelse ofver "Helgelseforbundets" 
verksamhet under aret 1888-1889. 
9 Frân 1887 infordes rapporter om konferensema pâ Torp i Svenska Posten och frân 1890 
rapporterade aven Trons Segrar om dessa ârliga sammankomster. Nar Kârbrant och andra 
skriver om Helgelsefdrbundets forsta tid baserar de sig i huvudsak pâ rapportema frân Svens
ka Posten och Trons Segrar, de olika jubileumsskriftema samt E. J. Ekmans Inre missionens 
historia. Det finns en kalla som hittills inte anvants och det ar Josephine Princells historik 
over HF:s verksamhet som hon publicerade i sin tidskrift Skogsblommor 1906, s. 31-48. 
10 En aterblick vid 25-arsjubi/eet den 23-25 juni 1912, s. 20 ff, Kârbrant 1987, s. 26. 
11 Axelina Hedin var gift med Edvard Hedin, ordforande i Helgelsefdrbundet. De bodde pâ 
Torp och stod alltsâ som vardar for de ârliga Torpkonferensema. 
12 Skogsblommor 1906, s. 38. 
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organisation hade funnits redan fore midsommar 1887. Om inte annat tyder 
enligt honom diskussionema i namnfrâgan pâ detta.13 Enligt ett referat i 
Svenska Posten fran Torpkonferensen 1900 bildades Helgelseforbundet 
1885 och fern ar senare startade utgivningen av Trons Segrar. Det kan 
givetvis vara en felskrivning men likaval en uppgift som pekar pa att Helgel
seforbundet faktiskt kan rakna sitt bildande fran 1885 och inte 1887. 14 1 
denna racka av handelser dateras Nelly Halls kontakter med gruppen i Narke 
till 1886. Dessforinnan hade hon predikat i bygdema men detta ar anslot hon 
sig pa ett tydligare satt till dem som traffades pa och omkring Torp. 15 Vid 
det forsta motet 1887 stod hon i talarstolen och fortsatte, med nagra undan
tag, a tt medverka vid varj e Torpkonferens fram till 190 1. 16 

Frân 1890 blev forbundets struktur tydligare. Arbetet organiserades och 
det gar exempelvis att folja vilka som satt i styrelsen. Vissa uppgifter tyder 
pa att det fanns nagon form av styrelse redan fore 1890 men nâgra narmare 
detaljer om denna finns inte bevarade. Svenska Posten uppger att den tredje 
motesdagen vid Torpkonferensen 1889 "anwendes mest till styrelsesamman
traden och ekonomiska ofwerlaggningar".17 Fran 1890 bestod styrelsen av 
fyra man och en kvinna. Ordforande var Edvard Hedin och kvinnan i fraga 
var Nelly Hall.1s Fran och med 1890 fordes aven protokoll och kassabocker 
och utgivningen av Trons Segrar paborjades. Tidningen blev snabbt samfun
dets officiella husorgan aven om den formellt agdes och drevs av C. J. A. 
Kihlstedt fram till hans dod 1915. Kihlstedt stod utan arbete hosten 1889 
efter att ha sagt upp sig fran sin prasttjanst i Edsberg och Hackvad. En av 
hans inkomstkallor blev i fortsattningen Trons Segrar. Han startade aven 
den forsta bibelkursen i januari 1890 och 1894 flyttade han till Helgelsefor
bundets evangelisthem Gotabro. 19 Tillkomsten av ett eget tidningsorgan bi
drag till att information om verksamheten kunde formedlas pa ett effektivare 
satt. Aren innan hade vissa spridda rapporter inforts i Svenska Posten men 
nu fick Helgelseforbundet nagot som kunde halla samman medlemmama.20 

V ad var da Helgelseforbundet for slags samfund? Hur upptogs medlem
mar och vad var syftet med att hilda en egen organisation? Verksamhetsbe
rattelsen fran 1889 betonade att :llirbundet inte inriktade sig pa att hilda 
forsamlingar. 1 sjalva verket kunde Helgelseforbundet vara svaret pa 

13 Kârbrant 1987, s. 26 f. 
14 "Helgelseforbundets 14:e ârskonferens", undertecknat H-n i SP 12.07.1900. 
15 Kârbrant 1987, s. 20. 
16 1893 och 1894 var hon i USA. 1900 finns hon inte namnd i konferensprotokollen aven om 
hon med stôrsta sannolikhet var nârvarande. 
17 "Helighetsforbundets ârskonferens wid Torp" i SP 17.07.1889. 
18 Hedin var ordforande i styrelsen och forbundet i sammanlagt 34 âr. 
19 Kârbrant 1987, s. 40. 
20 Fôrutom Trons Segrar och Svenska Posten har aven Josephine Princell visat sig vara en 
vardefull uppgiftslamnare nar det galler HelgelsefOrbundets forsta tid och Nelly Halls bety
delse for densamma. 
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splittringen bland de kristna. "Forbu'ndet bar sâledes intet farligt i skolden, 
utan elementet och mojligheterna till den lange vantade foreningen af alla 
Guds sanna barn."21 1890 uttrycktes denna princip annu tydligare: 

Helgelseforbundet strider icke med de olika Higren eller gruppema af de troende, utan 
upptager medlemmar, som stâ, och fortfarande vilja sta ide olika trossamfunden .... 
F orbundet befattar sig ej med forsamlings bildande, men, emedan vi upptaga sasom 
medlemmar bâde dem, som tillhora nâgot bestâende kristligt samfund, och dem som 
ej tillhora nagot, sâ hafva vi ansett nodigt att inom oss ofva tukt enligt bibeln, som i 
alla delar utgor vara stadgar.- Vi hafva ej heller nagon grans for vâr evangelisations
plan. Vi amna fortsatta, sa lângt vi hinna, till dess Herren kommer.22 

For att inte i onodan komplicera for dem som redan horde till ett annat 
samfund valde man under de forsta aren att se bibeln som grunden for orga
nisationens uppbyggnad och utformning. Men efter nâgra âr behovdes mer 
utarbetade stadgar. Det rackte inte langre med bibeln. En grupp bestâende av 
Nelly Hall och fyra man gavs i uppdrag att skriva stadgar och resultatet 
presenterades och antogs 1892.23 Organisationsprincipen framgick redan i 
den inledande rubriken: 

Helgelse-forbundet ar intet kyrkosamfund, utan ett af lefvande troende frân olika 
samfund bildadt, osekteristiskt missionssallskap for bedrifvande af inre och yttre 
mission.24 

Modellen var ett nationellt missionssallskap. Medlemmarna anslOt sig direkt 
till samfundet och medlemsupptagningen skedde vid ett offentlig mote dar 
styrelsemedlemmar, reseombud elier andra som ïatt styrelsens fullmakt 
deltog. Evangelisterna, manliga och kvinnliga, reste tvâ och tva till sâ 
kallade morka platser i Sverige och grannlanderna. De fick inte splittra 
forsamlingar pâ platserna dit de kom men om en grupp troende inte bade 
nâgon forsamling att ansluta sig till kunde reseombuden hjalpa till och finna 
losningar. 1 samrâd med hela styrelsen kunde reseombud elier styrelsemed
lemmar tillsatta kretsledare dar sâ behovdes. 25 De fors ta ârens reseombud 
var Nelly Hall, Hilma Schedin, August Carleson och Emil Gustafson. 26 

2l Berattelse ofver "Helgelse:llirbundets" verksamhet 1888-1889, s. 4. 
22 Ur "Redogorelse for Helgelseforbundets syftemal och verksamhet", undertecknat E. M. L. 
Hedin, Torp 01.07.1890 i TS 1890, s. 122. 
23 FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, styrelsen 22.6.1891, § 3. 
24 Stadgama med en inledande :llirklaring trycktes i TS 12/1892, s. 189 ff. Stadgama finns 
aven som sartyck frân 1892. Orebro: Sten Soderlings boktryckeri .. (Finns i KB:s orubricerade 
katalog). 
25 Stadgar, §Il, III, V, VIIi TS 12/1893, s. 190 f. 
26 FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, ârskonferensen 22.06.1891, § 4. 
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Namnfrâgan 
Gruppen pâ Torp kallade sig till a tt borj a med fOr F orbundet. 1 Svenska 
Posten gick gruppen under namnet "Helighetsf0rbundet".27 Vid midsom
markonferensen 1887 kom namnfrâgan upp pâ allvar. Enligt Kihlstedt var 
skalet att kritik riktats mot namnet. Det kunde latt forvaxlas med Svenska 
Missionsforbundet som bade bildats 1878.28 For att undgâ detta och fà en 
tydligare avgransning mot namnda samfund antogs namnet Helgelsefôrbun
det. Sven Kârbrant menar att det sakraste faktaunderlaget nar det galler 
namnfrâgan antagligen utgors av Kihlstedts redogorelse i 25-ârsskriften 
nâgot som dock kan ifrâgasattas.29 Att namnet antogs 1887 var Kihlstedt 
helt pâ det klara med men han mindes inte, eller namnde inte, vern som kom 
med forslaget. Det avslojar daremot Josephine Princell i sin redogorelse for 
ett besok pâ Torp 1905.30 Tillsammans med Ida Nihlén-Kindvall befann hon 
sig pâ en rundresa i sodra och mellersta delama av Sverige och de bâda res
kamratema bodde vid ett flertal tillfallen bos Axelina och Edvard Hedin pâ 
Torp.3I Josephine Princell stallde frâgor om Helgelsefôrbundets forsta tid 
och i dessa samtal kom aven namnfrâgan upp. Makama Hedin mindes tyd
ligt diskussionema 1887 samt att forslaget kom frân Nelly Hall. De avsloja
de ocksâ att det funnits en viss kritik mot att namnet skulle vara "oegentligt" 
men den invandningen fick ingen avgorande betydelse utan namnet antogs.32 

Det kan ha varit fiera skal till att Kihlstedt inte namnde Nelly Halls roll i 
namnfrâgan. Eventuellt glomde han denna detalj nar han blickade tillbaka 
1912 eller fann den oviktig. Ett annat skal kan ha varit att det var Nelly 
Halls fôrslag och att han inte ville att det skulle komma eftervarlden till del. 
Han horde till dem som tog avstând fran henne innan hon lamnade Sverige 
190 1. Det kanske var ett kansligt kapitel a tt tillstâ a tt hon bade haft en sâ 
pass betydelsefull roll som den i namnfrâgan. 1 linje med detta kan Kihl
stedts utelamnande ses som ett exempel pâ hur Nelly Halls roll under for
bundets forsta tid tonades ned, nast intill negligerades. Att Josephine Prin
cell inte fann det besvarande att namna om Nelly Hall1905 ar inte sâ mark
ligt. Hon âtergav ett samtal med makama Hedin och publicerade det i sin 
tidskrift Skogsblommor. Nar Kihlstedt skrev 1912 var det den officiella bil
den och sjalvforstâelsen som stod pâ spel. Detta kan ha bidragit till att han 
utelamnade elier helt enkelt inte mindes att Nelly Hall kom med forslaget. 

27 Kârbrant 1987, s. 26, "He1ighetsforbundets ârskonferens wid Torp" i SP 29/1889. Forst 
frân 1890 forekom namnet Helgelseforbundet i SP. "Helgelseforbundets fjerde ârskonferens 
wid Torp" i SP 16.07.1890. 
28 Helgelseforbundets missionsverksamhet. En aterblick vid 25-arsjubi/eet 1912, s. 26. 
29 Kârbrant 1987, s. 26. 
30 Skogsblommor 1906, s. 31-48. 
31 Ida Nihlén-Kindvall samarbetade med Nelly Hall 1886-1893. For en utllirligare beskriv
ning av hennes liv och samarbetet med Nelly Hall se kap. 5. 
32 Skogsblommor 1906, s. 44. 
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Torpkonferenserna 
Alltsedan det forsta allmanna motet pa Torp 1887 harde arliga midsommar
konferensema fungerat som ett nav i Helgelseforbundet. Motena har alltid 
samlat stor publik och talare har inbjudits fran olika hall. Konferensema bar 
attraherat fier an enbart de egna medlemmama. Fran olika hom av Sverige 
och aven fran andra lander har manga sokt sig till den mytomspunna platsen. 
Nar det galler Torpkonferensemas historik ar det an en gang Sven Karbrant 
som statt for den mest utforliga skildringen. 33 Manga beromda talare har 
upptratt och gemenskapen har varit stark. En ogonvittnesskildring i Svenska 
Posten aterger nagot av stamningen vid den forsta konferensen: 

Midsommardagen inbrôt harlig. KI. 10 f. m., dâ motet skulle borja, woro wi i Torp, 
der en owanligt stor manniskomassa redan war samlad i en storre ladubyggnad. Pâ 
plattformen befann sig en hel har af man och kwinnor, som i Herrens kraft aflade i 
bon, sâng och tai wittnesbord om sin Gud och Fralsare. Bland talama will jag namna 
en broder Ramqwist, som med ledning af Joh. 1:35 och f. stallde till oss den hjerte
rannsakande frâgan: Hvad soken 1? Dem, som sokte werklig tillfredsstallelse for sina 
sjalar, wille talaren hanwisa till Herren Jesus. Derpâ talade froken Nelly Hall med 
ledning af 1 Kor. 9:24 och f. om det ifriga, ihardiga kampandet for att winna den 
himmelska segerlonen, derwid utwecklande och tillampande Pauli bild om lopandet 
pâ wadjobanan. Man mâste lagga af alla bordor samt mottaga kraft af Herren att med 
anden underkufwa och regera kroppen. 34 

Efter middagsrasten da uppskattningsvis tusen personer serverades smorgas 
och mj olk i parken stod Nelly Hall aterigen pa podiet i ladan och predikade. 
Fiera av de manliga predikantema fick ge sig ut i parken eftersom ahorar
skaran under dagen okat till fiera tusen. Nelly Hall stannade dock pa podiet. 
Pa kvallen samlades man till forbon innan motet upplostes: 

Wid skymningens inbrott tâgade glada, lofsjungande skaror till sina skilda hem. For 
dem, som hade lângt hem och onskade kwarstanna foljande dagar woro 50 a 60 
nattherbergen beredda wid Torp, Skoftesta, m. fl. stallen. 35 

Det var en riktig folkfest denna forsta konferens pa Torp och i denna anda 
inbjods till fier helgelsemoten och konferenser. Nelly Hall var en av huvud
talama under de forsta aren men hon var inte den enda kvinnan. Tvartom var 
det en god representation av bade kvinnor och mani talarstolama. Forutom 
de ledande personema som alltid bade sin plats komen rad av vittnesbord 
fran evangelistema. Det ar svart att uttala sig om det var en slags hierarki 
bland de olika talama mer an att vissas predikningar och inlagg atergavs ut
forligare an andras. Det material som stâr till buds ar rapportema i Svenska 
Posten och Trans Segrar och dessa skrevs ur minnet, altemativt stenografe
rades. Darmed ger de inte total tackning av vad som forsiggick. Rapportoren 
i fraga deltog dessutom endast i ett mote at gangen och kunde inte folja vad 

33 Kârbrant 1986. 
34 "Helgelsemoten i Wester-Nerike" i SP 13.07.1887. 
35 Ibid. 
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som fôrsiggick nar tva elier tre moten holls vid samma tidpunkt. Trots dessa 
nagot ofullstandiga rapporter ar det ingen tvekan om att kvinnor spelade en 
mycket framtradande roll vid Torpkonferensema. Enligt Sven Karbrant bor 
detta tillskrivas Nelly Hall och Ida Nihlén.36 Den senare namndes aldrig vid 
namn i rapportema daremot framgar det med ali tydlighet att Nelly Hall 
bade en ledande position under de forsta aren.37 Hon predikade och ledde 
vittnesbordsmoten och var darmed en fôrebild fôr de ovriga kvinnoma aven 
om dessa deltog av egen kraft. Nelly Hall var vida kand och innehade den 
mest inflytelserika positionen men det ska inte behova skymma betydelsen 
av andra kvinnors insatser. 

Under de fôrsta tva aren var Nelly Hall utan konkurrens den kvinnliga 
fixstjaman. Hon ar den enda kvinnan som namns vid namn. Evangelistema 
namngavs inte, men det framgar att de var bade kvinnor och man. Ar 1889 
berattade Hilma Schedin om sitt arbete i Norge och aret darpa framtradde 
fler kvinnliga talare. 38 Â ven en del av evangelistema raknades upp. Denna 
trend med kvinnor och man i talarstolen holl i sig under hela 1890-talet och 
en bra bit in pa nasta sekel. Forutom Nelly Hall och Hilma Schedin horde 
Hulda Hultin till de talare som aterkom de fôrsta aren. 39 

Evangelistemas medverkan fortsatte och redan fran borjan var de ungefar 
lika manga kvinnor som man. De genomgick en fyra veckors bibelkurs och 
sandes darefter till olika "morka" platser runtom i Sverige. De reste tva och 
tva, kvinnor och man var fôr sig. De garanterades ingen ekonomisk trygghet 
fôr sitt uppehalle. Fran Helgelsefôrbundet forsags de endast med respengar 
och i ovrigt levde de pa insamlade medel dar overskottet gick till den 
gemensamma missionsverksamheten. 40 Det gick a tt overleva un der dessa 
villkor, men det varierade fran plats till plats beroende av hur pass val 
evangelistema blev mottagna. Nelly Hall fôrsakrade i ett brev till Hanna 
Ouchterlony att Helgelsefôrbundets evangelister inte behovde svalta men att 
renligheten inte alla ganger var den basta. Denna fôrsakran kom efter att hon 
bade besokt fralsningsofficerare i Ôstergotland och Smâland. Dessa levde 
enligt Nelly Hall pa svaltniva och hon bade fàtt hjalpa dem ekonomiskt. Hon 
fôreslog att Fralsningsarmén skulle tillampa ett minimibelopp nar det gallde 

36 Kârbrant 1987, s. 59. 
37 Att Ida Nih1éns namn inte namns i rapportema beror antagligen pa att hon deltog med sang 
och de enda som namngavs var talama. Kârbrant 1986, s. 59. 
38 "Helighetsforbundets'ârskonferens wid Torp" i SP 17.07.1889. 
39 Se exempelvis "Helgelseforbundets fjerde ârskonferens wid Torp" i SP 16.07.1890, 
"Konferensen pâ Torp", i TS 15/1894, s. 15 f. Hilma Schedin forestod ett evangelisthem i 
Norge och var larare vid ett antal bibelkurser under 1890-talet. Helgelseforbundets missions
verksamhet. En aterblick. 1912, s. 55-57. Hulda Hultin finns inga narmare uppgifter om. 
40 Stadgar, §III i TS 12/1892, s. 191, Kârbrant 1987, s. 52. 
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officeramas uppehalle men nagot liknande verkade inte ha varit nôdvandigt 
for Helgelseforbundet.4I 

Evangelistema var fram till och med mitten av trettiotalet ungefar lika 
manga kvinnor som man. Darefter ôkade kvinnoma i antai.42 Trenden fran 
de forsta aren med en stark kvinnorepresentation bland evangelistema hôll 
darmed i sig. Daremot minskade kvinnomas medverkan under Torpkonfe
rensema och nar Helgelseforbundet pa 1930- och 40-talen fick en tydligare 
samfundsstruktur lyste kvinnoma med sin franvaro. 43 De fick in te vara 
aldste i forsamlingama och under en period bestod pastorskaren enbart av 
man. Pa de centrala ledarpositionema var kvinnoma praktiskt taget obefint
liga.44 Sven Karbrant sammanfattar sitt samfunds historia nar det galler 
kvinnomas plats pa foljande satt: 

Det har alltsâ intraffat att den rorelse som introducerade kvinnan som forkunnare och 
accepterade henne som andlig ledare och som under sin mest framgângsrika period till 
50 procent betjanades av kvinnor, under sin fortsatta utveckling har avhant sig denna 
resurs i sa gott som alla avgorande ledaruppgifter.45 

Denna utveckling var inte unik for Helgelseforbundet utan mônstret kanns 
igen fran de ôvriga vackelserôrelsema och aven andra folkrôrelser vid 
samma tid. Ingrid Aberg menar att delar av forklaringen kan ligga i sjalva 
"organiserandets och hierarkiserandets villkor".46 1 den inledande fasen 
kunde kvinnor gôra sig gallande. Nar gamla mônster brôts kiev de fram och 
intog aven i vissa fallledande positioner. Nar rôrelsema sedan organiserades 
och den formella makten skulle fordelas tenderade mannen att ta ôver. 1 
Helgelseforbundet fanns en viktig skillnad och det ar Nelly Halls position. 1 
de ôvriga rôrelsema aterfanns inga kvinnor pa motsvarande niva. Men sett i 
ett langre perspektiv blev resultatet anda detsamma. Den position och det 
inflytande Nelly Hall och andra kvinnor bade under det forsta decenniet 
avtog och Helgelseforbundet gick samma utveckling till môtes som de 
ôvriga vackelserôrelsema. Detta mônster galler for den formella maktnivan 
dar mannen dominerade. 1 ôvrigt var vackelserôrelsema redan fran bôrjan 
kvinnorôrelser. De var numerart flest och deltog i praktiskt arbete, insamling 
av ekonomiska medel och undervisning av bam.47 

1 Karbrants summering av Helgelseforbundets utveckling fran ett slags 
jamstallt paradistillstând till ett samfund karakteriserat av manlig makt
hierarki havdar han att det var Helgelseforbundet som introducerade 

41 RA, FA:s arkiv, Brev till Hogkvarteret 1891, E:2, vol. 6, brev frân Nelly Hall till Hanna 
Ouchterlony, 20.04.1891. 
42 For statistik se Kârbrant 1987, s. 55. 
43 Kârbrant 1986, s. 51. 
44 Kârbrant 1987, s. 62 f. 
45 Kârbrant 1987, s. 64. 
46 Ingrid A berg 1995, s. 31. 
47 Se vidare Ingrid Abergs artikel frân 1995 och dar relaterad forskning. 
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kvinnan som fôrkunnare. Men fragan ar om det inte var precis tvartom. Det 
var kvinnor som i hôg utstrackning bidrog till att samfundet bildades vilket 
ar en viktigare insikt an att de "tillats" predika. De predikade namligen langt 
innan nagot organiserat samfund introducerade det. 

Helgelsefôrbundets styrelse l den ordning de fôrekomma pâ taOan: 
J·~. Hv~Hn. C. (T. A. 1\.ihls.t.odt Attg. K~trl~~on. 

Em.H f;:H~t:l.f~;.,{~l~, n. ~rc)lan.•lH r . l.ar~ Erik )\ il:"S.f)t}. 

1\.·r .1 .. lv::ns~c)n. Eric l:ktgtp:i~t. Aog. PtHH~t~~c)n. 
Ndly H:lll. 

Figur 2. Helgelseforbundets styrelse 1896 

Styrelseledamoten 
Nelly Hall var styrelseledamot i Helgelsefôrbundet aren 1890-98, vilket fàr 
betraktas som unikt under denna tid. Inte i nagot av ôvriga frikyrkliga 
samfund och rôrelser vid samma tid innehade kvinnor styrelseposter. I den 
man det fanns en vald styrelse inom Helgelsefôrbundet redan fore 1890 
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verkar det rimligt att anta att hon fanns med aven i den. Till styrelsen 1890 
valdes fern ordinarie ledamoter med tre suppleanter och antalet styrelse
medlemmar utOkades successivt de kommande aren.48 Nelly Hall tillhorde 
de ordinarie ledamotema och stod kvar som suppleant under 1892-94 da 
hon befann sig i USA. Darmed lamnades hon inte helt utanfor styrelsearbe
tet aven om hon inte kunde delta i de direkta besluten. Val tillbaka i Sverige 
âterintradde hon som ordinarie och samtidigt fattades beslut om en utokning 
av antalet ordinarie ledamoter till sju.49 Efter Nelly Halls sorti 1898 drojde 
det tjugo ar innan det var dags for nasta kvinna. 50 Axelina Hedin satt i fyra 
ar och darefter tog det ett ar innan det var dags for Ruth Pettersson. Hon var 
enda kvinnan fram till 1930 da Thea Lindstrom blev styrelsemedlem. 51 
Detta münster med en enstaka kvinna pa en styrelsepost aterkommer i fiera 
andra frikyrkosamfund ett tiotal ar senare.52 Clara Wangel-Bergstrom var 
den forsta kvinnan i Svenska Baptistsamfundet styrelse. Hon valdes in 
1932.53 Svenska Missionsforbundet borjade nagot forsiktigare med att 
Linnéa Eeg-Olofsson blev suppleant 1939. Fern ar senare, 1944, valdes 
Astrid Gustafsson in pa en ordinarie post. 54 Svenska Alliansmissionen fick 
sin forsta kvinna i styrelsen, Karin Klint, 1971.55 

Hur forklara att Helgelseforbundet valde in en kvinna i den forsta styrel
sen? V ad sager det om kvinnan i fraga respektive om Helgelseforbundet som 
organisation? For det forsta maste Nelly Halls styrelseposition och det fak
tum att hon aven blev ansvarig for missionskommittén (se nasta avsnitt) tyda 
pa att hon uppfattades som kapabel for arbetet i fraga. Hon var en kraft man 
inte kunde, eller ville, bortse ifran. Hennes stallning som predikant och and
Hg ledare inom rorelsen var stark och det gick helt enkelt inte att ga forbi 
henne. De krafter som i ovrigt holl tillbaka kvinnor fran ledande positioner 
upphavdes. Hon var alltfor kand och betydelsefull. Det kan aven tankas att 

48 Styrelseledamôter 1890: Ordinarie: Ordf. Edvard Hedin, Torp, Kumla, v. Ordf. August 
Carleson, Ramsta, Vintrosa, sekr. C. J. A. Kihlstedt, Smedstorp, Kraldinge, kassôr Gustaf 
Molander, ë>rebro samt Nelly Hall, Torp, Kumla. Suppleanter: Eric Bergquist, Orebro, L. E. 
Nilsson och J. Pettersson, Arboga. TS 1890, s. 124 f, Karbrant 1987, s. 28. 
49 FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, arskonferensen 25.06.1891, § 3. 
1893 invaldes Emil Gustafson, Kraklinge och aret darpa Per Johan Jônsson frân Hardemo. 
Enligt Kârbrant 1987, s. 28 hette den senare Per J. Jonsson vilket inte ôverensstiimmer med 
vad som star i protokollet. 
5° Kârbrant skriver felaktigt att Nelly Hall befann sig i USA da hon blev petad fran styrelsen 
1898. Hon reste till USA for andra gângen fôrst 1901 och dessutom var hon narvarande vid 
Torpkonferensen 1898. Kârbrant 1987, s. 34, TS 15/1898, s. 298, s. 301-303. 
51 Kârbrant 1987, s. 28. 
52 Detta galler styrelsearbete pa nationell niva. Pa lokal niva var fôrhallandena delvis annor
lunda. 
53 Svensk Baptism genom 100 ar, 1948, s. 387. 
54 Svenska Missionsfôrbundets arkiv, Tegnergatan 4, Stockholm, Missionsstyrelsens proto
koU 7-8 juni 1944, § 62. 
55 Albertsson 2002, s. 141. 

125 



Nelly Hall: Uppburen och ifragasatt 

idén att hilda ett eget missionssâllskap kom frân henne. Visserligen finns 
inget i kvarlâmnade protokoll elier rapporter som styrker en sadan tes men 
det faktum att hon innehade en plats i den forsta styrelsen kan leda i den 
riktningen. Hon kom med namnforslaget vilket visar hennes initiativformaga 
och att manniskor faktiskt lyssnade pa henne. Den hogsta ledarpositionen 
blev inte hennes men hon utsâgs till att organisera och administrera det som 
blev missionssâllskapets huvuduppgift, missionsarbete i framforallt Syd
afrika och Kina. 

M issionssekreteraren 
Det nybildade Helgelseforbundet grep sig an uppgiften att starta egen 
mission utomlands. En beskrivning fran 1890 visar hur de sag pa upptakten 
till detta arbete: 

Hvad yttre missionen betraffar hafva vi ej forran nu pâ konferensen kunnat fà gora 
nâgot kraftigt ingrepp i densamma, men vi hafva dock under storre delen af âret haft 
tvenne broder, Ramkvist och Eriksson, i Finland; dessutom hafva vi nâgra medlem
mar, som med andra sallskaps pengar underhâllas och verka i andra lander, dels 
sâdana som pâ enskild kallelse arbetat utomlands. 56 

Efter nagra inledande forsok var det alltsa dags att samordna de nagot dispa
rata initiativen. Fürst planerades for Nordafrika men i stâllet blev Sydafrika 
och Kina de viktigaste missionslândema. 57 Nyligen framlagd forskning visar 
a tt den forsta missionâren fran Helgelseforbundet kom till Sydafrika 1889. 
Emelie Haggberg, som var medlem i Helgelseforbundet, reste det aret med 
det norska missionssâllskapet Den Fria ë>stafrikanska Missionen. Aret darpa 
kom Oscar Emanuelson till Sydafrika och samma âr fattades aven beslut om 
arbetet i Kina.58 Nâr det gallde valet av Kina maste Fredrik Fransons delta
gaude vid Torpkonferensen det aret ha spelat en avgorande roll. Han upp
manade skaroma att bâde sarnia in medel och sânda missionârer till Kina. 

Fordelama med Kina var enligt Franson manga. Numerârt var det 
varldens storsta missionsfalt. Klimatet var fortraffligt. Det radde lag och 
ordning i landet och det var kulturellt utvecklat. Kort sagt civiliserat. Den 
framsta fordelen var dock de billiga levnadsomkostnadema. Det kravdes 
endast 900 kronor for att underhâlla en europeisk missionar, en infodd 
evangelist och en infodd lârare under ett ar. 59 Den missionsiver Franson 

56 "Redogorelse for Helgelseforbundets syftemâl och verksamhet" i TS 1890, s. 123. 
57 Emanuel Olsson planerade att resa till Nordafrika for att missionera bland "muhammeda
nema". Berlittelse ofoer ,He/ge/seforbundets, verksamhet under aren 1888-1889, s. 4. Han 
andrade sig sedan han tagit del av Hudson Taylors upprop om tusen missionarer till Kina. 
"Redogorelse for Helgelserorbundets syftemâl och verksamhet" i TS 1890, s. 124, Kârbrant 
1987, s. 67, 82. 
58 Kârbrant 1987, s. 67, Sarja 2002, s. 113 ff. 
59 "Helgelseforbundets fjerde ârskonferens vid Torp midsommar 1890" i TS 1890, s. 114 f. 
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gjorde sig till talesman for bade fortplantats som en lopeld over Atlanten till 
Europa. Hudson Taylor kom med sitt upprop om 1000 missionarer och 
Fredrik Franson horde till dem som forde budskapet vidare, bland annat till 
Torp. For ovrigt besokte Hudson Taylor Sverige i sallskap av sin son i 
november 1890.60 Efter Fransons brandtal vid Torpkonferensen och Nelly 
Halls uttalade stod till detsamma rekommenderade ordforanden Edvard 
Herlin en kollekt. Det var ingen storre svarighet att entusiasmera 
missionsvannema och arbetet paborj arles aven i en mer formell mening i och 
med att den forsta styrelsen inom sig utsag en sa kallad hednamissions
kommitté.61 

Ledamotema i den forsta kommittén var Nelly Hall, C. J. A. Kihlstedt 
och E. Herlin. Nelly Hall fick huvudansvaret for arbetet och ansvarade for 
kontaktema med missionarema. Samtidigt spred hon information om bade 
det egna och manga andra missioners arbete. Sven Karbrant betonar att 
Nelly Hall var missionssekreterare aven om det bette att hon "svarade for 
den utlandska korrespondensen". 62 Po sten som missionssekreterare inne
bade hon fram till1901 och det ar intressant att an en gang gorajamforelser 
med hur det sag ut pa de ledande postema i andra missionssallskap vid den
na tid. Fragan ar om det fanns kvinnor pa motsvarande post ide ovriga mis
sionsorganisationema. 1 de tva missionssallskap som startades av kvinnor 
un der den tid Nelly Hall var missionssekreterare utfordes arbetet av kvinnor 
men ide ovriga fanns man pa dessa poster.63 Darmed utgjorde Nelly Hall ett 
unikt undantag. Den enda rorelse som i ovrigt bade kvinnor pa ledande 
befattningar var Fralsningsarmén. Nar Nelly Hall lamnade sina uppgifter 
1901 eftertraddes hon av C. J. A. Kihlstedt men i sjalva verket var det enligt 
Karbrant Axelina Herlin som kom att utfora merparten av arbetet. 64 

Beslutet om arbetet i Kina vaxte och blev mer omfattande an det fran 
borjan var tankt. Vid Torpkonferensen 1891 holl Nelly Hall ett missionsfo
redrag i vilket hon beskrev utvecklingen under aret och hur den vida over
traffat forvantningama. 1 stallet for tva missionarer till Kina bade det blivit 
fern. Medel bade flutit in i tillracklig omfattning och villiga kandidater bade 
anmalt sig. Enda malOrten i bagaren var att Helgelseforbundet kritiserats for 
att missionarema inte var tillrackligt kvalificerade for uppgiften. Nelly Hall 
berorde kritiken i sitt tal samtidigt som hon avvisade den: 

Man har ve1at forebrâ oss, att vi icke prôfvat dem, som blifvit sanda; men vi ha visst 
icke varit vârds1ôsa, utan tvertom mycket noga; ty vi ha vinn1agt oss om att sanda 
endast sâdana, som aro verkliga menniskofiskare. . .. Herren till pris hafva vi fàtt goda 

60 Annons med resp1an i SP 16.10.1890. 
61 Denna kommitté bytte sa smâningom namn till missionskommittén och b1ev senare styre1-
sens arbetsutskott. Kârbrant 1987, s. 66. 
62 Kârbrant 1987, s. 66. 
63 Kvinnliga Missionsarbetare bildades 1894 och Lararinnomas Missionsforening 1899. 
64 Kârbrant 1987, s. 66. 
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vittnesbôrd frân vâra missionssyskon, icke allenast frân deras bref, utan ocksâ frân 
personer, som stâtt i nârmare berôring med dem.65 

Hon namnde inte vilka kritikema var, men det troligaste ar att det var de mer 
etablerade missionssallskapen som hade synpunkter i fragan. De lade en 
storre betoning pa forberedelser och utbildning. Helgelseforbundet var en sa 
kallad trosmission och denna typ av organisation fick ofta utsta liknande 
kritik. 66 Enligt stadgama fran 1892 skulle missionarema forst ha arbetat som 
evangelister och missionarer i Sverige innan de fick resa till ett annat land. 
Dessutom maste de stalla in sig pa att leva under mycket knappa omstandig
heter da samfundet inte kunde garantera underhall utan endast fordela det 
som man lyckades samla in. Samma villkor upprepades i de nya regler som 
utarbetades ett tiotal ar senare.67 Nelly Hall hoU missionsforedrag eller pre
dikningar, rubriceringen varierade, vid ett antal Torpkonferenser. Kraftfullt 
uppmanade hon till helhjartat engagemang for missionsarbetet och gav sta
tistik over den egna rorelsens arbete sâval som den varldsvida missionens. 
Ar 1896 uppgav hon att det fanns 12.000 missionsarbetare i "hednavarlden" 
och att det ârligen samlades in 55 miljoner kronor tor detta arbete.68 

Delar av brevkorrespondensen mellan missionarema och missionssekre
teraren publicerades i Trons Segrar. 69 Via dessa brev kunde missionsvan
nema fâ inblick i hur missionarema levde och arbetade. Pâ liknande satt 
kommunicerade alla missionsorganisationer. Det var viktigt att de hemmava
rande kunde folja arbetet bland de utsanda. Berattelsema var aven ett slags 
redovisningar av vad de insamlade medlen anvandes till. Missionsvannema 
stodde missionens arbete med ansenliga ekonomiska bidrag. Hur forhâllan
det mellan hemmavarande och bortavarande fungerade och hur viktig den 
bild som formedlades var diskuteras av Anna Maria Claesson. En av hennes 
slutsatser ar att missionaremas rapporter fran missionsfalten var en 
oundganglig del i att forma bilden av missionen. Denna bild var i sin tur 
nodvandig for att forma en gemensam forstâelsevarld som kunde hâlla kvar 
engagemanget. Hennes studie grundar sig pa staden Jonkoping och de 
missionssallskap som darifran bedrev mission i Kina. 70 

Flera exempel pekar pâ att Nelly Hall inte enbart hoU i kontaktema med 
missionarema utan aven aktivt deltog i att rekrytera nya kandidater for det 
vaxande arbetet. En av dem som berattat om hur Nelly Hall paverkade henne 
i denna fraga var Hedvig Lindgren. Hon var lararinna i Norrbotten och 
senare i sin egen hemtrakt, Lovanger i Vasterbotten. Hon trivdes med sitt 
arbete men kom pâ delvis andra tankar efter att ha tagit del av Hudson 

65 Hall1891e. 
66 Se Fied1er 1994, s. 11 f, 18, 48, 56, 396 f. 
67 Stadgar §IIi TS 12/1892 samt Nagra regler for Helgelseforbundets hednamission 1902. 
68 Hall1896d. 
69 Fôr exempel hanvisas till Trons Segrar 1890-1901. 
7° Claesson 2001. 
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Taylors upprop om missionarer till Kina. Helgelsef6rbundet stiftade hon 
bekantskap med via ett par av dess evangelister och 1890 besokte hon Torp
konferensen. Nar beslutet fattades om att starta mission i Kina vagade 
Hedvig Lindgren inte tanka att hon sjalv skulle resa dit. Men hon ville ge ett 
ekonomiskt bidrag och skrev darfôr sitt namn pa en lista: 

"Det ar kanske endast detta Herren begar af mig", tiinkte jag och vü.nde mig till 
sekreteraren, syster Nelly Hall, att fà mitt namn skrifvet. Hon tog mig emellertid med 
sig ut och frâgade: "Har ej Herren kallat Eder att sjelf gâ ut?" Jag kunde ej neka dar
till, men visste ej om Herrens tid var inne. Jag svarade, att "jag trodde Herren ville 
leda mig ut, men trodde ej hans vilja vara detjag nu skulle lemna min plats".71 

Redan varen darpa var hennes tvekan over och i september reste hon till 
Kina. Det var givetvis ett flertal samverkande faktorer som fick henne att 
bestamma sig men enligt Hedvig Lindgrens egen berattelse kom den direkta 
fra gan fran Nelly Hall. Emelie Haggberg, en av Helgelsefôrbundets fôrsta 
missionarer i Sydafrika, horde ocksa till dem som inspirerades av Nelly 
Hall. Hon agde en sybehorsaffar i Ôrebro men bar pa en langtan att bli 
missionar och pa vagen fram till sitt beslut horde hon Nelly Hall predika i 
staden och blev som hon sa "valsignad". Efter ett besok i Kristiania (Oslo) 
var hon till sist klar att kasta loss, salde sin affar och reste i juli 1889 med 
Den Fria Ôstafrikanska Missionen till Sydafrika. Detta var aret innan 
Helgelsefôrbundet fattade beslut om att skicka missionarer till omradet. 
Emelie Haggberg som var medlem av Helgelsefôrbundet arbetade sina fôrsta 
tre ar i Sydafrika fôr det norska missionssallskapet innan hon 1892 overgick 
till tjanst i Helgelsefôrbundet. Aret darpa, 1893, gifte hon sig med Oscar 
Emanuelson. 72 Nagon man som anfôrt att Nelly Hall var betydelsefull fôr 
hans val av vag i livet bar inte patraffats i materialet, vilket inte behover 
betyda att inte man inspirerades av henne. Daremot visar exemplen att Nelly 
Hall bade betydelse fôr ett antal kvinnors val att bli missionarer. 

Ett annat exempel pa Nelly Halls fôrmaga att inspirera andra till att 
arbeta som evangelister och missionarer beskrev hon sjalv efter ett besok i 
Hogsby 1896. Exemplet ar mer indirekt men till alla dem som bidrog till att 
gora Hogsby och grannsocknen Morlunda till ett missionarsintensivt omrade 
horde Nelly Hall. Hon predikade dar 1884, 1887, 1891 och var pa varvintem 
1896 tillbaka i de valkanda traktema. 73 Hon namngav fiera av de missiona
rer och evangelister som rekryterats fran dessa socknar: Charlotte Karlman 
och Hilda Johansson fran Hogsby samt Selma Carlos frân Morlunda som 

71 Brev frân Hedvig Lindgren, Pao-ning 23.11.1894 i TS 10/1895, s. 152 f. Via Trons Segrar 
hade missionarer uppmanats att skriva om sina liv och vagen fram till beslutet att bli missio
nar. Se till exempel "Vâra missionarer", del Xi TS 6/1895, s. 85 f. 
72 "Vâra missionarer" del XII, Emelie Emanuelson, f. Haggberg i TS 21/1895, s. 338. Oskar 
Emanuelson kom till Sydafrika i februari 1891 som Helgelseforbundets missionar. Se vidare 
Sarja2002, s. 113-131, 134-144. 
73 Hall 1896a och Hall 1896b, s. 90 f. 
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reste till Kina 1891. Fran Hôgsby kom aven Emanuel Olsson, August Carls
son och Oscar Emanuelson. Den senare reste till Sydafrika fôr Helgelsefôr
bundets rakning efter det att han blivit avskedad fran sitt arbete pa en snick
erifabrik. Nelly Hall namngav aven missionarer som rest med andra 
missionssallskap samt en rad evangelister.74 Hon betonade de exceptionella 
fôrhallandena i detta omrade och framhôll aven Adolf Mobergers betydelse 
fôr att sa manga lat sig rekryteras till missions- och evangelisationsarbete 
fran denna trakt. Hennes rapport visade hennes egen och andras roll i att 
varva kandidater fôr missionsarbetet. Detta var viktig information fran 
missionssekreteraren. Ytterligare ett exempel pa att Nelly Hall fungerade 
som inspira tor fôr an dra kan utlasas av ett uttalande hon gj orde vid en sam
ling fôr de skandinaviska kvinnomas alliansmission i USA 1893: 

Nâgra af oss ha warit ute i âratal. Det har warit ganska hârdt for en hwar af oss, innan 
Herren fàtt gôra det klart och wisst for hjeertat att utgâ med evangelium. Derror ar det 
wâr gUldje att fà bistâ systrar, som wilja utgâ, ware sig i hemlandet elier i hednaHin
dema. Fôr egen del har jag fàtt wara till hjel~ bade fOr brôder och systrar att fà klarhet 
med afseende pâ kallelse, ty detta ar wiktigt. 5 

Missionsekonomi 
Fôrutom rekryteringen av nya kandidater kravdes ekonomiska medel fôr att 
bedriva missionsarbetet. Behoven var stora och Nelly Hall tvekade inte att 
inskarpa vikten av att offra fôr missionen. 1 augusti 1890 skrev hon pa 
styrelsens uppdrag ett upprop om en "offer- och fôrsakelsevecka". Skôrden 
sag ut att bli god det aret och de som inte kunde offra potatis eller rotfrukter 
kunde kanske avsta fran kaffe, smôr eller ett mal mat om dagen. Malet var 
att sarnia in 1200 kronor fôr att "hans livgivande evangelium ma spridas till 
dem, som sitta i môrker och aro i fara a tt fôrgas evinnerligen". 76 Pengama 
behôvdes fôr att sanda ett tiotal missionarer fôre arsskiftet till Kina och 
Sydafrika samt i nôdfall ge nagot bidrag till de 40 evangelister som arbetade 
runt om i Sverige. Ofta anvande hon sig av sedelarande berattelser om 
fattiga kvinnor i olika aldrar och ankor som trots sma resurser gav vad de 
hade till missionen. De hade namn som Sarah Hoxmer och Peggy fran 
Ir land. 77 Andra gan ger var de mer anonyma. F ôrutom berattelsema om 
sjalvuppoffrande kvinnor drog hon sig inte fôr att anvanda ratt drastiska 
bilder nar det gallde att uppmana folk att offra fôr missionens sak: 

74 Frân Hôgsby Hilda och Pauline Fagerholm, Anna Swensson, Annette Ljungstrôm, Selma 
Carlsson, Carl Gren samt :fralsningsofficerama Carl Ringberg och Anna Nordstrôm. Frân 
Môrlunda Hulda Ek. Hall 1896a. 
15 "Anteckningar frân de Skandinaviska qwinnomas Allians-missionsmôte, St. Paul 3-6 
april", inHigg av Nelly Hall i CB 25.04.1893. 
76 Hal11890f. 
77 Hal11891c. 
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Kan nagot utrattas for Guds ara genom att 1efva litet mindre komfortabe1t och tint? 
Genom att resa 3:e klass? Genom att gifva vâra barn en ganska god, men mindre 
modem uppfostran? Kom ihâg, att en onodig hast och dito vagn fortara en missionar. 
E1eganta klader kvafva icke ïa. En onyttig vurm springer i vag med en missionars 
underhâll. En ofta âterkommande brasa, som du kunde undvara, branner upp hans 
klader. Middagsbjudningar, som hora till goda tonen, upps1uka hans mat. Mânga 
missionarer haras pâ damers fingrar i form af prydnadsringar elier 1asas ned i juve1-
skrin. Mânga sva1jas ned af vin- och o1drickande kristna, och mânga rokas upp genom 
kristnas tobakspipor. 78 

De rika utmanades i sin rikedom och de fattiga att ge liksom ankan lade sin 
sista skarv i tempelkistan.79 Forsakelse var ett ord som ofta anvandes och 
det kunde galla att fasta en tid, skaffa en forsakelse- eller missionssparbossa 
i vilken man regelbundet lade pengar, salja sina guldringar eller guldur. Hon 
foreslog att kvinnor nar de samlades till syforeningsmoten kunde inskranka 
sig till endast en kopp kaffe utan dopp eller annu hellre lingonriste med 
socker och gradde i stallet for kaffe. Det som da sparades in kunde anvandas 
for bibelkvinnors uppehalle i Kina. 80 

De pengar som flot in redovisades i Trons Segrar och fran och med juni 
1891 gar det att folja samfundets ekonomi via de bevarade kassabockerna.81 

lngen summa var for liten for a tt redovisas i tidningen. F orutom summans 
storlek framgick aven vern som gett bidraget alternativt samlat in det och 
var. Den oppna redovisningen tjanade sakerligen fiera syften. Dels satte den 
press pa medlemmarna att faktiskt ge sina bidrag samtidigt som oppenheten 
i redovisningen gjorde att alla hade insyn i verksamheten. For en rorelse 
som i sin begynnelse inte faste stor vikt vid formalia eller en tung administ
ration kan det te sig forvanande att man pâ detta omrade var sa oerhort nog
grann. A andra sidan forekom denna form av redovisning aven inom andra 
missionssallskap. 

Missionen var i hogsta grad en internationell angelagenhet. Den var en 
del av den tidens globalisering dar folk och kontinenter bands samman. For 
Nelly Halls del spelade det ingen roll om hon befann sig i Sverige eller 
nâgot annat land. Hon fortsatte lika traget att samla in medel till missions
arbetet. Fran USA-resan 1892-94 gar det att folja hennes resrutt via raken
skapsbockerna som darmed utgor ett viktigt komplement till de resebrev hon 
skrev. 1 april 1893 uppgick kollekten i Bridgeports friforsamling i Illinois till 
dryga 50 kronor och i Rockfords friforsamling i samma delstat blev summan 
124 kronor och 34 ore. Den forsta kollekten var avsedd for mission i Zulu
land och den andra for Kina. 82 Det ar fascinerande a tt forestalla sig hur hon 
reste mellan de olika platserna och se vilka summor hon lyckades samla in. 

78 Hall 1891f. 
79 Mark 12:41-44. 
80 Hall 1892b. 
81 FAÔ, HF:s arkiv, HF:s kassabok, 01.06.1891-31.01.1894, G 3:1 och fo1jande. 
82 FAÔ, HF:s arkiv, HF:s kassabok, 01.06.1891-31.01.1894, G 3:1, apri11893. 
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Pengarna sandes via bank till Sverige och sedan vidare till Afrika och Asien. 
Men det kunde vara riskfyllt att lita till bankemas service. Dâ Sjôstrôms 
bank i New York gick i konkurs 1893 forlorade Helgelseforbundet de 314 
kronor som annu inte hunnit ôverforas till Sverige. 83 Kollektema bestod in te 
alltid av pengar. Det hande till exempel vid mer an ett tillfalle att kollekten 
ga vs i form av smycken elier ett guldur som sedan sâldes. 84 Des su tom sâlde 
Nelly Hall fotografier av sig sjalv och hon erbjôd Helgelseforbundet att pub
licera och salja dr J. A. Seisz bok om Uppenbarelseboken som hon ôversatt 
frân tyska. 85 Ett exempel som visar pâ a tt hon mânade om de dâligt betalda 
evangelistema ar det erbjudande hon gav dem 1895 att for sitt eget uppehal
le salja andra upplagan av samma bok. Frakten fick de dock stâ for sjalva. 86 

Det ar viktigt att framhâlla att missionsekonomin inte enbart handlade 
om elier kan raknas i pengar. Lika viktigt var allt det arbete som syforening
ar lade ned, och fortfarande lagger ned, pâ att forbereda forsaljningar och 
anordna fester. Dessa frivilliga insatser som kvinnor i sâ hôg utstrackning 
bidrog med var en viktig grundplât i vackelserôrelsemas uppbyggnadsfas. 
Hur mânga missionshus kvinnor sydde ihop ar en frâga som inte ska besva
ras har men som fortjanar att namnas i sammanhanget.87 Nelly Halls mânga 
exempel pâ vad som kunde forsakas i det vardagliga livet och de sedelaran
de berattelsema tenderade att vanda sig mer till kvinnor an man vilket kan 
tydas som att hon var medveten om att missionsekonomin i stor utstrackning 
bars upp av kvinnor. 

"Manniskoatare vunna for Kristus" 
Brevkontakter och insamling av pengar var viktiga uppgifter for missions
sekreteraren men det som verkligen imponerar vid en genomlasning av 
Trans Segrar ar all den missionsinformation Nelly Hall bidrog med genom 
âren. Hon mâste ha lagt ned ett oandligt arbete pâ att forse praktiskt taget 
varje nummer under 1890-talet med notiser, artiklar och rapporter kring den 
egna verksamheten. Innan Trans Segrar fanns skickade hon sina bidrag till 
exempelvis Svenska Pasten. 88 Det handlade ofta om olika missionssallskap 
elier enskilda missionarer. En stor del av materialet bestod av ôversattningar 
och hon mâste ha haft tillgâng till en mangd missionstidskrifter och kristna 

83 Handelsen behandlas narmare i kap. 5. 
84 FAO, HF:s arkiv, HF:s kassabok, 01.06.1891-31.01.1894, G 3:1, nov. 1892. Kassabok 
01.02.1894-31.05.1896, G 3:2, april1894,juni 1894. 
85 Fotografier set. ex. FAO, HF:s arkiv, HF:s kassabok, 01.02.1894-31.05.1896, G 3:2, maj, 
juli, aug. 1894. Seisz bok se FAO, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, Styrel
sen 15.09.1890, § 5. 
86 Hall 1895c. 
87 Se vidare Gunilla Gunner 1987 och Ingrid Aberg 1995b. 
88 Hall 1886d. 
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tidningar fran framforallt USA och England. 89 Berattelsema tackte allt fran 
segerrika insatser och utsandandet av nya missionarer till forfoljelser och 
andra svarigheter. Hon rapporterade nar nya arbetsfalt oppnades och mer 
namnkunniga missionshjaltar, bade kvinnor och man, omnamndes sarskilt.90 

De fiesta oversattningama publicerades i Trons Segrar eller Svenska 
Post en men hon oversatte aven Miinniskoiitare vunna for Kristus som ar en 
berattelse om den norske missionaren Oscar Michelsens arbete pa Tongoa i 
Nya Hebridema.91 Han sandes dit av den Presbyterianska kyrkan i Otago, 
Nya Zeeland. Som titeln antyder ar det en pionjarberattelse merl beskriv
ningar av kannibalism och heroiska insatser fran missionaremas sida. Denna 
typ av berattelse var popular och det publicerades manga i samma genre. 
Huvudtemat var mission som en typ av civilisationsprojekt. Michelsen gav 
sig ut pa ett riskfyllt uppdrag. Han kom till annu ej utforskade omraden dar 
vilda folk levde nedsankta i en primitiv urtid. Kristendomens ljus skulle 
upplysa dem och inom ramen for den stora berattelsen om missionen bade 
den om hjaltemissionaren sin givna plats. En berattelse bland manga som 
holl stodet och engagemanget for missionens sak uppe. 92 

Mission ar?! 
1 det bar sammanhanget kan det vara vart att stalla fragan om Nelly Hall 
sjalv overvagde att bege sig till endera Sydafrika eller Kina. Hon var oerhort 
engagerad, hon bade en god utbildning merl bland annat gedigna sprakstu
dier och hon var van att resa. Trots det kom hon aldrig att anta eller erfara 
nagon kallelse att ge sig ivag till de mer avlagsna missionsfalten. Det finns 
fiera satt att resonera kring detta. 

For det fors ta sag hon sig som missionar aven om hon in te kom a tt arbeta 
pa nagot av de klassiska missionsfalten. Uppdelningen var till att borja merl 
inte sa tydlig mellan mission och evangelisation utan sags som tva sidor av 
samma sak. Helgelseforbundet bedrev mission bade inom Sveriges granser 
saval som utom, vilket inte nodvandigtvis rorde sig om andra kontinenter. 
Nar Nelly Hall eller andra av Helgelseforbundets evangelister, kvinnor som 
man, reste till olika delar av Sverige, de nordiska grannlandema eller annu 
langre bort var det samma arbete de utforde. De missionerade for att omvan
da manniskor till Kristus. 1 den meningen var Nelly Hall missionar under 
hela den period som hon arbetade for Helgelseforbundet och aven fram till 
sin dod. Nar hon reste till USA 1901 stod hon upptagen som missionar i 
passagerarlistan och i hennes dodsattest fran 1916 stod missionar under 

89 Life of Faith, Christian Herald, Thy Healer, Do not say, Al/ the Wor/d, Wonders of 
Prayer, The Armory. 
90 Ha111891b och 1894b. 
91 Oversatt frân norska av Nelly Ha111896. 
92 For vidare resonemang om missionsberattelsemas betydelse se Claesson 2001. 
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rubriken yrke.93 Sammantaget kan konstateras att Nelly Hall var missionar 
med en vidare definition av vern som ar missionar an vad som senare kom 
att galla for denna yrkesgrupp. Daremot kom hon aldrig att ta steget att 
arbeta i de omrâden som i en senare tid associerats med missionsfalt. 

En annan omstandighet som kan ha spelat in i att hon inte kande sig 
kallad att resa till Kina elier Afrika kan ha varit hennes âlder. De fiesta 
missionarer som rekryterades var i tjugoârsâldem. Nar exempelvis uppropet 
om att sanda 1 000 missionarer till Kina kom 1890 befann hon sig i Tyskland 
pâ predikotumé med bland andra Fredrik Franson. Dar var ocksâ Emanuel 
Olsson och han bestamde sig for att resa till Kina trots att han arbetat som 
predikant i bâde Sverige och Tyskland. Man kan undra vad var det som 
avholl Nelly Hall frân att gora en liknande resa annat an âldem. Nelly Hall 
bade redan passerat fyrtioârsstrecket vilket kan ha utgjort ett stort hinder for 
henne att ge sig ivag. Undantag frân âldersreglema gjordes dock. Aldem 
hindrade namligen inte hennes tremanning, Klara Hall, fran att âka till Kina. 
Hon inspirerades till att borja predika och missionera efter att ha lyssnat till 
Nelly Hall vid ett mote i Norrkoping.94 

Klara Hall var fodd 1849 och hon arbetade frân 1877 pâ ett hem for 
fallna kvinnor i Norrkoping. Dar anslot hon sig till Fralsningsarmén och 
blev kadett 1885. Hon predikade och blev satt i fangelse i Uddevalla. Senare 
kande hon kallelse att resa till Kina men Fralsningsarmén bade ingen egen 
missionsverksamhet i landet vid denna tid. 1 stallet slog hon folje med en 
grupp av Fransons missionarer som i borjan av 1890-talet reste till Kina. Val 
pâ plats borjade hon arbeta for Christian Missionary Alliance. For egna 
medel grundade hon ett bamhem i Shansi. 95 Senare horde hon till den grupp 
svenska missionarer som dodades under Boxarupproret 1900. Klara Hall ar 
en av huvudpersonema i Tore Zetterholms roman om Boxarupproret, De 
friimmande djiivlarna. 96 

Ytterligare en annan aspekt kan vara att Nelly Hall ansâg uppgiftema 
som missionssekreterare inom Helgelseforbundet och som predikant fullt 
tillrackliga. Hon var en ledargestalt och andlig inspirator och behovde inte 
resa till Sydafrika elier Kina for att uppnâ en stallning som hon redan 
innehade. Det finns en dock en uppgift som tyder pâ att hon faktiskt 
overvagde att bege sig till ett av missionsfalten. 1 borjan av âr 1900 skrev 
hon ett brev till F. A. Boltzius och avslojade sina resplaner. 

93 Se kap. 6. 
94 C1aesson 2001, s. 110. 
95 Ma1mstrôm 193 2, s. 415 f, C1aesson 2001, s. 168-171. 
96 Zetterholm 1977. For forskning om Boxarupproret hanvisas exempe1vis till Esherick 1987, 
Cohen 1997 och Preston 2000. Pa svenska utkom den f6rsta mer samlade ski1dringen av han
de1serna redan 1902 av Rinell och Swordson. 
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Jag stâr nu fàrdig med att resa harifrân till Nya Sverige i Fôrenta statema. Det blir dit 
och inte till S. Afrika, och detta ej till foljd av nâgot vacklande hos mig utan emedan 
jag sa bast bor bliva i stând att tjana missi onen och missionens Herre. 97 

Hon hade alltsa haft planer pa att resa till Sydafrika men valde av olika an
ledningar att an en gang bege sig till landet i vaster. V ad som till sist avgjor
de valet av resmal kan diskuteras. Uppenbarligen maste hon ha haft ratt 
langt framskridna planer pa Sydafrika och nar hon val bestamt sig for nagot 
annat var hon angelagen att beslutet skulle framsta som val overtankt. Sjalv 
ansag hon att hon skulle kunna utratta mer i USA an i Sydafrika. Fragan ar 
om Helgelseforbundet hade velat se henne i Sydafrika. Om det forelag en 
konflikt som framforallt handlade om Nelly Halls installning i teologiska 
fragor och som gjorde att hon darfor fick se utrymmet krympa for sig i Sve
rige kan man undra om Helgelseforbundets medlemmar skulle kunnat accep
tera att hon reste till Sydafrika. Var forkunnelsen inte gangbar i Sverige, 
varfor skulle den da vara det i Afrika? Detta ar en aspekt pa konflikten kring 
hennes stallningstagande i fragor som rorde apokalyptiska forestallningar. 98 

F orutom till Sydafrika och Kina san de Helgelseforbundet under den 
forsta tiden aven missionarer till Spanien och Sydamerika och till de forsta 
missionsfalten horde aven Tyskland.99 Dit reste Nelly Hall 1889 i sallskap 
med Ida Nihlén for att delta i den kampanj Fredrik Franson bedrev i Barmen 
i Berlin. 1 en mening kan detta arbete ses som del av missionsuppdraget och 
darmed lagga ytterligare en dimension till fragan om Nelly Hall var att 
betrakta som missionar. Det var ingen strang uppdelning mellan Sverige och 
andra lander, hemma och horta. Allt var del av samma missionsverk och i 
den meningen arbetade givetvis Nelly Hall som missionar. Hon sag inte 
sjalv uppdelningen och med det kan vi summera att hon var missionar med 
samma brinnande engagemang som de andra, lat vara att hennes arbetsinsats 
framst rorde information, kontakter, insamling av medel och att predika i 
Sverige, Europa och USA. Men hon kom aldrig till de arbetsfalt i Afrika och 
Asien som senare skulle ses som missionsfalt i en mer strikt mening. 

Under slutet av 1890-talet avtog hennes engagemang i Helgelseforbun
det. Hon fick minde utrymme inom rorelsen. Â ven om styrelseuppdraget 
inte fomyades 1898 hade hon dock kvar sin plats i hednamissionskommit
tén, dar hon ersattes 1901 efter a tt hon for andra gangen begett sig till USA. 

Boxarupproret 
Under Nelly Halls sista ar som missionssekreterare utspelade sig boxarupp
roret i Kina, en handelse som fick ett enormt genomslag i hela varlden. 

97 Ur brev frân Nelly Hall till F. A. Boltzius, Malmô, 04.02.1900 citat frân Linge 1959, s. 88. 
98 Se vidare kap. 6. 
99 1895 reste Anna Dahlander till Spanien, 1898 reste Bror Niel till Argentina. Kârbrant 
1897, s. 103 f. 
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Kritiken mot de vasterUinningar som uppeholl sig i Kina hade vaxt under ett 
antal ar och kulminerade i juni-juli 1900. Ânkekejsarinnan Tzu Hsi under
stodde de rebelliska gruppema och i den norra provinsen Shansi blev kon
flikten mest akut och valdsam. Dar fanns ett flertal nord-amerikanska och 
europeiska missionssallskap och Helgelseforbundet hade alla sina tio mis
sionarer stationerade i omradet.100 Vid midsommar samlades de i likhet med 
trossyskonen i hemlandet till konferens och i samband med denna arrestera
des de. De holls fàngna nagra dagar och fordes sedan ut ur staden under 
forevandning att de skulle bringas i sakerhet. Val utanfOr stadsmurama over
folls och dodades de. For Helgelseforbundet liksom andra missionssallskap 
som hade medarbetare i omradet var det en orolig tid innan de fick veta hur 
det stod till med sin persona!. Totalt dodades 136 protestantiska missionarer 
och 53 barn forutom alla tusentals kristna kineser som ocksa fick satta livet 
till. 101 Det var inte enbart missionarer som dodades utan aven andra vaster
lanningar.102 

Lange levde vannema i Sverige i ovisshet om vad som forevarit. Rykten 
florerade att nagonting var pa gang men i det langsta narde de forhoppning
en att det skulle ga val. Nelly Hall skrev vid ett flertal tillfâllen under sen
sommaren och borjan av hosten om de underrattelser som flot in men vad 
som hade hant med Helgelseforbundets missionarer var annu i september 
okant)03 Enligt Nelly Halls analys av det spanda laget kunde hatet mot 
utlanningama i Kina forstas mot bakgrund av de overgrepp Kina utsatts for 
fran Tyskland, Ryssland, Frankrike och England. Stormaktema hade talat 
om en delning av Kina vilket provocerat och de som fick sitta emellan var 
enligt missionarema de inhemska kristna.1 04 1 oktober 1900 stod det klart a tt 
de tio missionarema fran Helgelseforbundet mist sina liv.1os Nummer 20 av 
Trons Segrar som kom ut i mitten av oktober hade svarta sorgkanter runt 
textsidoma. Tidskriften dominerades av tva artiklar om de uppskakande han
delsema, en skriven av C. J. Kihlstedt och den andra av Nelly Hall. De 
beskrev det intraffade och hur det kunde tolkas. Nelly Halls artikel hade 
titeln "Martyrmission och missionsmartyrer" och hon gav, forutom fakta 

10° For en beskrivning av Helgelseforbundets mission i Kina, hur den vaxte fram, missions
fii.lt med mera hanvisas till Kârbrant 1987, s 82- 88. 
101 Rinell och Swordson 1902, s. 1. 
102 Preston, 2000, s. xi. 
103 Se exempelvis Hall 1900b och Hall 1900c. 
104 Hall 1900c. 
1 OS De HF missionarer som dog under boxarupproret var Justina Engvall, Mina Hedlund, 
Anna Anna, Edvard Karlberg, Carl Landgren, Oskar Larsson, Jenny Lundell, Sven Persson, 
Emma Persson, Ernst Pettersson. Kârbrant 1987, s. 83-86. 1 TS 1900, s. 326-331 ar de 10 
missionarema presenterade med bild och kortare levnadsbeskrivningar. 

136 



Kapitel. 4. Den he/gade rorelsen 

kring hur mânga missionarer som dôdats, en tolkning av det intraffade som 
betonade det stora i att bli martyr.106 

Efter hanvisning till forfoljelser av missionarer pa Nya Hebridema, i 
U ganda och i Kina 1895 skrev hon: "Men ar 1900 fà vi manga ganger detta 
antal môrdade missionarer, engelska, amerikanska och svenska, och manga 
missioner fà den aran att blifva martyrmissioner."107 1 samma anda fortsatte 
hon att saga: 

Sâ tyckes missionens Herre, kara vanner, hafva forUinat Helgelseforbundets mission 
den aran att varda en martyrmission, och vâra missionarer i N. Kina aran att vara 
martyrmissionarer, ty for hans verks och vittnesbords skull hafva de alla varit der ute, 
somliga sâ nya, att de blott varit ett par mânader â vârt distrikt. Vi hafva kanske svârt 
att rakna det fOr ara, hjertat vill liksom krympa samman vid tanken pâ ryslighetema 
och klagande frâga: 'Herre, Herre, ar detta ditt svar pâ mângtusen for dem, for 
missionen i sommar utsanda boner? Har du sâ utan vidare lâtit utslacka sâ mânga smâ 
ljus, som skulle upplysa det af hedendomens morker overtackta Kina, det folk, som 
sitter i morka skuggors land. Du, som sâ latt kunnat spara afven deras lif? 'Ack, 
besinnen dock, att Herren underligen forer den, han har kar. De kara slagtade sysko
nen hafva nog ej forlorat nâgot verkligt vardefullt. Ùtan att hvetekomet falier i jorden 
och dor, forblifver det aliena, men om det dor, biir det mycken frukt. '1 08 

Mitt i sorgen forsôkte Nelly Hall trôsta. Hon beskrev kanslan infor tankama 
pa vad som hant vannema i Kina och frâgan stalldes hur Gud kunde lata 
detta ske. Samtidigt sôkte hon trôst i att allt var i Guds band och att det egna 
missionssallskapet intagit en segerposition. Âran att bli martyrmission para
des med sorgen och segem. Vidare skrev hon: "Ofta vinnas for Guds verk 
langt stôrre segrar genom hans vittnens lidanden och martyrdôd, an hvad 
nâgonsin kunnat vinnas genom deras fortsatta verksamhet."109 Har hanvi
sade hon till en rad tidigare handelser ur missionens historia och hennes 
belasenhet och kunskaper kom val till pass. Â ven om mission en i Kina 
skulle komma att ligga nere efter handelseutvecklingen var Nelly Hall ôver
tygad om att missionsarbetet efter en tid skulle komma a tt âterupptas.11 o 
Hon fick ratt i sin forutsagelse. 1 april 1902 kom fyra helgelseforbundsmis
sionarer och aret darpa ytterligare tre. Ar 1904 bade missionssallskapet 13 
missionarer pâ plats i Kina.111 Â ven an dra missionssallskap som tvingades 
ge sig av fran Kina âtervande. En del redan 1902. 

Nelly Halls artikel landade i apokalyptiska forestallningar. Hon sâg 
boxarupproret som en del av de sa kallade fodslovândoma under hanvisning 
till Hes 2: 1-4. Fôrfoljelsema skulle ge utdelning genom att fier skulle 

106 Hall 1900d. Kihlstedts artikel hade titeln "Vaktare, hvad lider natten?'', i TS 20/1900, 
s. 310-312. 
107 Hall1900d, s. 314. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Aret darpâ oversatte Nelly Hall en artikel frân engelska som handlade om hur snabbt 
missionsverksamheten âterupptogs i Kina. Ha111901h. 
111 Kârbrant 1987, s. 87. 
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komma att omvanda sig till den kristna tron. 1 den betydelsehorisont mot 
vilken livet levdes sattes alla de stora varldshandelsema in. De fick mening 
och mâl i det apokalyptiska perspektivet. Radslan elier sorgen over vad som 
intraffade, vad nara vanner och medarbetare râkade ut fôr fick sin fôrklaring 
elier sitt existentiella faste i tron att det fanns en plan fôr skeendena. Det 
gallde bara att inse det och tolka tecknen. 

Pâ ett markligt satt kom handelsema i samband med boxarupproret 1900 
att utgora slutet pâ Nelly Halls arbete som missionssekreterare. Hon bade 
under tio ârs tid inspirerat unga manniskor att anta kallelsen att bli missiona
rer. Hon bade skrivit och oversatt en mangd missionsinformation, samlat in 
medel fôr missionen och sett Helgelsefôrbundets verksamhet vaxa efter en 
tamligen blygsam start. Sâ kom de omvalvande handelsema 1900 och efter 
det lamnade hon de uppgifter som var direkt kopplade till Helgelsefôrbun
det. Aret 1900 blev det sista hon arbetade aktivt fôr missionssallskapet. En 
arbetsepok i Nelly Halls liv var over och en ny stod fôr dorren. Ytterligare 
nâgra âr bidrog hon med missionsinformation men frân 1903 ebbade aven 
denna verksamhet ut. 

Utesluten elier sjalwald sorti? 
Ar 1898 blev relationema mellan Nelly Hall och Helgelsefôrbundet nâgot 
anstrangda. Hon stail des utanfôr styrelsearbetet, (elier som Kârbrant ut
trycker det, "hon blev petad") men kunde fortsatta som missionssekreterare 
och ledamot av hednamissionskommittén.112 Varfôr hon inte fick fôrtroende 
i styrelsen ar omojligt att exakt uttala sig om. Protokollen tiger i stor sett om 
anledningen. Det enda som sags ar att styrelsen bade vissa erinringar som de 
tankte meddela henne skriftligt. 113 V ad som var upphovet till att styrelsen 
ansâg sig behova gâ tillratta med henne framgâr inte. 1 och med att hon inte 
lan gre ingick i styrelsen kom den i sin helhet a tt bestâ av man. N âgot som 
det tog tjugo âr att avhjalpa. Nar tiden till sist ansâgs mogen att âter ge plats 
fôr en kvinna i styrelsen fôll valet pâ Axelina Hedin gift med Edvard Hedin. 
Han var fortfarande efter mer an 30 âr ordfôrande och fôrestândare.114 Men 
valet av Axelina Hedin verkar inte sarskilt overtygande. Hon horde under 
alla âr till den innersta kretsen och man kan frâga sig varfôr det behovde ta 
tjugo âr innan hon kom ifrâga. Hon var bland annat informellt ansvarig fôr 
missionskommittén frân det att Nelly Halllamnade den 1901. Varfôr tog det 
dâ 20 âr innan hennes informella position overgick i en formell? 

112 Kârbrant 1987, s. 34. 
113 FAÔ, HF:s arkiv, HF:s protokollsbok 1890-1907, A 1:1, styrelsen 17.05.1898, § 4. 
114 Edvard Hedin avled 1921 efter tvâ ârs sjukdom. Axelina Hedin avled âret darpâ. Kârbrant 
1987, s. 39. 
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Att det blev aktuellt med en kvinna i styrelsen 1918 kan ses i ljuset av 
den allmanna rostrattsdebatten och fragan om kvinnors representation i sty
rande organ. Pa en niva sammanfôll kvinnomas narvaro elier brist pa nar
varo i Helgelsefôrbundets styrelse med utvecklingen i det svenska samhallet 
under motsvarande tidsperiod. Detta kan avlasas bade i Nelly Halls liv och i 
franvaron av kvinnor i styrelsen. Efter 1880- och 90-talens framsteg intradde 
runt sekelskiftet 1900 en tillbakagang. In pa 1900-talet fôljde sen en tid av 
politisk kamp dar slutet av fôrsta varldskriget markerar en vandpunkt vars 
tydligaste resultat kan avlasas i besluten om allman rostratt fôr kvinnor. 

Det finns inget entydigt svar pa om Nelly Hall blev utesluten elier om 
hon sjalvmant lamnade Helgelsefôrbundet. Att det fôrelag nagon form av 
konflikt framgar dock och att den pa satt och vis avgjordes i och med att hon 
lamnade Sverige 1901. Hennes sorti ur de sammanhang hon arbetat sa inten
sivt fôr bor till den problematik som ska belysas i nastkommande kapitel. 
For att avsluta detta kapitel i vilket Nelly Hall och Helgelsefôrbundet statt i 
fokus fôljer en genomgang av den historieskrivning minnesskriftema fran de 
fôrsta hundra aren agnat Nelly Hall. 

Jubileumsskrifterna 
Under Helgelsefôrbundets historia bar sjalvklart ett antal jubileer firats. Det 
fôrsta infôll efter tjugofem ars verksamhet och darefter markerades fyrtio, 
femtio, sextio, sjuttiofem respektive hundra ar. 1 samband med alla dessa 
markesar bar olika former av jubileumsskrifter producerats. Den fôrsta bar 
redan omnamnts i det tidigare resonemanget, sa aven den senaste i raden 
fran 1987. 

Nar den fôrsta skrevs 1912 fanns fortfarande det fôrsta ledarskiktet i livet 
och Kihlstedt ansvarade fôr stora delar av innehallet. 1 avsnittet om Torp
konferensema agnas Nelly Hall en halv sida. Det lyfts fram att hon redan 
fran borjan bade en stark stallning i Helgelsefôrbundet, att hon talade vid 
Torpkonferensema samt att hon satt i styrelsen men att hon sa smaningom "i 
afseende pa lara och verksamhet" slog in pa ett spar som "gjorde henne 
oduglig att langre vara manniskofiskare och olamplig fôr Helgelsefôrbun
dets verksamhet". 115 Kihlstedt namner inte C. T. Russell utan avslutar med 
att hon reste till Amerika "dar hon trodde sig finna ett tacksamt fait fôr sin 
verksamhet".116 Hennes engagemang fôr missionen i Kina finns ocksa 
omnamnt.117 Nelly Hall fick alltsa utrymme i denna fôrsta minnesskrift och 
nar det kom till fragan om hennes sorti ur rorelsen var bade hennes lara och 

115 Helgelseforbundets missionsverksamhet, en aterblick vid 25-arsjubileet. 1912, s. 40. 
116 Ibid. 
117 Helgelseforbundets missionsverksamhet, en aterblick vid 25-arsjubileet 1912, s. 62. 
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verksamhet problematisk enligt Kihlstedt. Nar han migra ar senare kom till
baka till samma amne i samband med Trans Segrars tjugofemârsjubileum 
skrev han att Nelly Hall var en av tidningens flitigaste medarbetare fram till 
dess "vara uppfattningar gingo alltfôr mycket isar afven i fraga om de mest 
vi tala sanningar" .118 F ortfarande avstod han fran att precisera vari olikhe
tema bestod. Ett annat intressant avsnitt i boken ar det som behandlar 
evangelistema, fôrfattat av Conrad Bjôrkman. Han berôr den kritik som 
restes mot att Helgelsefôrbundet skickade evangelister utan lang utbildning 
och att kvinnor anvandes i arbetet. Efter att ha fôrsvarat kvinnor som 
evangelister konstaterar han att den varsta kritiken mot evangelistverksam
heten hade lagt sig och hans fôrhoppning var att det skulle gai samma rikt
ning nar det gallde motstandet mot kvinnor.119 

1 fyrtioarsskriften framstâr fôrordet som det mest intressanta. Boken 
innehaller bland annat kortare levnadsbeskrivningar av den fôrsta tidens 
styrelsemedlemmar. Pa grund av utrymmesskal kunde dock inte alla fran den 
fôrsta ti den tas med vilket ho kens redaktôr, Jons Son esson, kommenterar i 
fôrordet. Urvalet var gjort efter principen att endast de som var med fran 
bôrjan och sedan fanns kvar kunde beredas plats. En av dem som da kom att 
falla utanfôr var Nelly Hall och Son esson sa ger om henne a tt hon "un der de 
fôrsta aren var mycket verksam inom Helgelsefôrbundet men sedan reste 
ôver till Amerika och dar slutade sina dagar".12o Det finns inga uppgifter om 
konflikter eller nagon antydan till varfôr hon lamnade Helgelsefôrbundet. 
Ser man till de personer som finns med i upprakningen ôver bemarkta perso
ner fran den fôrsta tiden kan man konstatera att alla medlemmama fran den 
fôrsta styrelsen finns med utom Nelly Hall och J. Pettersson som var supple
ant i tre ar.1 21 Dessutom ingar Emil Gustafson i skaran aven om han valdes 
in 1893. Fragan ar om det var jubileumsbokens omfàng som var vagledande 
nar det gallde vilka som skulle inga i historieskrivningen. Att Nelly Hall var 
en viktig ledaregestalt under den fôrsta tiden gick inte att fômeka men prob
lematiken kring henne kunde undvikas genom att inte skriva om henne. 

Femtioarsskriften namner Nelly Halls besôk pa Torp 1886 och hennes 
betydelse som fôrebild fôr kvinnors predikan. Antagligen var det hon som 
"uppmuntrade brôdema i Narke a tt aven utsanda kvinnliga evangelister" .122 

Att hon fanns med i den fôrsta styrelsen framgar bade av texten och ett bild-

118 "Trons Segrars 25-ârsjubileum", C. J. A. Kihlstedt i TS 1914, s. 101. 
119 Helge/seforbundets missionsverksamhet, en aterblick vid 25-arsjubi/eet. 1912, s. 130-
133. 
120 Minnesskrift vid Helgelseforbundets 40-arssjubi/eum i juni 1927, s. 3. Vilka som satt i 
styrelsen framgâr av Kârbrant 1987, s. 28. 
121 E. L. M. Hedin (hans minnesteckning skrivs av dottem Elna Hedin och hon tar aven upp 
modem Axelina Hedin), C. J. A. Kihlstedt, August Carleson, Erik Bergqvist, Gustaf Molan
der, Lars Erik Nilsson. He/ge/seforbundets missionsverksamhet, en aterblick vid 25-arsjubi
/eet. 1912, s. 78-131. 
122 Helge/seforbundet 1887-1937, s. 44. 
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collage. Tyskland och Varmland lyfts fram som exempel pa de forsta 
missionsfalten och att Nelly Hall var en av dem som reste och predikade dar. 
1 avsnittet om Torpkonferensema finns hon med i upprakningen av talare 
men intressant nog ar hon den enda kvinnan som namns i sammanhanget. 1 
avsnittet om "hednamissionen" finns inga uppgifter om Nelly Halls bety
delse under den forsta tioârsperioden daremot finns hon nu med bland den 
skara av bemarkta personer som fàtt var sin egen liten biografi. 1 denna ingar 
de allmanna data som var kanda om henne samt att hennes anslutning till C. 
T. Russell medforde att kontaktema med Helgelseforbundet upphorde.123 
Sammantaget kan konstateras att Nelly Hall fick ett mycket storre utrymme i 
femtioarsskriften an hon fick tio âr tidigare Hon blev ihagkommen bade for 
sina insatser och for kontaktema med C. T. Russell. Daremot borjade minnet 
av de ovriga kvinnoma som medverkade vid Torpkonferensema att blekna. 

Av Herren har det skett var titeln pa sextioârsskiften vilken ar en nâgot 
nedbantad uppfoljare till den som kom tio âr tidigare. Nelly Hall namns kort 
i samband med den forsta styrelsen som aven i denna skrift finns pa bild. 
Dessutom namns hon som en stor ivrare for mission och att hon tillsammans 
med Fredrik Franson och Emanuel Olsson talade varmt for K.ina. Nar det 
kommer till medverkande vid Torpkonferensema raknas enbart man upp. 
Inte ens Nelly Halls namns i detta sammanhang.124 Â ven i sextioârsskriften 
antyds att Nelly Hall var vasentlig for Helgelseforbundet satsning pa 
kvinnor som evangelister aven om de ledande mannen som var med nar 
rorelsen bildades aldrig namnt om saken. 

Ehuru fOrbundets stiftare ej sagt nâgot diirom, kan man v~l antaga, att hennes exempel 
medverkade till att Helgelseforbundet frân bôrjan utsmde ~ven kvinnliga evangelister. 
Fôm~ta sldilet dmill torde ha varit att man- sâsom fOrut skett inom helgelserôrel
sen siirskilt i Amerika - kommit till den vissheten, att Gud ~ven vill anvmda kvinnor 
till att "profetera", d. v. s. tala till formaning, uppbyggelse och trôst.l25 

Har lyftes Nelly Halls roll som foregângerska fram samt hennes engage
mang for Kina. Daremot lamnades kvinnomas medverkan vid Torpkonfe
rensema helt ât sidan. 

Efter sjuttiofem âr kan konstateras att minnet av Nelly Hall var nast intill 
utplânat. Hon flimrar forbi under epitetet ''benâdad sjalavinnerska" i sam
band med Torpkonferensema men i ovrigt namns hon inte. 126 Ôver huvud 
taget har kvinnors roll och betydelse i Helgelseforbundets historia tonats ned 
i sjuttiofemârsskriften. 1 avsnittet om evangelister namns ett antal kvinnor 
vid namn utan att det betonas eller framhâlls som unikt. Betoningen ligger 
pâ historiska svep med fokus pâ identitetsfragan som samfund i det tidiga 
1960-talet. Missionsarbetet i olika lander fàr ocksa ett forhallandevis stort 

123 Helgelseforbundet 1887-1937, s. 23, 25, s. 91, 93, 109, 145-198, 209. 
124 Av Herren har det skett 1947, s. 17, 19, 24, 113-116. 
125 Av Herren har det skett 1947, s. 18, 20. 
126 Vittna och vinna 1962, s. 31. 
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utrymme men de fôrsta pionjararen ar ôver. De aldre medlemmama som 
tydligare mindes den fôrsta tiden ar horta. Behovet av tillbakablick ar 
mindre. Nu galler det att avgransa sig i samtiden och havda sig som frikyr
kosamfund pa den religiôsa kartan i Sverige. Detta kan sammanfattas med 
att institutionaliseringsfasen ar fullbordad och att det som kvarstar av histo
riskt minne och identitet i huvudsak utgôrs av en "de bemarkta mannens" 
rôrelse. En historieskrivning som inte ar helt okand. 

Tjugofem ar senare har en ny era intratt. Karbrants hundraarsskrift 
bidrog till att lyfta fram och betona Nelly Halls betydelse fôr Helgelsefôr
bundets bildande och fôrsta tid pa ett nytt satt. Nar Karbrant skrev pa 1980-
talet atererôvrade han pa ett intressant satt inte enbart Nelly Hall utan aven 
de ôvriga kvinnoma inom Helgelsefôrbundet fran historiens gômslen. Att 
han skrev som han gjorde i bade hundraarsskriften om Helgelsefôrbundet 
samt i den om Torpkonferensema kan fôrstas som att 1970-talets kvinnorô
relse avsatte spar i medvetandet aven hos dem som hade att fôrvalta arvet 
fran 1800-talets svenska vackelserôrelse. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Helgelsefôrbundet nar det grund
lades hade kvinnor pa ledande positioner. Nelly Hall satt i styrelsen, ansva
rade fôr missionsarbetet och hon och manga andra kvinnor predikade vid 
Torpkonferensema. Den roll kvinnor kom att spela under de fôrsta aren lev
de kvar i medvetandet langt in pa 1900-talet och aterspeglas i minnesskrif
tema. Men minnet bleknade och kvinnomas medverkan i formella maktposi
tioner och vid de arliga kraftsamlingama pa Torp avtog. Nar det galler Nelly 
Hall var en anledning till att hon vandrade ut och in ur historieskrivningen 
den konflikt som fôregick hennes sorti ur samfundet. Hon uppfattades inte 
langre tillfôrlitlig sett fran rôrelsens sida och sjalv valde hon att lamna Sve
rige. Innan dess hade hon dock hunnit avsatta sa pass mycket spar att hon 
svarligen kunde glômmas helt. Intressant att lagga marke till ar att femtio
och sextioarsskriftema ar inne pa att hon faktiskt var mer betydelsefull fôr 
Helgelsefôrbundets fôrsta tid an det tidiga ledarskapet velat tillstâ. En aning 
det tog ytterligare ett halvt sekel att bekrafta. Sextiotalet framstar som den 
tid da minnet av pionjartidens kvinnor var som mest osynligt vilket kan be
skrivas som att missionsrôrelsen blivit samfund. Hierarkiema var etablerade 
och den fôrsta tidens historia tecknades med latt hand. Inte ens ett samfund 
som Helgelsefôrbundet vilket bevisligen pa ett unikt satt hade kvinnor i led
ningen under sin fôrsta tid undgick att utvecklas till en manligt styrd institu
tion. Hand i hand med den utvecklingen fôrlorades kvinnoma ur sikte. 
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Resepredikant 
Nelly Hall kan mer an nagot annat beskrivas som resepredikant och i efter
hand ar det nast intill omôjligt att forteckna alla hennes resor och de platser 
hon besôkte. Resebreven som Nelly Hall, i likhet med manga andra resena
rer, skickade till olika tidningar ger en bra bild av resrutter, vilka platser hon 
besôkte, môten hon hôll samt i viss utstrackning aven vilket resultat som 
uppnaddes vid dessa môten. Den forsta langre predikoresan pâbôrjade hon i 
januari 1883, hemkommen efter sin vistelse i London sommaren och hôsten 
aret innan. Malet for resan var Kalmar med uppehall pa bade dit- och hem
vagen i Jônkôping. Hennes verksamhet i staden och dess omgivningar rap
porterades i bland annat Jonkopingsposten, Svenska Posten och Svenska 
Siindebudet. Dessutom foranledde hennes besôk en smarre debatt i pressen 
nar det gallde fragan om kvinnor som predikanter. Enligt Svenska Posten 
hôll Nelly Hall "ett andligt foredrag" i Jônkôpings gamla missionshus som 
var till trangsel fyllt vid tillfallet i fraga. Samma notis berattade aven om fru 
Nielsen fran Norge, som veckan innan bade predikat i stadens metodist
kyrka. Fru Nielsen beskrevs som en mycket duktig talare vilket forklarades 
med att hon varit skâdespelerska innan hon blev omvand och lamnade tea
tem for att upptrada pa andra scener. 1 Enligt Jonkopingsposten som ocksâ 
uppmarksammade fru Nielsens besôk bade hon varit skadespelerska i 25 ar 
innan hon drygt fyra ar tidigare blev omvand och lamnade teaterkarriaren.2 

Fredrikke Luise Nielsen (1837-1912) var fodd i Bergen och debuterade som 
skâdespelerska 1853. Fran 1880 bôrjade hon predika och reste i Norge, Sve
rige och Danmark. Aren 1890-96 tillbringade hon i USA dar hon predikade 
pa trehundra platser i tjugo stater.3 

1 en jamforelse med exempelvis Maja Lisa Nilsdotter Sôderlund, Anna 
Johansdotter Norback elier Margareta Martensdotter, vilka upptradde som 
predikanter pa 1830- och 40-talen, framstar Nelly Halls liv som annorlunda.4 

Ett tydligare moment av resor bade kommit in i bilden.5 Samhallet som hel-

1 "Kvinnliga predikanter" i SP 3/1883. Jonkopingsdebatten om predikan behandlas i kapitel3. 
2 "En qwinnlig predikant" i JP 13.01.1883. For fier rapporter om de bada kvinnomas verk
samhet i Jonkopingstrakten se JP den 3, 10 och 14 februari 1883 samt Svenska Siindebudet nr 
4, 6 och 15/1883. 
3 Norsk Biografisk Leksikon 1949. 
4 For en beskrivning av dessa kvinnors verksamhet se Nordback 1996. 
5 Maja-Lisa Soderlund fran byn Kâge i Vasterbotten foretog resor men hon holl sig inom ett 
mer begransat omrâde kring Skellefteâ, Lovânger och Nysatra. Nordback 1996, s. 36. Att hon 
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het var statt i forandring och utbyggnaden av jamvagsnatet bidrog till den 
okade rorligheten. Detta underlattade resandet for bâde kvinnor och man 
som ville sprida olika budskap.6 Nelly Hall horde till dem som insâg bety
delsen av de nya kommunikationsmedlen. Vid Torpkonferensen1889 knot 
hon i ett tal an till den uppmaning J esu larjungar fick a tt sprida evangelium 
till hela skapelsen i Apg 2:1-21. Under de artonhundra âr som passerat 
sedan uppdraget gavs bade fortfarande tvâ tredjedelar av jordens befolkning 
annu inte bort talas om evangelium: 

Nu borde det dock kunna fullfôljas pâ kort tid, ja inom loppet af detta ârhundrade, dâ 
ju alla hjelpmedel fôrefinnas, sâsom jamwagar, tryckpressar, penningar, uppfostrings
anstalter fôr att hilda arbetare till werkets bedrifwande. 7 

Hennes vision genomsyrades av en tro pâ de tekniska framstegen, utbildning 
och likvida medel. Med sin utvecklingsoptimism var hon forankrad i det mo
dema projektet och tidsoptimismen var stark. Redan inom loppet av ett ârti
onde skulle mâlet vara uppnâtt, en tanke hon delade med den tidens stora 
missionsorganisatorer. Nelly Halls uttalande kan jamforas med den valkanda 
parollen "the evangelization of the world in this generation" vilken brukar 
tillskrivas John Raleigh Mott.s Tanken pâ att nâ hela varlden med det kristna 
budskapet inom av loppet av en generation blev ledstjaman for The Student 
Vo/unteer Movement for Foreign Affairs under 1880-90-talen och John. R. 
Mott (1865-1955) var en av initiativtagama till denna rorelse. Liknande 
tankar om missionsuppdraget fanns alltsâ hos Nelly Hall men det grandiosa i 
uppdraget balanserades enligt henne av att den troende "forodmjukade sig 
infor Gud, sâ att Han finge rena, helga och uppfylla med Andens kraft" .9 

Forutom missionsappellen ledde hon aven ett vittnesbordsmote. 

Resrutter 
Geografiskt kom Nelly Hall att rora sig over ansenliga omrâden och hon an
vande de fardmedel som stod till buds; tâg, bât och hastskjuts. Redan innan 
hon pâ allvar pâborjade sin verksamhet som predikant foretog hon som 

var kand utanfôr dessa socknar visas i kapitel 3 om diskussionen i Betlehemskyrkan i Gote
borg i oktober 1881. 
6 Ellen Key (1849-1926) har redan namnts som samtida med Nelly Hall (kapitel 2). For Keys 
resor se exempelvis Hackzell1994, s. 7-23. Vidare kan namnas att August Palm (1859-1922) 
och Kata Dalstrom (1858-1923), bâda socialdemokratiska agitatorer pâborjade sin kringre
sande verksamhet under 1880- och 90-talen. Svensk Uppslagsbok 1952, band 22, s. 266 och 
band 6, s. 956 f. For jamfOrelser med de predikande kvinnoma och deras resor i den tidiga 
metodismen se exempelvis Chilcote 1991. 
7 "Helighetsfôrbundets ârskonferens wid Torp. Midsommar 1889", referat i SP 17.07.1889. 
8 Se exempelvis Neill 1990, s. 322. Enligt Howard Hopkins biografi over John R. Mott var 
det Arthur Tappan Pierson (1837-1911) som fôrst myntade devisen. Hopkins 1979, s. 109. 
9 "HelighetsfOrbundets ârskonferens wid Torp. Midsommar 1889", referat i SP 17.07.1889. 
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redan namnts en langre resa till England sommaren 1882. Det finns inte 
mycket berattat om denna forsta tur till England mer an att hon bade sall
skap pa ôverresan av Carl Otto Orest. Han var pa vag till London for att 
komplettera sin utbildning vid Grattan Guinness missionsinstitut Harley 
House och planerade sedan att resa till Kongo som missionar for Svenska 
Missionsforbundet.lO Nelly Hall och C. O. Orest reste fran Gôteborg den 13 
juli och anlande tre dagar senare i London. Han var glad at ressallskapet och 
kallade henne "ett snallt Guds bam".11 Hennes sprakkunskaper och det fak
tum att hon bade nagon som motte vid baten underlattade ankomsten for 
dem bâda. 

1 januari 1883 inleddes turnerandet i Sverige och darefter befann Nelly 
Hall sig mer eller mindre pa resande fot fram till 1901, dâ hon lamnade Sve
rige for USA. De fiesta resoma foretogs i Sverige avbrutet av ett antal 
utlandsresor. Sommaren 1885 var hon âter i England. Hôsten och varen 
1888/89 tillbringade hon i Finland med en avstickare till S:t Petersburg. 
Varen 1890 svarade hon ja till kallelsema att komma till Tyskland men den 
mest omfattande resan gick till USA aren 1892-94. Âven Norge besôktes pa 
hôsten 1889.12 

Under 1880-talet reste Nelly Hall framforallt i sôdra Sverige. Ryktet om 
hennes verksamhet, bâde som predikant och helbragdagôrerska, spreds och 
inbjudningar kom fran olika hall. Hennes framfart registrerades i lokalpres
sen da verksamheten uppenbarligen var ett fenomen vart att rapportera om. 
Ofta drog hon stora ahôrarskaror och hennes formaga att bota sjuka blev 
vida kand. Nerikes Allehanda skrev exempelvis i juni 1886 att "Frôken 
Nelly Hall, undergôrerskan, kommer om tisdag nasta vecka till K vistbro och 
fortsatter pa torsdag till Vintrosa. Hon vistas nu i Karlstad" .13 Nerikes 
Posten rapporterade i augusti samma ar: 

Froken Nelly Hall bar lâtit bora sig i Kumla. Hon predikade i Horsta skolhus i fredags 
qvall tor en talrik âhorareskara. 1 lordags formiddag holl hon pâ en loge i Vallersta 
toredrag om helbregdagorelse genom tron, och pâ qvallen âter predikan i Horsta. Efter 
predikningarnas slut qvarbjodos de ''bekymrade" till enskilt samtat14 

Âven de kristna veckotidningama foljde noga Nelly Halls verksamhet och 
informationen spreds utanfor Sveriges granser till svensk-amerikanema i 
USA da Chicago-Bladet publicerade notiser hamtade ur de svenska for-

1° C. O. Orest (1854-1918) studerade vid Kristinehamns missionsskola 1879-1882. Han kom 
aldrig till Afrika som missionar. Istallet sândes han till Finland och âren 1888-98 arbetade 
han som sjomansmissionar i Kronstadt. Svenska Missionstorbundets arkiv, Tegnérgatan 4, 
Stockholm, Biografiska uppgifter. Henry Grattan Guinness (1835-1910) startade tranings
centrat Missionary Institute in East London âr 1872. Det kallades aven Harley House. 
11 "Breffrân London", C. O. Orest, London 2 augusti 1882 i SP 24.08.1882. 
12 Det torekommer uppgifter om att Nelly Hall aven besokte Danmark. Se t.ex. Kârbrant 
1987, s. 32. Jag bar hittills inte sett nâgot material som styrker att hon kom till Danmark. 
13 NA 13.06.1886. 
14 NP 10.08.1886. 
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lagoma elier publicerade brev frân Sverige direkt skrivna fOr den svensk
amerikanska publiken.15 Nelly Hall bidrog sjalv med information i det att 
hon sande ett flertal resebrev till Chicago-Bladet. 1 vissa fall var det exakt 
samma brev som aven trycktes i Trons Segrar, men det forekom aven bear
betningar elier brev som enbart trycktes i USA. Pâ detta satt blev hon kand i 
USA lângt innan hon sjalv besokte landet.16 

Rapporteringen kring henne var inte unik. Information om konferenser, 
predikanter och missionarer utvaxlades i ett standigt flode mellan kontinen
tema. Alla kringresande predikanter, evangelister och kyrko- och sam
fundsledare med nâgon form av sjalvaktning skrev resebrev, vare sig de 
reste i sitt eget land elier utomlands. Denna form av rapportskrivande var en 
viktig del i att hâlla samman rorelser och manniskor. Nelly Hall utvecklade 
med tiden sitt eget resebrevsskrivande och lat publicera sina alster i olika 
kristna dags- och veckomagasin. Under 1880-talet var Svenska Posten hen
nes viktigaste sprâkror i Sverige och frân 1890 blev det Trons Segrar, Hel
gelseforbundets husorgan. 1 USA foljde Chicago-Bladet henne troget under 
1880-90-talen. 

Varen 1883 inledde hon som redan namnts sitt arbete i Jonkoping och 
Kalmar med omnejd. Hosten 1883 blev hon kallad till Malmo och âtervande 
dit âret darpâ.17 Andra stader som fick besok av henne under 1884 var 
exempelvis Arboga, Orebro och Norrkoping.l8 1 borjan av juni 1885 deltog 
hon i den mellanfolkliga konferensen om troshelbragdagôrelse i London och 
hemkommen darifrân overvarade hon invigningen av det tidigare omtalade 
Betesda i Norrkoping ijuli 1885. 

Frân âr 1886 blir uppgiftema om hennes resor mer detaljerade framforallt 
beroende pâ tre resebrev publicerade i Svenska Posten. 1 det :llirsta redo
gjorde hon for ett besok i Vadstena med omnejd och hur hon darifrân begav 
sig till Pâlsboda dar hon redan sommaren innan hâllit motesserier. Val till
baka kunde hon med tillfredsstallelse konstatera att "lofvad hware Gud, de 
fiesta, som dâ kommo med, stâ fortfarande i Guds nâd, sâ lângt wi kunna 
se" .19 Ekeby och Skollersta socknar stod nast i tur denna vâr och overallt tog 
manniskor till sig hennes budskap aven om vackelsen inte uppstod utan for
beredelser elier rentav planering.20 Pâ varje ny plats hon besokte fanns en, 

15 Exempel: "Froken Nelly Hall werkar fôr narvarande bland ~etodistema i Westerwik efter 
en langre tids wistande i Wermland och Nerike." i CB 10.01.1888., "Froken Nelly Hall beso
ker nu westra Ostergotland. Hon har narmaste tiden fôrut missionerat i Nerike och Wermland. 
Hon soker nu wacka intresse hos de troende fôr Kinamissionen." i CB 24.02.1891, se aven 
CB 04.05.1886. Upplysningar i brev fran Karlstad av Erik U-th. i CB 24.05.1887, brev frân 
Sverige av O. A. i CB 28.08.1887. 
16 For Josephine Princells betydelse informationsspridningen om Nelly Hall i USA se kap. 2. 
17 Nelly Halls besok i Malmo behandlas av Anders Larsson 1997. 
18 Notiser iNA 05.09.1884, Svenska Siindebudet 40/1884, 41/1884, 42/1884. 
19 Hall1886a. Om vackelsen i Pâlsboda och Skollersta se aven notis i CB 04.05.1886. 
20 Nelly Hall besokte Skollersta aven i augusti och september 1885. Hall1885g. 
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eller fiera missionsforeningar, och medlemmama bade ofta bett till Gud om 
vackelse redan innan hon kom. A v hennes rapporter framgar a tt deras lang
tan uppfylldes samtidigt som hon fragade sig hur det skulle ga med de 
nyomvanda nar den forsta entusiasmen lagt sig. Allt var beroende av vilken 
hjalp de kunde fà av de redan troende pa platsen, sjalv maste hon vidare till 
nya platser. Erfarenhetema denna var fick henne aven att reflektera ôver 
môtesmetoder. Hon upptackte att det inte rackte med foredrag eller predikan 
utan de fralsningssôkande maste inbjudas till sa kallade eftermôten for att 
den verkliga vackelsen skulle infinna sig. 21 

Mellan pask och pingst 1886 befann hon sig i Varmland, tre veckor var
dera pa Hammarô och i Karlstad. F ôreningsverksamheten i Varmland impo
nerade. "Med afseende pa ordning och organisation, synas wisst W ermlands 
friforsamlingar sta framom flertalet andra i wart land. "22 Des sa friforsam
lingar bade forestândare som samtidigt var predikanter och vars huvudupp
gift var att ta band om den egna forsamlingen vilket bidrog till stabiliteten. 
Hon kommenterade aven musiklivet i Varmland. F ôrutom orgel an van des 
aven gitarr och fiol vid môtena. Praktiskt taget alla lekmannapredikanter 
spelade nagot instrument och det arrangerades ofta musikfester med predi
kan. 1 Karlstad bade vackelsen pa gatt i stort sett sedan bôneveckan i j anuari 
och forutom môten av olika slag var helbragdagôrelserôrelsen stark i trakten. 
Den valkande Boltzius bodde i Grava, nagra mil utanfor Karlstad, och 
manga sôkte upp honom pa hans gard for att bli botade fran sina sjukdomar. 
Enligt Nelly Hall var det mest folk ur "allmogeklassen" som reste till 
Boltzius i Varmland, och de som inte bade pengar, fick hjalp, inte bara 
kroppsligt, utan aven ekonomiskt. 23 

F ôrutom ôppna vackelse- och bônemôten pa kvallama for alla som var 
intresserade prôvades i Karlstad en nagot mer ovanlig môtesform. Stadens 
borgerskap fick en speciell inbjudan till ett foredrag och arbetare och tjanare 
ombads att balla sig hemma vid tillfallet i frâga. Satsningen foll val ut och 
800-900 personer infann sig. Men nar inbjudan gick ut pa nytt tva veckor 
senare bade intres set svalnat betydligt. 24 

Efter vistelsen i Karlstad drog Nelly Hall ôsterut till Nerike. Under som
marmanadema besôktes Qwistbro, Kraklinge, Hardemo, Kumla, Mosas, 
Haddebo bruk, Skôllersta, Glanshammar och Ôrebro samt ytterligare ett 
antal icke namngivna orter.25 Hon tillat sig inget uppehall i arbetet, tvartom 
betonade hon det faktum att hon inte behôvde nagon vila och varfor. Hennes 
krafter var till synes outtômliga och hon visste varifran hon fick kraften: 

21 Ha111886a. 
22 Ha111886b. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Hall 1886c. Samma nummer av Svenska Posten innehâller aven en notis om motet i 
Kwistbro. 

147 



Nelly Hall: Uppburen och ifragasatt 

Hwilken nâd fOrst att efter tre och ett halft ârs oatbruten evangelistverksamhet i 
mânga olika provinser och annu mânga flere socknar, ej nodgas taga nâgon sommar
hwila wid nâgon jordisk bad- eller brunnsort eller nâgon annan helsoplats, utan i 
stiillet med gUidje och tacksamhet till Gud, med fullkomligt ofOrswagade sjals- och 
kroppskrafter fà fortsatta med arbetet i den myckna skorden och sâlunda genom tron 
fà âtnjuta, hwad wâr kare broder Paulus skriver i Rom. 8: 11 "Om Hans Ande, som 
uppwackte Kristus frân de doda, bor i eder, sâ skall ock Han, som uppwackte Kristus 
frân de doda, lefwandegora edra dodliga kroppar genom sin Ande, som bor i eder."26 

Denna formaga till ihardigt arbete kunde mojligen ha paverkats av att som
maren var mindre lampad for vackelsemoten. Men inte ens det argumentet 
rackte for att bryta hennes kraft. Hon visade att det var lika mojligt att sarnia 
folk under sommarmanadema som under andra delar av aret. Enda skillna
den var att motena fick borja senare da folket ville anvanda de ljusa som
markvallama till arbete innan de gick till ett vackelse- elier bonemote. 27 

Vare sig kroppskrafter elier sommarljus kunde hindra Nelly Hall i hennes 
ofortrutna arbete. Sommaren 1886 ar ett exempel som pekar pa att hon var 
en mycket hart arbetande kvinna med hoga krav bade pa sig sjalv och andra. 
Det faktum att hon drog stora skaror till sina moten kan vara en forklaring 
till att hon sa ihardigt fortsatte med sin verksamhet. Hon var en publikattrak
tion av stora matt och det maste givetvis ha inspirerat henne att fortsatta. 

Publikrusning 
Nar det galler att forsta Nelly Halls betydelse som folktalare och vilket 
inflytande hon bade i sin samtid kan det vara intressant att forsoka skapa sig 
en bild av hur stora âhorarskaror hon faktiskt talade infor. Det finns en 
mangd uppgifter, ofta i notisform, som kan ge en fingervisning om hur 
popular hon var nar det begav sig. Det ar framforallt under 1880-talets 
turnéer som dessa rapporter forekommer: 

Froken Nelly Hall samlade i sondags vid Ladufallets missionshus i Bjurtjam omkring 
2000 personer. Folk âkte till platsen i lânga rader liknande 1ikprocessioner. leke 
mindre an tre foredrag hollos av henne pâ dagen och sist pâ kvallen ett sedvanligt 
"fralsningsmôte". Froken Hall fyllde fOr dagen 40 âr.28 

Fyrtioârsdagen i Bjurtjam utgjorde inget undantag. Redan de forsta motena i 
Jonkoping 1883 drog stor publik och det blev trângt om utrymmet.29 1 Ore
bro i september 1884 fylldes hela Kopmangatan utanfor baptistkapellet som 
alltsa inte pa lânga vagar rackte till.3o Liknande scener utspelade sig i Norr
koping. "Ofantligt stora folkmassor stromma till, och nara halften fàr sta 

26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 NA 20.06 1888 och i KT20.06.1888. 
29 SP 18.01.1883, JP 5/1883. 
30 "Breffrân Orebro", August S. odat. i Svenska Siindebudet 41/1884. 
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utanfor i brist pa utrymme."31 Pa Sannaheds militiirfalt samlades 600 solda
ter och nâgra ci vila i juli 1887 och fran Karlskoga âret darpâ rapporterades 
om ett sondagsmote som fick hâllas utomhus eftersom dubbelt sa mânga 
som rymdes i missionshuset infann sig. 32 

Under 1890-talet blev Torpkonferensema de stora publiktilldragelsema. 
Dar upptradde Nelly Hall tillsammans med exempelvis Fredrik Franson och 
en rad andra evangelister, bade kvinnor och man. Pa midsommardagen 1890 
var 5000 samlade vid Torp vilket nogsamt rapporterades i pressen.33 Nelly 
Hallledde ett vittnesbordsmote och talade over amnet "Hvad bekanna vi om 
den fulla fralsningen".34 Exemplen visar med all tydlighet att Nelly Hall var 
ett publikdragande namn. Till synens utan svarighet samlade hon manniskor 
till sina moten och tillstromningen verkar ha hâllit i sig under lang tid. 

Reskamrater 
Nelly Hall reste bade ensam och i sallskap med an dra. Hulda Sandberg, 
Hulda Hultin, Hilma Schedin och Fredrik Franson var nâgra av dem som 
tumerade med henne. 35 Sommaren 1886 motte hon Ida Nihlén som skulle 
komma att bli hennes narmaste och, i manga stycken, viktigaste medarbe
tare. Nelly Hall berattade sjalv om deras mote: 

Herren sande mig i slutet af juli en ung medarbetersk.a i wingârdsarbetet, hwilken 
hufwudsakligen fàr leda sâ.ngen, sjunga evangelium for folket och taga del i efter
motena.36 

Den arbetsfordelning som Nelly Hall redan fran borjan lade fast kom att 
pragla deras samarbete under de kommande âren. Âven Ida Nihlén predi
kade men sangen var och forblev hennes huvudinstrument. I manga sam
manhang uttrycktes uppskattning for hennes sangrost. "Det ar sallan man tàr 
bora en sâ ren, wacker, wal skolad rost" uttryckte exempelvis signaturen K. 
R. i Chicago-Bladet.37 

Ida Nihlén foddes i Kristianstad den 18 juli 1866. Hon kom till Stock
holm for att utbilda sig till operasangerska men avbrot den utstakade karria-

31 Svenska Siindebudet 42/1884. . 
32 NA 01.07.1887, KT06.06.1888. 
33 NA 27.06.1890. 
34 TS 1890, s. 136-38. 
35 Josephine Princell namner om Hulda Sandberg i samband med Nelly Hall i sitt resebrev i 
Chicago-Biadet, 20.11.1883. 
36 Hall 1886c. 
37 "Chicagobref', K. R., trettondagen 1893 i CB 17.01.1893. 
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ren efter en omvandelseupplevelse.38 1 Nelly Halls beskrivning av Ida 
Nihléns tidigare li v betonades overgangen fran en scen till en annan: 

Fastan mycket ung, har hon haft ett ganska skiftesrikt lif, till och med varit aktris i atta 
manader, medfôljande ett resande teatersallskap, men den trogne Herden fann det 
borttappade fàret och lade det pa sina axlar med gladje, och nu vill hon gema fôlja 
honom, hwart han leder, och utgifwa sig i hans tjenst pa det wida, wida skordefàltet. 
Han will gifwa henne att vârda sig om hans lamm, icke for slem winnings skull utan 
friwilligt. J9 

Nelly Halls kursivering av ordet aktris ar i och for sig intressant men vikti
gare var kanske det faktum att Ida Nihlén redan var van vid att sta infor 
publik och att hon nu, liksom tidigare fru Nielsen fran Norge, skiftade scen 
-fran teaterns till bonhusets. De nya arbetsuppgifterna var fortfarande for
knippade med ett liv i offentlighetens ljus om an med (delvis) andra for
tecken. Ida Nihlén framholl att Fredrik Franson var mycket instrumentell for 
hennes beslut att borja missionera. De traffades i samband med ett mate i 
Florakyrkan i Stockholm nagon gang 1885-86 och Ida Nihlén upplevde sig 
bekraftad i sitt val av livsuppgift efter ett samtal med Franson. Han fragade 
om hennes tidigare liv och framtida planer och nedkallade Guds valsignelse 
over henne. 40 

En tid efter det traffades alltsa Nelly Hall och Ida Nihlén och enligt 
Josephine Princell var Ida Nihlén mycket glad over sitt sammantraffande 
med den aldre och mer valetablerade predikanten och helbragdagorerskan.41 

Motet i juli 1886 blev inledningen till intensiva arbetsar. Deras samarbete 
kom att stracka sig over sju ar och tva kontinenter. Tillsammans besokte de 
Norge, Finland, Ryssland (S:t Petersburg), Tyskland och USA.42 Den geo
grafiska omfattningen av deras resande sammanfattades av Ida Nihlén vid ett 
uppehall i Dubuque i USA. De fick vanta nagra timmar pa ett tag och under 
"vantanstiden togo vi oss en promenad ofver Missisippi i Amerika. Vi hafva 
salunda promenerat ofver tre stora floder, namligen Neva i Ryssland, Rhen i 
Tyskland och nu Mississippi i Amerika". 43 

De tillbringade storre delen av tiden i varandras sallskap aven om de 
ibland blev kallade at olika hall, elier om arbetet behovde avslutas av den 

38 Skogsblommor 1911, s. 98. Omvandelsen agde rum i Kristianstad under en vackelse som 
leddes av August Andersson (Hast-August). Exakt vilket âr finns inte angivet. 
39 Skogsblommor 1911, s. 98. 
40 Skogsblommor 1911, s. 100. 
41 Ibid. 
42 Enligt Nelly Hall reste de tillsammans i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och USA. Hall 
1893b, s. 334. S:t Petersburg besokte de en vecka i samband med arbetet i Finland 1888-89. 
Hall1891a. 
43 "Âlskade nadessyskon!", brev Ida Nihlén, Milwaukee, Wisconsin 13.05.1893 i TS 
12/1893, s. 188. 
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ena medan den andra reste vidare till nasta plats. 44 Troget rapporterade de, 
tillsammans elier var fOr sig, om sina resor. Varje gang Ida Nihlén skrev om 
sina resor pa egen hand kom hon alltid in pa var Nelly Hall befann sig for 
tillfallet, elier var de skulle komma att traffas efter att ha varit atskilda en 
tid. Vid tva tillfallen 1891 reste Ida Nihlén till Norge under det att Nelly 
Hall arbetade i Sverige. Fran januari till mars reste Nelly Hall i Ostergotland 
och kom bland annat till sin fodelsesocken, Vaderstad, dar hon holl sa kal
lade stugmoten eftersom det inte fanns nagot missionshus pa platsen. Hon 
uppskattade dessa moten i hemmen aven om "man ock wid dessa ïar swettas 
och trangas betydligt, ar det i allmanhet ej svart att na sjalar".45 Ida Nihlén 
aterkom efter sex veckor i Norge och darefter var de tillsammans till efter 
pingst (da de befann sig i Oskarshamn) innan deras vagar skildes at igen. Ida 
Nihlén reste soderut till Kalmar, Karlskrona och Kristianstad for att sen ta 
sig till Torp dar de aterigen stralade samman.46 Hosten 1891 besokte Nelly 
Hall pa egen hand bland annat Liljedahl, Saffle och Glava i Varmland och 
darefter Zinkgruvan i Narke. Pa den sistnamnda platsen slot Ida Nihlén upp 
trots att hon inte var vid nagon vidare halsa och i borjan av december fort
satte de till Medeby.47 Ett skal till Ida Nihléns halsoproblem kan ha varit det 
anstrangande program hon avverkat under oktober och november. Nar hon 
efter 8 veckor i Norge âterkom till Sverige fick hon agna atskillig tid at att 
spara sin arbetskamrat: 

Eftersom N. H. ej givit mig nagon upplysning hvar jag skulle traffa henne, antog jag 
att hon holl sig kvar vid Liljedal, hvarifrân jag sist hade underrattelser frân henne, 
men vid Sagmon underrattades jag, att hon rest derifrân till Grums, hvarfor jag med 
dressin fortsatte dit. Derifrân hade hon rest pa morgonen samma dag jag kom dit, men 
ingen visste hvart hon rest. Pr telefon fragade jag efter henne, men ingen kunde gifva 
mig nagra upplysningar hvar hon mojligen kunde finnas, tills jag pa tredje dagen fick 
veta att hon rest till Torp. Glad vande ocksa jag mina steg till Torp viss om att der 
traffa henne, men afven harifrân hade hon rest pa morgonen samma dag som jag kom. 
Nu var det ej nagon annan rad an att stanna har nagra dagar och hvila. 48 

Ida Nihléns jakt pa Nelly Hall visar att det kravdes flexibilitet och en for
maga att improvisera eftersom ett besok kunde kortas elier forlangas med 
ytterligare nagra dagar pa en plats. Kallelser till en forening elier ort kunde 
komma tamligen spontant och det gaUde att ta vara pa tillfallena. 

44 Nar Nelly Hall reste till Norge i september 1889 lamnade hon Ida Nihlén for att "sarnia, 
hwad som samlas kunde" i Boda i Varmland. De moten de haft borjade ge resultat nar det var 
dags for Nelly Hall att bege sig till Norge. Ida Nihlén fick darfor stanna och ta hand om 
"skorden". Hall1890a. 
45 Hall1891d. 
46 Ibid., och "Minnen frân min missionsresa i Norge", brev Ida Nihlén, odat. i TS 3/1891, 
s. 63-65, "Sommarminnen", brev Ida Nihlén, Kragero 12.09.1891 i TS 1891, s. 212-214. 
47 Hal11892a. 
48 "Ater hemma", brev Ida Nihlén, Torp 16.11.1891 i CB 12/1891, s. 255. 1 ytterligare ett 
brev ''Nagot fran de 'Norske Fjelde"' berattar Ida Nihlén om sin andra resa i Norge 1891, 
Kragero 10.10.1891 i TS 1891, s. 228-231. 
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Ar 1892 var annu ett intensivt ar och bade Nelly Hall och Ida Nihlén 
skrev om det arbete de bedrev i Vastmanland. I januari traffades de i 
Munktorp och fortsatte darifran till Kôping, Himmeta, Kolsva och Odensvi. 
I Kôping stôtte de pa problem med môteslokalen. Nar baptistkapellet som de 
fürst fick tillatelse att anvanda stangdes for dem tradde metodistpastom in 
och erbj ôd dem a tt balla sina môten hos metodistfôrsamlingen vilken i sin 
tur hyrde lokal av godtemplama. Eftersom det inte var deras egen lokal hade 
de endast tillatelse att anvanda den tva kvallar i veckan, nagot som inte var 
tillrackligt for de bada kvinnoma. De reste i stallet vidare till Kolsva och 
Odensvi dar arbetet gick betydligt lattare.49 Ida Nihlén ombads till och med 
a tt stanna kvar i tre veckor for a tt ta hand om de nyomvanda medan Nelly 
Hall reste vidare till Skinnskatteberg, Ombenning, Engelsbergs och Vastan
fors bruk dar Ida Nihlén anslôt sig och de kunde fortsatta sin tur genom den 
vastmanlandska bergslagen. 50 

Figur 3. Nelly och Ida 

Âktenskapsfôrslag 
Det finns en forvaxling mellan Nelly Hall och Ida Nihlén i relation till 
Fredrik Franson och den rôr fragan om aktenskap. Nelly Hall och Fredrik 
Franson kande varandra sedan bôrjan av 1880-talet men det forsta tillfalle da 
bade Nelly Hall och Ida Nihlén kom att samarbeta med Franson var vid en 
vackelsekampanj i Finland hôsten 1888. Fredrik Franson pabôrjade sin mis-

49 "Seger i Vestmanland", brev Ida Nihlén, odat. i TS 6/1892, s. 84-87. 
50 "Fran Kolsva och Odensvi", brev Ida Nihlén, odat. i TS 8/1892, s. 120- 123, Hall1892d. 
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sion i Helsingfors redan i september och Nelly Hall och Ida Nihlén kom 
over i november for att ta vid. Samarbetet gick uppenbarligen bra och Fran
son aterkom aret darpa till de bada kvinnliga vackelseforkunnama och bad 
dem delta i hans kampanj i Tyskland.51 Ida Nihlén berattade om hur hon 
blev rekryterad fOr arbetet i Tyskland. 

Under ett samkvam en eftermiddag i Helsingfors kom Franson bort till mig och frâga
de, om jag kunde tala tyska. Jag svarade: "Tala tyska vâgar jag ej saga, att jag kan, 
men jag kanner nâgot till sprâket och laser det nâgorlunda obehindrat". - "Dâ skall ni 
lasa tyska tidningar och tyska bocker och framfOr allt bibeln, och sâ skall ni komma ut 
till Tyskland och hialpa till i arbetet fOr Gud, ty Herren hâller pâ att oppna en stor och 
kraftig dorr dar. "51 

Efter avslutad sejour i Tyskland skildes deras vagar at en tid. I juni traffades 
de i Narke varefter Ida Nihlén foljde med Fredrik Franson pa en tur i Berg
slagen. De skildes ât i Lindesberg, Ida Nihlén for att atervanda till Torp och 
Franson for att vila ut i den norska fjallvarlden, men tack vare det intensiva 
samarbetet hade han fàtt upp ogonen for henne pa fier plan an det professio
nella. Val i Norge skrev han namligen ett brev och bad henne gifta sig med 
honom. Hon tackade dock nej. 53 Hur Franson kan de sig efter avslaget har 
han sa vitt kant aldrig kommenterat men efter denna handelse begav han sig 
ut pa allt langre resor varlden over.54 De traffades ytterligare vid nagra till
f~illen men da gavs inte tid for nagra langre samtal. 55 

Historien om Fredrik Fransons giftermalsplaner ar inte helt okand. 
Josephine Princell och Edward Torjesen namner den och ytterligare ett antal 
av Fredrik Fransons levnadstecknare. 56 Â ven Klaus Fiedler kommer in pa 
fragan i sin studie over trosmissioner. Han uppger tvartemot de ovriga att 
det var Nelly Hall som tackade nej till ett anbud fran Fredrik Franson om 
aktenskap. 57 Det troligaste ar att Fiedler blandat ihop de bada kvinnoma och 
att Josephine Princells version, som Torjesen och andra refererar till, ar den 
ratta.58 Hon kom att bli nara van med Ida Nihlén, bland annat reste de 
tillsammans till Sverige 1905. Josephine Princell skrev aven en biografi over 

51 Skogsblommor 1909, s. 45 f. 
52 Skogsblommor 1909, s. 45. 
53 Den som avslojade Fredrik Fransons giftermâlsplaner fOr en offentlig publik var Josephine 
Princell. Hon vantade dock till de bâda inblandade inte langre fanns i livet. ''Nu sedan dessa 
bâda vi dt kanda missionarer ingâtt i sin Herres hvila, mâ det ju icke anses indiskret att lyfta pâ 
den sloja, som dolde det allra innersta af det rika hjarta, som helt och odelat lades fOr denna 
rikt begâfvade unga kvinnas fOtter." Ur minnesruna over Ida Nihlén-Kindvall i Skogsblommor 
1911, s. 103. Skalet till Ida Nihléns nej skulle enligt Josephine Princell ha varit att hon inte 
kande sig vardig att leva med en man som var henne sâ overlagsen. 
54 For Fransons resor se Torjesen, 1985. 
55 Skog~blommor 1909, s. 50. 
56 Skogsblommor 1911, s 103, Thomander 1924, s. 120, Palmqvist 1947, s. 95 f., Linge 1951, 
s. 119., Torjesen 1985 s. 496-498. 
57 Fiedler 1994, s. 222, not 175. 
58 Fiedler hanvisar inte till nâgon kalla. 
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Fredrik Franson vilket gav henne anledning att samtala med hans tidigare 
kollegor.59 I Ida Nihléns egen minnesteckning ôver Franson fran 1908 ger 
hon inga antydningar om nâgot frieri, endast att de hade ett lângt samtal i 
Lindesberg vilket skulle visa sig bli det sista de kom att tà tid for. 60 Det kan 
ju tankas att Ida Nihléns nej till frieriet smartade en del och att det inte var 
lika intressant, elier latt, att uppratthâlla den nara kontakten efter avslaget. 
Karl Linge talar om Fransons "bittra erfarenhet av en obesvarad karlek".61 

Palmqvist konstaterar att Ida Nihlén "sjông sig in i Fransons hjarta" men att 
hans kanslor var obesvarade samtidigt som han summerar det hela genom att 
konstatera a tt det hade varit svârt a tt tanka sig Franson gift. 62 

Historien om Fredrik Fransons frieri ar den enda som direkt berôr frâgan 
om aktenskap i relation till Nelly Hall. Det kan givetvis tankas att Franson 
erbjôd bâde Nelly Hall och Ida Nihlén aktenskap men det finns inga upp
gifter om ett eventuellt frieri till Nelly Hall mer an hos Fiedler. Daremot ar 
det tankbart att hennes egen syn pâ aktenskap avspeglas i en text av den 
amerikanske pastom A. B. Simpson, "Behjartansvarda ord till vingârds
arbetare angâende aktenskap". Nelly Hall stod for ôversattningen och texten 
infordes i Trons Segrar 1898. Simpson vamade for att aktenskapet kunde 
forstôra môjlighetema for en lovande missionsarbetare och att bâde kvinnor 
och man kunde utgôra ett hinder for varandra i aktenskapet. 

Mângen hustru har dragit ôfver sig andlig magerhet och till och med bitter sorg ge
nom att fôrsôka hafva sin man fôr sin egen tillfredsstiillelse och inveckla hans kristliga 
verksamhet i sâ mânga hinder, belamra den med sâ mycket tryck o. d., att hon blifvit 
till ett hinder i stallet fôr en hjelp och en stôtesten i bâdas vag. Och mângen man har 
gjort ett fôrskrackligt misstag, dâ han menat, att hans hustru existerade tOr hans eget 
nôje, och att han hade ratt att kontrollera hennes samvete, hennes andliga frihet, 
hennes tid och lif och observera hennes som en del af sitt eget grofva jordiska lif.63 

Gifta makar skulle med andra ord respektera varandra och leva sâ att akten
skapet blev till en hjalp istallet for en borda. Dessutom framstod det som ett 
mycket hedervart altemativ att vara ogift. Simpson framhôll sarskilt den 
ogifta kvinnans môj ligheter. 

Medan iiktenskapet ar bibliskt och hedervardt, och medan det, val ingânget, bor skyd
das frân fôrmatna upplôsningsfôrsôk och bekladas med allt heligt erkannande och 
hagn, finnes det dock mânga fall, dâ aktenskap ar allt utom ônskvardt, och dâ lifvets 
hogsta gagnelighet ltingt biittre tillgodoses genom ogift stand och frihet frân fôrveck
lingar och môdor, som medfôlja aktenskap. Den gammalmodiga idén, att aktenskap ar 
varje kvinnas naturliga bestümmelse, ar en skymf mot en sann kvinnas fôrmâga och 
oberoende. 64 

59 Prince li 1909. 
60 Skogsblommor 1909, s. 44. 
61 Linge citerar i sin tur Thomander. Linge 1951, s. 119 f. 
62 Palmqvist 1947, s. 95 f. 
63 Hall1898, s. 313. 
64 Hall 1898, s. 312. 
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1 vad man A. B. Simpsons text om aktenskap gav ord at Nelly Halls egna 
tankar i denna fraga gar inte att avgôra. Faktum kvarstâr dock att hon ôver
satte texten och lat publicera den och det kanske inte ar en alltfor langsôkt 
tanke att hon i Simpsons text fann stôd for sitt eget liv. Att inte gifta sig kan 
ha varit ett medvetet val fran hennes sida likaval som resultatet av att nagot 
lampligt tillfâlle aldrig erbjôds. 

1 ësterled 
Hôsten 1888 var det dags for en missionstur till Finland. Kontaktema mellan 
de bada grannlandema var livliga, inte minst pa det religiôsa omradet. Olika 
vackelsepredikanter kom pâ besôk och den rôrelse som betecknas den fri
kyrkliga i Finland bade under en tid starka band med Helgelseforbundet i 
Sverige. 65 Besôket i Finland forbereddes vid en sa kallad helgelsekonferens 
i Sunne. En speciell bônestund hôlls for Fredrik Franson och Nelly Hall, 
vilka bada planerade att resa till Finland under hôsten. 

Bônestunden ar intressant som ett exempel pa hur de lôsligt organiserade 
vackelsegruppema gav legitimitet at sina arbetare da nagot officiellt predi
kantambete annu inte var institutionaliserat. Den informella strukturen gav 
uppbackning (och stôd) at dem som utsags till olika uppdrag.66 Môjligen kan 
det diskuteras om inte bade Nelly Hall och Fredrik Franson vid den bar tiden 
arbetade tamligen sjalvstandigt och knappast behôvde nagon officiell sank
tion for sin verksamhet. De gavs inte uppdrag, utan svarade pa kallelser 
samtidigt som de tog egna initiativ. De var mer eller mindre sjalvgaende nar 
det gallde de olika predikouppdragen, ett slags entreprenôrer pâ den andliga 
marknaden. 67 

Konferensen i Sunne agde rum den forsta helgen i september. Manga 
kom fran nar och fjarran for nagra dagars andlig fordjupning. 1 Sunne bade 
kyrkan brunnit ner men tursamt nog fanns ett bônhus som kunde anvandas 

65 For historik om de frikyrkliga grupperingarna i Finland se Westin 1958, s. 352-360. 
Westin betonar att de frikyrkliga i Finland betecknar den rorelse inom den lutherska stats
kyrkan som verkade for andlig fomyelse inom statskyrkans ram och att den vid sin framvaxt 
mycket liknade Helgelseforbundet i Sverige. Forutom Helgelseforbundet utgjorde Svenska 
Missionsforbundet en samarbetspartner och liksom Sverige besoktes Finland av mânga av den 
tidens mer namnkunniga vackelsepredikanter som Lord Radstock, Grattan Guinness, Fredrik 
Franson med fiera. 
66 Detta ar det enda exempel jag kunnat hitta dar Nelly Hall erholl nâgon form av officiell 
sanktion tor sitt arbete som predikant och kan jamforas exempelvis med nar Ebba Bostrom 
bad tor sina diakonissor. Koivunen Bylund 1994, s. 148 f. 
67 Fredrik Fransons, Nelly Halls och Ida Nihléns ·besok i Finland hade arrangerats av 
Constantin Boije. Torjesen 1985, s. 444. Constantin Boije, av finsk adelslakt, hade kontakter 
med Evangeliska Fosterlandstiftelsen och Lord Radstock och fick frân 1879 stod av Svenska 
Missionsforbundet for sitt arbete som missionar i Finland. Westin 1958, s. 353. 
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av bâde Svenska kyrkan och helgelsekonferensen. 68 Pâ lOrdagseftermidda
gen holls det forsta motet dar bland annat J. W. Hultin predikade.69 Sen vid
tog en offentlig diskussion over frâgan: "Hafva de troende rattighet att be
gransa Guds fralsarformâga enligt sina erfarenheter eller bor icke fastmer 
erfarenhetema rattas efter Guds vittnesbord harom?"70 1 samtalet deltog 
fiera, daribland Nelly Hall. Debattorema var inte helt overens men stam
ningen rapporterades trots allt som god. Lordagssamlingen avrundades med 
att Fredrik Franson talade over sitt favoritamne "Jesu tillkommelse". Nar 
konferensen fortsatte pâ sondagsformiddagen rackte inte langre bonhuset till 
utan hela forsamlingen fiyttade ut "i Guds stora domkyrka".71 Vid eftermid
dagens âtersamling rymdes man dock âter i bonhuset. Dâ var det Nelly Halls 
tur a tt predika over amnet "Guds barns helgande och ett helt li v i Herren". 72 

lnnan det avslutande bon- och vittnesbordsmotet gick turen an en gâng till 
Franson. Senare pâ sondagseftermiddagen, dâ fiera av konferensdeltagama 
redan gett sig av hemât, samlades de kvarvarande till en extra bonestund 
inne i bonhuset. Nu stod missionar Larsson som var pâ vag till Persien samt 
Nelly Hall och Franson i centrum. De narvarande bad for de tre och nedkal
lade valsignelse over det arbete som lâg framfor dem. Â ven un der mândagen 
pâgick konferensen och Nelly Hall medverkade ytterligare en gâng. 73 

68 Helgelsekonferensen i Sunne 1888 finns omtalad pa fiera hall. Edvard Torjesen namner om 
den i sin studie ôver Fredrik Franson och baserar sin version av handelsen pa vad Josephine 
Princell berattar i sin Franson biografi. Princell i sin tur refererar till ett brev skrivet av skol
larare lW. Hultin i Finspâng. Detta "Brev fran Sverige" publicerades i Chicago-Bladet den 9 
oktober 1888. Hultins brev utgôr den mest detaljerade och ut:ffirliga beskrivningen av konfe
rensen och av hans resa till Sunne. Pâ vagen sammantraffade han med fiera av deltagama och 
lyssnade dessutom till Nelly Hall som predikade i Karlstad innan hon begav sig till Sunne. Se 
vidare Thomander 1924, s. 82, Grauer 1940, s. 70 och Linge 1951, s. 91. 
69 J. W. och Hulda Hultin arbetade bada som evangelister fôr Helgelsefôrbundet. De besôkte 
fôrsamlingar i Sverige och Finland och skrev regelbundet resebrev som publicerades i TS och 
aven i CB. Hilda Hultin berattade om sin tur till Finland 1890 i TS 1890, s. 216-217. 
70 Hultins brev frân Sverige i CB 09.10.1888. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Helgelsekonferensen i Sunne samlade manga vackelsepredikanter. Carl Johan Nyvall fran 
Karlskoga var dar och namner om det i sin dagbok. Han var inte helt fôrtjust i môtesformema. 
"Pa ett sâ kallat helgelsemôte i Sunne. Der Herren ledde det pa ett gott satt. Ehuru det fôre
faller mig hôgst besynnerligt att det ser ut som att de skulle tro att ju mer stimmigt ett môte ar 
desto mera Guds kraft. Men den som vet att Gud kan verka lika mycket i det stilla lugna be
traktandet af Guds ord, kanner detta vasnandet lite vamjeligt." RA, SMF:s arkiv, Personarkiv 
C. J. Nyvall, vol. 2, 8 feb. 1888-9 sept. 1888, 30 aug.-11 sept. i Wermland. Nyvall var 
med vid Svenska Missionsfôrbundets bildande 1878 och ingick i den fôrsta styrelsen. Han var 
aven ordfôrande i en ansgarifôrening av missionsfôrsamlingar i Vârmland vilken senare kom 
att hilda ett distrikt inom Svenska Missionsfôrbundet. C. J. Nyvall var en valkand predikant. 
Han dokumenterade sina resor under mer an 40 ârs och hans dagbôcker vilka tacker, med 
vissa avbrott, perioden 1861 till 1904. Se aven sonen David Nyvalls biografi ôver sin far frân 
1927 och lngmar Gustafssons biografi frân 2002. 
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Helgelsekonferensen i Sunne ar en god illustration till de motesformer, 
kontaktytor och natverk som utgjorde det sammanhallande kittet i vackelsen. 
Den berattar om olika aktorer och hur de relaterade till varandra. Samarbetet 
var val utvecklat och konferenser och alliansmoten av olika slag samlade 
inte bara stora ahorarskaror utan ledarskiktet fran olika grenar inom vackel
sen. Helgelsekonferensen i Sunne visar aven att det fanns kvinnliga ledar
gestalter inom vackelsen vid den har tiden. Kvinnor, vilka i lika hog grad 
som man, talade vid motena och fick offentlig sanktion for sin verksamhet. 

Kritik och fôrsvar 
Fredrik Franson reste till Finland redan i september 1888 medan Nelly Hall 
och Ida Nihlén anslOt i november.74 Fransons planer var att atervanda till 
Sverige i slutet av november innan Nelly Hall och Ida Nihlén hade anlant 
men han andrade sig eftersom arbetet i Helsingfors gick over forvantan. Han 
deltog alltsa i det forsta motet Nelly Hall hall i Allianshuset i Helsingfors. 
De bada kvinnoma reste fran Stockholm den 28 november med angaren 
Express och foljdes till baten av en grupp vanner vilka sjong och vinkade till 
avsked. Innan avfârden till Finland hade de bada kvinnoma tillbringat tre 
veckor i huvudstaden dar de predikat i Florakyrkan pa Wallingatan. 75 

Fransons moten i allianshuset i Helsingfors rapporterades som brukligt i 
pressen. 76 Det forekom en hel del kritik av hans motesformer och verksam
heten jamfordes med Fralsningsharens som Fralsningsarmén kallades. En 
uppfattning var att Franson stod bakom organiserandet av Fralsningsarmén 
och att han till sin hjalp hade fàtt "ett slags kwinlig chef', Nelly Hall fran 
Sverige. Ida Nihlén beskrevs som "nagot slags adjutant".77 Kritikema stallde 
sig vidare tvekande till att Fredrik Franson offentligt band en ung kvinna i 
synd samt att det var oordning vid motena. Det forekom mycket sang och 
hallelujarop och manga vittnade om sin nyvunna tro. 

Nagra av de kritiska inlaggen publicerades i Finska Weckobladet och nar 
Nelly Hall anlant gav hon sig in i debatten.78 Hon skrev, om an nagot 
motvilligt, ett genmale som publicerades i december och fick svar pa tai av 
redaktionen for Finska Weckobladet redan i samma nummer.79 Asiktema 
gick vitt isar om vad som forevarit vid Fredrik Fransons moten samt i tolk-

74 Fransons besok i Finland hosten 1888 behandlas av Torjesen 1985, s. 444--456. For upp
giften om Nelly Hall och Ida Nihléns ankomst se Torjesen 1985, s. 455. 
75 Hall1889a. 
76 Finska Weckob/adet, Folkwiinnen, Wasa Tidning, Wiborgsbladet, Tammerfors Aftonblad, 
Wasabladet. Forutom i allianshuset arrangerade Franson aven moten fOr studenter pâ student
husets musiksal. FLW, 17.11.1888. 
77 FLW 1.12.1888. 
78 Hall 1888a, "Âr det onskvart att fra1sningsharen infores hos oss eller dess metoder har 
tillampas?" i FW 06.12.1888. 
79 Ha111888b, "Redaktionens svar" i FW20.12.1888. 
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ningen av Fralsningsarméns organisation och môtesformer. Nelly Hall gick 
med hanvisning till en rad bibelord emot upprôrdheten ôver att Franson 
offentligt bundit en kvinna i hennes synder. Vidare ifragasatte hon kritiken 
av môtesformema som ett slags iscensattningar. Hon tog Fralsningsarmén i 
kraftigt forsvar som en organisation for de lagre klassema. Pa ett konkret 
satt kunde Fralsningsarmén vara en motvikt till socialistiska, kommunistiska 
och nihilistiska rôrelser och darmed forhindra politiska uppror. Att Franson 
beskylldes for att tillampa Fralsningsarméns metoder tillbakavisade hon. 
"Hr. Franson har nog anvant sin a metoder, innan han ens set t frals
ningsarmén, kanske innan den fanns som armé", och hon forsvarade vidare 
bruket att nyomvanda uppmuntrades avlagga vittnesbôrd, "ett sadant witt
nande ar mycket nyttigt och nôdigt for nyomvanda och kraftigt berôr tillsta
deswarande omvanda, hafve wi sett man ga ganger". 80 

Att Nelly Hall forsvarade Fredrik Franson och Fralsningsarméns metoder 
kan forstas utifran det faktum att de ifragavarande metodema i allra hôgsta 
grad var hennes egna. Hon snuddade aven vid fragan om kvinnors offentliga 
forkunnelse. Det kostade pa att vittna offentligt vilket speciellt "wittnande 
s ys t ra r hafwa fàtt erfara".81 Vidare poangterade hon Fralsningsarméns 
betydelse for kvinnor. Den lamnade individen 

... i synnerhet kwinnan, lângt rikare tillfâllen till en fri andlig utweckling och en wal
signelserik anwandning af de ombetrodda punden an nâgot annan kristligt samfund82 

Hon tillbakavisade aven med viss upprôrdhet att Fralsningsarmén jamfordes 
med Jesuitorden och andra medeltida sallskap. Redaktionen lat sig inte 
bevekas hur val Nelly Hall an argumenterade kring vad som forevarit i 
Allianshuset i Helsingfors eller fordelama med Fralsningsarmén. Svaret 
âterkom till det som tidigare sagts om tolkningen av att lysa nâgon i bann 
(aven om det enskilda fall som diskuterades hade retts ut av Franson), vilka 
môtesformer som passade det finska kynnet samt att Fralsningsarmén i och 
for sig verkade i ett vallovligt syfte men att problemet var den militara upp
byggnaden. Nelly Hall sjalv undgick inte kritik: 

Wi svara henne - som dock kommit ôfwer watten och land, fôr att fôrkunna oss Guds 
ord, och hwars fôrsôk att utlagga dessa stallen fôrekommer oss a wâr sida snarare som 
ett missbruk af Guds ord an som ett bruk af detsamma - med att hanwisa henne till 
wâr fralsares egna fôrklaringar.83 

Ytterligare ett inlagg i debatten infordes i nastkommande nummer.84 Nelly 
Hall aterkom daremot inte i frâgan. Hon avlutade sitt inlagg med att dekla-

80 Hal11888b. 
81 Ibid 
82 Ibid. 
83"Redaktionens svar" i FW20.12.1888. 
84 ''Nâgra ord i frâgan om de s. k. fralsnings och wackelsemôtena i Allianshuset samt huru
wida fralsningsarméns metoder bora tillampas af de 'frikyrklige'." Sign D. S. i FW, 
28.12.1888. 
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rera att hon var emot "tidningskrig" och inte tiinkte saga nâgot mer om 
saken. Hennes motvilja mot att ge sig in i debatten kan aven avlasas i hennes 
inledande ord: "Gema sâge wi, att en mera kompetent person gjorde detta, 
men kanna oss emellertid manade att lemna den belysning af saken, wi 
kunna gifwa. "85 Omfànget och innehâllet i hennes genmale ger knappast fog 
for hennes tanke om att hon inte skulle varit kompetent nog. Det skevade 
nâgot i sjalvuppfattningen. En annan debattôr ( ej namngiven) som ga v sin 
syn pâ Fralsningsarmén i tidningen Folkwiinnen gjorde en intressant kopp
ling mellan kvinnofrigôrelse och kvinnors predikande. Hon/han havdade 
visserligen att det var naturligt att kvinnor greps mer av religiôsa rôrelser an 
man men det faktum att de upptradde som talare i hôgre grad an man var ett 
resultat av kvinnoemancipationen. 86 

Trots kritiken fortsatte folk att komma till môten i Allianshuset och pâ 
nyâret begav sig Nelly Hall, i sallskap med Ida Nihlén, till Tammerfors och 
vidare till W asa. De stannade ett par veckor pâ respektive plats och frân 
W asa gj orde de kortare besôk i Betalaks och Estmo innan de reste vidare till 
Gamla Karleby och Jakobstad. Val dar fick de en forfrâgan frân Uleâborg 
dar de stannade tre veckor innan de gjorde ett âterbesôk i Gamla Karleby, 
Jakobstad, Wasa och Tammerfors med en avstickare till Forsby utanfor 
Jakobstad innan de slutligen landade i Bjômeborg i april.87 

1 Tammerfors traffade de Mathilda Wrede. Hon arbetade som missionar i 
finska fangelser men hade tillfalligt dragit sig tillbaka for att vila. 88 De 
svenska kvinnoma hôll môten for bâde fmska och svenska grupper och 
eftersom finskan var ett problem for dem behôvde de tolk aven om de kunde 
lasa ur evangeliema pâ finska. 89 A tt de tvingades an vanda tolk upplevde de 
dock in te som ett hinder for att nâ ut med si tt budskap, "det blef uppenbart, 
att man afwen genom tolk kan nâ hjertana, blott samma Ande talar och 
werkar genom bâda de talande".9° De jamforde de svensk- och finsktalande 
gruppema med varandra och fann de senare mindre stela samt att fler lat 
omvanda sig vid dessa môten. 1 Tammerfors hôll de môten i det missionshus 
som byggts av Edvard Bjôrkenheim. 1 Gamla Karleby var de kallade av en 
metodistforsamling och i J akobstad stod baptistforsamlingen for inbjudan. 1 
Gamla Karleby hyrdes râdhussalongen eftersom metodistforsamlingens egen 
lokal var for liten. Det blev dock problem. Kyrkorâdet forbjôd dem att fort-

85 Hall 1888b. 
86 "Fralsningsarmén" iFLW, 2112.1888. 
87 Hall 1889b. 
88 Mathilda Wrede anslot sig till den frikyrkliga rorelsen efter en omvandelseupplevelse 
1883. Westin 1958, s. 354. Se aven Nelly Halls artikel om Mathilda Wrede, Hall1900d samt 
Osterlin 2002, s. 84. 
89 Hall 1889a. 
90 Hall 1889b. 
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satta i radhussalen efter den fôrsta veckans framgangar.9 1 De Hit sig inte 
skrammas utan fortsatte i metodistemas lokal val medvetna om att arendet 
kunde ga vidare till Abo domkapitel men deras farhagor besannades inte.92 

I Uleaborg môtte de liknande motstand fran prasterskapet som i Gamla 
Karleby. Svarigheten var att fà tag i en lokal som inte kunde betecknas som 
offentlig och dar prastema kunde ga in och fôrbjuda verksamheten. Den 
lyceisal som fôrst hyrdes blev de frantagna redan innan fôrsta môtet hade 
hallits och nar de hyrde nasta lokal, en slôjdsal, upprepades mônstret. Till 
slut fick de hyra tva stôrre rum i en privatbostad. Deras tidigare tolk, 
Braxén, anslôt och de delade, alla tre, pa utrymmet i lokalen. Omvaxlande 
hôlls môten pa svenska och finska. Problemen var inte ôver. En prast i sta
den anmalde dem och de fick kyrkoradsfôrbud vilket de dock negligerade. 
De vagrade helt sonika att underteckna nagon skrivelse i fragan. De ville 
tvinga bade kyrkoradet och kyrkoherden till en mer laglig hantering av aren
det. Anmalama hade inte ens satt sin fot pa môtena vilket upprôrde Nelly 
Hall, Ida Nihlén och Braxén och deras svar var att vagra underteckna doku
menten. Precis som i Gamla Karleby kom saken att bero med detta. V are sig 
kyrkoherde eller kyrkorad drev arendet vidare. Nelly Hall och Ida Nihlén 
konstaterade att kyrkoradsfôrbuden i Finland mest var ett slags skramskott.93 

De bada kvinnoma var inte de enda som pa det har sattet blev motarbetade 
av prasterskap och kyrkorad i Finland. Det pagick en kamp mellan de kyrk
liga och frikyrkliga gruppema och de ovan beskrivna handelsema ar bara 
nagra exempel pa hur kampen stod mellan de olika grupperingama. 

Debatt om kvinnor och predikan 
Intressant nog pagick en debatt om kvinnor som predikanter aven i Finland. 
Ett exempel pa detta ar diskussionen i Allianshuset i Helsingfors i oktober 
1888 dar en av huvudfragoma var vilken verksamhet kvinnor kunde agna sig 
at som kristna. 94 En handfull man och ett par kvinnor yttrade sig. A v de 
olika inlaggen framgar att det fanns rôster bade fôr och emot. Kapten 
Fagerlund havdade att "Predikoembetet wille Paulus undandraga qwinnan" 

9l FW 40/1889. 
92 Ibid. 
93 Ibid. Nelly Hall skrev om arbetet i Finland i Helgelseforbundets verksamhetsberattelse frân 
1888-89. Hon berattade att hon svarat pâ en inbjudan hon haft sedan lange och Ida Nihlén 
och hon "ansâgo, att vi borde vaga nâgot mer for Herren och arbeta der arbetarne voro fà och 
svârighetema stora". Dessa forvantningar kom dock pâ skam. Det hela gick mycket lugnt 
tillvaga forsakrade Nelly Hall. De blev val bemotta och kyrkorâdsforbuden som de genast 
overtradde var endast skramskott. Hall 1889c, s 7. Nelly Halls och Ida Nihléns verksamhet i 
Finland under vâren 1889 kan aven roljas i finsk dagspress. Se t. ex. Hameen Sanomat 
111889, Tampereen Sanomat 111889 och Waasan Lehti 26/1889. 
94 Torjesen 1985, s. 454 f. "Diskussionen i Allianshuset angaende Qwinnans werksamhet" i 
FW01.11.1888. 
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medan Edvard Bjorkenheim framholl att kvinnor "sasom harare af det adla i 
werlden" bade betydelse bade i familjelivet och i okande grad i samhallet. 
Detta visade sig, enligt Bjorkenheim, i att kvinnor borjat upptrada i predik
stolen samt pa missionsfalten, av vilket det senare var det mest betydelse
fulla for framtiden. 95 De argument som anfordes liknade dem som forekom i 
andra debatter, bland annat betoningen pa att det inte gick att satta likhets
tecken mellan predikan och att utova ett laroambete (for kvinnor) samt de 
olika forsoken att tolka Paulus ord om att kvinnan ska tiga i forsamlingen. 
Aven de som var mest valvilliga till att kvinnor predikade stallde sig avvi
sande till att kvinnor skulle fungera som larare (over man). 

Anna Edelheim problematiserade pa ett intressant satt fragan om vad som 
kunde raknas som offentligt.96 "Till huru manga personer fàr man tala pâ en 
gang? Till huru manga icke?"97 Hon anknot till berattelsen om den samari
tiska kvinnan fran staden Sykar som, efter a tt ha mo tt Jesus vid en brunn, 
gick till folket i staden och berattade om sitt mote. "Huru kunde wal hon 
sammankalla en hel stad utan a tt upptrada offentligt?"98 K vinnans frigorelse 
var pa gang framholl Anna Edelheim, samtidigt som mycket aterstod att gora. 

S:t Petersburg 
1 maj 1889 gjorde Nelly Hall och Ida Nihlén en avstickare till S:t Petersburg 
men det var ingalunda att betrakta som en semestertripp. Nelly Hall berorde 
kortfattat besoket i en artikel om de andliga forhallandena i Ryssland. Syftet 
var fürst och framst att predika aven om Nelly Hall nagot besviket tvingades 
konstatera att de in te kunde predika for ryssar. Ahorarskaroma rekryterades 
istallet ur de svensk- och finsktalande gruppema i staden. Forutom spraksva
righetema var det forenat med problem att annonsera religosa moten. Detta 
lostes tack vare att den svensk-finska nykterhetsforeningen som innehade 
tillstand att arbeta i staden upplat sin lokal for dem. "Later man sa i sitt tal 
inga nâgot om nykterhet, sa ar det ju ett nykterhetstal man hallit, och alltsâ 
bar man 'intet ondt' gjort" var Nelly Halls kommentar till hur elegant detta 
lilla dilemma lostes. 99 

F orutom kontaktema med de svenska missionarema Karl Johan Engvall 
och C. O. Orest fick de fritt logi och uppehalle desista tre dagama i ett hus 
pa Viborgskaja som agdes av "greve. -koff'.l00 Av sammanhanget framgâr 

95 "Disk:ussionen i Allianshuset angâende Qwinnans werksamhet" i FW 01.11.1888. Edvard 
Bjorkenheim var brukspatron pa Orisberg och en av ledarna inom den frikyrkliga rorelsen i 
Finland. Westin 1958, s. 353. 
96 Anna Edelheim var redaktor for Finska Weckobladet. 
97 "Disk:ussionen i Allianshuset angâende Qwinnans werksamhet" i FW 01.11.1888. 
98 Ibid. Berattelsen om kvinnan vid Sykars brunn âterfinns i Joh 4:7-39. 
99 Hal11891a, s. 17. 
lOO Ibid. 

161 



Nelly Hall: Uppburen och ifragasatt 

att hon syftade pa major Paschkoffvilken blev omvand i samband med Lord 
Radstocks besok i S:t Petersburg under 1870-talet. Major Paschkoff agde ett 
palats vid fioden Neva och i hans salonger holl Lord Radstock moten un der 
sina ar i staden. Radstock fick manga efterfolj are hl and adliga och ho v et 
narstaende grupper. Rorelsen hade lange sanktion vid hovet men 1884 blev 
major Paschkoff och hovlakaren, greve M. M. Korff, utvisade fran Ryss
land. Anhangama till den vackelse som startade utifran Lord Radstocks 
verksamhet kallades "radstockare" eller "paschkoffiter".1o1 Greve Korff 
bodde, efter sin utvisning, en tid i Wiesbaden och senare i Neûchatel i 
Schweiz. Nar Fredrik Franson och de bada Helgelseforbundsmissionarema 
Emanuel Olsson och Carl Landgren uppeholl sig i Wiesbaden pa hosten 
1889 fick de ho hos familj en Korff. Detta ar ett exempel over vackelsens 
vittomfattande natverk med dess uppsjo av kontakter mellan olika aktorer 
och grupper.102 Ett natverk av kontakter som sjalvklart fungerade nar sa 
behovdes, vare sig det gallde att formedla kallelser, upplata bostader eller pa 
annat satt understodja det gemensamma arbetet. Dessutom holl man sig à 
jour om varandras verksamhet och spred information om bade personer och 
rorelser. Nelly Hall var val insatt i vad som pagick i religiost hanseende runt 
om i Europa och pa andra kontinenter. Det senare inte minst dokumenterat 
genom all den missionsinformation hon spred under 1890-talet. 

Besôk i broderlandet 
1 september 1889 reste Nelly Hall till Norge. Hon hade gjort fiera utlandsre
sor men inte forran denna host fick hon tid att bege sig till "det havsomkran
sade garnie Norge".103 Kallelser hade inte saknats men val ratt tillfalle. Hon 
kom narmast frân Boda i Varmland dar hon och Ida Nihlén hallit moten till
sammans. Den senare fick stanna och "sarnia, hwad som samlas kunde" in
nan hon anslot en vecka senare.104 Resan gick med tâg frân gransen till Oslo 
(Kristiania) och darifrân vidare med kustângare till Laurwik. Dar fanns ett 
nyoppnat missionshem for kvinnor och forestândarinnoma Hilma Schedin 
och Agnes Jacobsen motte vid baten. Missionshemmet- utbildade unga 
kvinnor till evangelister. Men det var inte den forsta utbildningen i sitt slag i 
Norge. Redan 1884 hade kvinnor deltagit i en utbildning arrangerad av Fred
rik Franson och fiera av dessa kvinnor blev evangelister och missionarer. 
Systrama Reuter och Agnes Jacobsen fick arbete i China Inland Mission och 

101 Osterlin 1947, s. 21-22 och 2002, s. 82 f. Kihlstedt besokte Finland och S:t Petersburg 
1898 vilket han uttorligt beskriver i TS 1898, s. 444-454, 467-472. Kihlstedt kallar den 
paschkoffitiska rorelsen for Rysslands frikyrkliga. 
102 Hall1891a, s. 18. 
103 Hall 1890a. 
104 Ibid. 
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froken Halworsen blev en valkand vackelsepredikant. Â ven svenskan 
Emelie Haggberg deltog i en av de kurser som holls i Norge.105 Nelly Hall 
framholl pa ett generost satt Fredrik Fransons betydelse for arbetet i Norge: 

Sâ nog har Gud genom Franson fàtt driwa ut arbeterskor i den myckna skôrden i 
Norge. Han âr derfor mycket alskad i Norge af dem, som alska Herren mycket.106 

Erfarenhetema i Norge blev av avgorande betydelse for Fransons fortsatta 
missionsstrategiska arbete. 1 samband med bildandet av "De Skandinaviska 
qvinnomas Allians-Mission pa morka platser" i USA 1892 publicerade han 
en artikel i Chicago-Bladet om hur verksamheten skulle organiseras samt 
vilka idéer som lag bakom bildandet av organisationen: 

Mânga ârs erfarenhet i flere lander har lart mig, att, for att bryta in pâ môrka platser, 
finnes inga som lyckas battre an "profeterande dôttrar". Dâ wi i Norge for flere âr 
sedan borjade att utsanda evangelister till de môrka fjelltraktema der, gjorde wi den 
erfarenheten, att brodema wanligtvis kom tillbaka med oforrattadt ârende, under det 
att systrame fingo oppning i muren. Genom sâdana oppningar woro naturligtwis 
brodema ej sena att sedermera intrada och fortsatta werksamheten. 107 

Varfor kvinnoma var sa effektiva ar en intressant fraga att stalla. Hade kvin
nor en annan ingang i arbetet an mann en? Var de mer ihardiga, ovilliga a tt 
ge upp utan resultat elier fanns det nagot i deras satt att forkunna som 
appellerade till lyssnama? Franson nojde sig med att konstatera resultatet 
oc)l var inte sen att anvanda sig av insikten. Beskrivningen av hur man, efter 
det att kvinnor paborjat arbetet, klev in och tog over kan tolkas bade ironiskt 
och/eller som en missionsstrategisk insikt. 

Efter en vecka i Laurwik fortsatte Nelly Hall resan till Skien. Sangtàgeln 
hade slutit upp och tillsammans njot de bada kvinnoma av farden genom det 
vackra landskapet. Lyriska naturskildringar parades med detaljerade uppgif
ter om invanarantal, kristna grupperingar och andra kanda predikanters 
besok. Det senare var kanske ett forsok att placera den egna verksamheten i 
ljuset av valkanda foregangares samtidigt som berattelsema med alla dess 
detaljer bidrog till att lanka samman trossyskonen. Rapportema om moten, 
evenemang, platser, deltagare och vilka de motte speglade aterigen pa ett 
effektivt satt den tidens vackelsekristna natverk. Ater i Laurwik motte de 
exempelvis Catherine Juell (1833-1901), aven hon en av Fredrik Fransons 
tidigare medarbeterskor. Catherine Juell var norska men kom att arbeta 
storre delen av sitt vuxna liv i Danmark. 108 Det ar intressant att notera att 

105 Sarja 2000, s. 115. 
106 Ha111890a. 
107 CB 26.01.1892. 
108 Catherine Juell reste ett flertal gânger till USA under 1870-talet. Hon kom i kontakt med 
D. L. Moodys rôrelse i Chicago och dâr traffade hon aven forsta gângen Fredrik Franson. Nar 
Franson kallades till Norge 1883 kan det ha varit pâ Catherine Juells inrâdan. Aret diirpâ reste 
hon till Danmark tor att arbeta tillsammans med Franson och efter det att han blev :fôrvisad ut 
landet tog hon ôver ledningen av vackelsen. Larsen 1976, s. 15-19 f, 27-31. 
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Nelly Hall och Catherine Juell traffades. De var bada val kanda och ingick i 
det natverk av kvinnor som vid den har tiden predikade ide nordiska lander
na. Natverk var inte organiserat i formell mening men de sag till att traffas 
under resor eller vid stôrre konferenser som exempelvis pa Torp i Narke. 

N orgebesôket fortsatte i Heggedal och Oslo dar de predikade i en hyrd 
lokal pâ Môllergaden 38. Lokalen rymde 1000 personer och under de tre 
veckor de stannade hann de sarnia atskilliga till sina môten. Pa sôndagama 
var det fullsatt. Nelly Halllyfte fram nagra i hennes tycke intressanta skill
nader mellan Sverige och Norge. En var att det i Sverige fanns manga 
familjer som gama tog emot kringresande predikanter i sina hem medan dei 
Oslo var tvungna att bo pa hotell. Vidare hade Fralsningsarmén inte utsatts 
for samma behandling i Norge som i Sverige. Efter vad hon kande till hade 
ingen av Fralsningsarméns officerare satts i fangelse vilket hant i manga fall 
i Sverige.109 Norgetumén avslutades i Fredrikshald dit de var inbjudna av en 
metodistforsamling och i bôrjan av november atervande de till Sverige.110 

Tyskland 
Efter Norgebesôket var det dags for ett samarbete med Fredrik Franson igen. 
1 Finland kom Nelly Hall precis i skarven efter honom men i Tyskland blev 
samarbetet mer etablerat. Franson hade vid ett flertal tillfallen forsôkt ôver
tala Nelly Hall att, tillsammans med Ida Nihlén, komma till Tyskland dit han 
begett sig redan i februari 1889. Fôrst i slutet av aret var tiden antligen 
mogen att efterkomma hans ônskan, "wi fmgo fürst i bôrjan af sistlidne 
december wisst for oss, a tt Herren sa wille hafwa det" .11 1 Beslutet var in te 
helt enkelt. F ôrhallandena i Tyskland skramde nagot, atminstone om man 
ser till den bild Nelly Hall malade upp. 

"Gân och prediken evangelium fôr hela skapelsen!" (Mark 16:15). Sâledes ock i 
Tyskland med dess 70 millioner inwânare, af hwilka den ojemfôrligt stôrsta delen 
aldrig hôrt liwets ewangelium, om de kallas protestanter - Tyskland, der reformatio
nens wagga stod, men der likgiltigheten och sak:erheten i andliga ting, der fritankeriet 
och gudsfômekelsen aro sâ fruktanswardt utbredda, der den fria missionsverksamhe
ten ar sâ ytterst obegriplig; i Berlin ock, der bland mer an 1.500.000 menniskor endast 
20.000 nâgonsin besôka nâgon kyrka eller bônehus. - Tyskland, der swârighetema 
aro sâ stora och fôrdomame mot systrars offentliga wittnesbôrd jattestora! Menar du 
det, kare Herre? Ja. Gâ! 1 aren mina wanner, om 1 f:ôren, hwad jag bjuder eder! Ja. 
Hwart du leder, will jag :ffilja, hela wagen :ffiljer jag.1 2 

109 Hall1890a. For berattelsema om de svenska officerama som sattes i fangelse under 1880-
och 90-talet se exempelvis Kjall1972. 
110 Hall 1890a. 
111 Hall 1890b. Torjesen ger en utfôrlig beskrivning av arbetet i Tyskland med fokus pâ Fran
son. Torjesen 1985, s. 461-488. 
112 Hall1890b. 
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Nelly Hall var inte alldeles felunderrattad. Att framfora det religiosa bud
skapet i Tyskland var inte enkelt och Berlin var sardeles svararbetat. Fran
son och Emanuel Olsson bade kâmpat tappert, bade mot grupper som storde 
un der sj alva motena, och mot poli sen. For a tt fà ett slags andrum och en 
legal bas organiserade de i mars 1889 "Den fria evangeliska missionsallian
sen" (Freier Evangelischer Missionsverein). 113 1 foreningens namn hyrdes 
en lokal pa Krautstrasse 39 och det var dit Nelly Hall anlande med sina res
kamrater den 16 januari 1890.1 14 De ovriga i sallskapet var, forutom Ida 
Nihlén, Ninnie Akesson fran Malmo och Emil Jacobson fran Stockholm. De 
fornyade styrkorna tog genast upp kampen om sjalarna i Berlin. Franson 
rapporterade i Morgen-Stjernen i Danmark: 

Reinforced by the new battle group, we planned a new assault on Berlin. We 
announced great international jubilation festivals in large halls which had been rented 
for this purpose. Not a few people (for Berlin's circumstances) were attracted to these 
meetings and beard the Gospel of peace. Speakers from five different countries were 
advertised and took part. We got opportunity to pray with a few seekers. Sometimes 
the meetings became stormy, but war always is disturbing. The greatest direct results, 
however, as far as the salvation of sinners was concemed, came in our own hall which 
we have been renting for a long time on Krautstrasse. Here from time to time sinners 
have been finding Christ. 115 

Enligt de matt Nelly Hall matte med var Tyskland svararbetat. Hon skrev att 
landet var i lika stort behov av mission som "hednalanderna" och att det ut
gjorde "annu mer en wanara an stallningen i hednalanderna, emedan detta 
land hetes wara kristet och protestantiskt" .116 Missionsfalten lag darfor in te 
enbart langt horta, pa en annan kontinent. Det maktiga grannlandet i soder 
utgjorde en utmaning for de helgelseinspirerade missionarerna fran norr. 
Men det var ett kostsamt projekt. Det var knappt kollekter och medlemsav
gifter rackte tilllokalhyra an mindre till att avlona missionarerna.117 

Efter tre och en halv veckas intensiv motesverksamhet i Berlin flyttade 
verksamheten over till Barmen och Elberfeld i Wupperdalen dit de anlande 
den 10 februari. 11 8 Dar var forhallandena nagot battre. Inga socialdemokra
ter kom och tog over motena och darmed blev det inte nodvandigt med 

113 Torjesen, 1985 s. 466. 
114 Nelly Hall betonade hur enkelt och billigt det var att ta sig frân Malmô till Berlin. Det 
kostade 20 kronor och resan gick fran Malmo pâ eftermiddagen den 15 januari till Kôpen
hamn dar de ôvemattade och nasta morgon tog tâget ôver Seeland och Falster till Sjedersodde 
for vidare transport med bât till Wamemünde och darifrân till Stettinerbangârden i Berlin dit 
de anlande pa kvallen den 16 januari. Hall 1890b. 
115 "Brev fra Tyskland", F. Franson i Morgen-Stjernen, 15.04.1890. Citatet ar ôversatt av 
Torjesen fran danska. Torjesen 1985, s. 477 f. 
116 Hall 1890b. 
117 Ibid. 
118 Hall 1890c, s. 69 f. 
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polisingripande. 119 De forhyrda lokalema, ofta teaterlokaler, var stora och 
dyra, men ahorama var forhallandevis mânga vilket bidrog till att de fick in 
tillrackligt med medel for att tacka omkostnadema.12o 

Nelly Hall aterkom standigt i sina brev till de ekonomiska omstandighe
tema. Hon poangterade ofta vad saker och ting kostade, hur viktigt det var 
att offra for missionsarbetet och sa vidare. Fran de ekonomiska bidragsgi
vama sida forvantades givetvis en redovisning av vad deras pengar anvandes 
till. 1 annat fall kunde de inte med fortroende fortsatta att ge av sina medel. 
Dessutom kravdes standigt nya bidrag vilket underlattades om skaran av 
givare okade allteftersom verksamheten vaxte. Arbetet i Barmen underlatta
des av att det redan fanns fiera vackelseinspirerade grupper dar. 1 borjan av 
1880-talet besokte bade Robert Pearsall Smith fran USA och Elisabeth 
Baxter frân England omradet och Wupperdalen kallades i folkmun for 
"Mupperdalen" vilket utlastes "lasaredalen".121 Forutom Barmen och Elber
feld fick aven Hagen och Haspe besok av Nelly Hall och Ida Nihlén. 

Sprâket var ett problem for de svenska missionarema aven om tyskan 
inte utgjorde nagot hinder for Nelly Hall, vilket hon nogsamt papekade. "Jag 
kunde fran borjan tala tyska, afwen offentligen, men ej mina reskamrater, 
som nu forsta ganska bra, men annu foga tala annat an genom tolk."122 Hon 
borde rimligtvis inte ha haft nagra svarigheter att gora sig forstadd utan tolk 
eftersom hon bade undervisat i tyska. Darmed kunde hon ha avstatt fran att 
ta upp det i sitt brev och det faktum att hon aterkom ytterligare en gang i 
samma brev till fragan om kollegomas bristande sprakkunskaper andas en 
viss kritik av dem samt ett behov av att framhalla den egna kapaciteten. 

Allt som allt aro wi har i Tyskland nu 9 missionerande swenska syskon: 5 broder, 
Franson, Olsson, som i wâr wal reser till Nordafrika som missionar, Tjader (frân 
Stockholm), Ullman- de bâda sistnamnda anlande i Nov.- Jakobson som anlande 
samtidigt med oss och annu ej kan tala nagot; widare jag och min medarbeterska, 
sângfàgeln, samt Ninnie Akeson frân Malmô, hwilken lange warit utgifwen i Guds 
stora werk i Swerige, men annu ej tala tyska, samt andtligen fru Stjernwall frân 
Helsingfors, som warit har lika lange som Franson och Olsson samt afwen tar del i 
môtena och talar tyska. Det ar den lilla swenska krigsstyrkan i Tyskland.123 

A andra sidan rapporterade aven Fredrik Franson om medarbetamas fârdig
heter i tyska. Bedomningama sammanfoll i stort sett aven om han var nagot 
mildare i tonen.124 

119 Hall 1890b. Nelly Hall kallade socialdemokraterna fOr "fridsstôrare af allra varsta slag". 
Agitatorer med olika ideologiska fôrtecken slogs om sjalarna. 
120 Hyresvarldarna kallades fOr "djevulens agenter" och de tog bra betalt men lokalerna fyll
des vid varje môte. Hall 189c, s. 68. Arbetet gav resultat. 1 mars raknades ca 500 till de ny
omvandas skara. Brev frân F. Franson, Hagen, 18.03.1890 i CB 11.03.1890. 
121 Hall1890c, s. 69. 
122 Hall1890b. 
123 Ibid. 
124 Nelly Halls brev frân Tyskland publicerades i mars och F. Fransons i april. Tyvarr ar bâda 
breven odaterade. 
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As far as the language is concemed, Miss Hall could speak German fluently already 
earlier, so she had no difficulty, even at the beginning. Miss Nihlén could sing with a 
clear enuciation - like a native born german - and now she speaks German even in the 
bigger meetings. Tjader speaks German almost fluently. Ullman manages quite weil. 
Miss Akesson, who took part so heroically in the conflict in Berlin, has moved further 
south to Wiesbaden - where, among other things, she takes part in the meetings of the 
Russian Count Korff. She also will probably soon have overcome her language 
difficulty. Jakobson already conducting smaller meetings himself. He has been very 
diligent in the language, and God has richly blessed him. Mrs Stjemwall and Olsson 
speak with no trouble. At the present time Olsson and 1 are together.125 

Exakt hur lange Nelly Hall och Ida Nihlén stannade i Tyskland framgar inte 
av bevarade uppgifter men i sitt brev indikerade Nelly Hall att de antagligen 
skulle bli kvar ytterligare tre till fyra manader. Hur som, vid midsommartid 
var de tillbaka i Sverige och vid konferensen pa Torp levererade Nelly Hall 
en missionsappell inspirerad av det vaxande intresset for Kina samt holl ett 
inledande anforande vid ett vittnesbordsmote.126 

De problematiska kvinnorna 
Âven i Tyskland aktualiserades fragan om att kvinnor predikade. Av Nelly 
Halls brev framgar att hon redan innan hon reste var medveten om att det 
forekom motstand mot kvinnors offentliga upptradande, ett motstand som 
antagligen skarptes under Tysklandsvistelsen. Fredrik Franson, som var en 
erfaren man nar det gaUde att samarbeta med kvinnor, fick manga fragor om 
detta och till slut valde han att sjalv uttala sig i fragan. Det var inte forsta 
gangen Franson arbetade tillsammans med kvinnor men det var framforallt 
pa grund av samarbetet med Nelly Hall, Ida Nihlén, Ninnie Akesson och fru 
Stjemwall under aren 1889-90 i Tyskland som Fredrik Franson tog sig 
samman och gav sin syn pa saken. Han gjorde det i form av en langre artikel 
"Weissagende Tochter" som forst trycktes i Gemeinschaftsblatt och senare i 
bokform.127 For en diskussion om innehallet i hans skrift se kapitel 3. I 
artikeln tog han kvinnoma i forsvar framforallt genom att motivera sitt eget 
beslut att samarbeta med dem. 

Fransons skrift bar framhallits som ett bevis pa hans storhet och pionjar
insats nar det gaUde fragan om kvinnor och predikan. Han skrev sin senare 
sa beromda skrift och han "tillat" kvinnoma att vara predikanter. Litet, om 
knappt ens nagot, bar sagts om de kvinnor som faktiskt fanns pa plats. Vilka 
de var, vad de gjorde och att deras verksamhet och arbete lade grunden till 
att Fredrik Franson kunde gora sig ett namn pa detta omrade. Men det var 

125 "Brev fra Tyskland", F. Franson i Morgen-Stjernen, 15.04.1890. Citatet oversatt av Torje
sen fran danska. Torjesen 1985, s. 483. 
126 "Helgelseforbundets fjerde ârskonferens vid Torp" i TS 1890, s. 115, 136-137. 
127 Gemeinschaftsblatt nr 16 och 17, 1890. Franson hade redan lamnat Tyskland nar artikeln 
publicerades. Nâgra fà inlagg, bâde positiva och kritiska, publicerades i Gemeinschaftsblatt 
men det ledde inte till nâgon storre debatt. Torjesen 1985, s. 489. 
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inte tack vare att Franson tillat kvinnoma att predika som de gjorde det utan 
de predikade darfôr att de upplevt sig ha en kallelse. Darmed tvekade de inte 
att ta till orda i andliga ting. Utan dem skulle knappast Franson haft anled
ning att yttra sig i fragan. Men han har framhallits pa kvinnomas bekostnad. 
De har reducerats till ett slags bihang till den store missionaren och sam
fundsbildaren i stallet fôr att bli subjekt i sin egen historia. Franson overty
gades under resans gang om betydelsen av kvinnors insats men de borjade 
predika langt innan han hade "uppfunnit" det. Att han sedan mycket med
vetet, och med stor talang, sag till att ha kvinnor vid sin sida i moteskam
panj er och missionsproj ekt vittnar mer om hans organisatoriska :ffirmaga an 
om att han skulle ha varit den store foresprakaren for kvinnors predikan. Det 
var knappast tack vare hans tillatelse predikande kvinnor blev en fôreteelse. 
De predikade redan. 

Nelly Hall och Ida Nihlén kommenterade aldrig oppet Fredrik Fransons 
skrift daremot hade de sin egen teori om varfôr motstandet i Tyskland avtog. 
Det var star kt innan de kom men nar de val borj at sin verksamhet horde de 
inget av det och antog att det berodde pa att motstândama helt enkelt avstod 
fran att ga pa deras moten.128 Det kan lika val ha varit deras predikande som 
overtygade. Franson valde att publicera sig i fragan medan kvinnoma valde 
att overtyga genom sin verksamhet. Ett annat skal till att kvinnoma avstod 
fran att formulera sig i fragan kan ha varit att de da riskerade att uppfattas 
som larare over man, vilket Franson tydligt uppmanade dem att avhalla sig 
ifrân. 1 avslutningen till sin artikel skrev han att de borde avsta fran att 
debattera fragan eftersom de da riskerade att upptrada som larare vilket inte 
var onskvart. 129 Det ar rimligt att anta att Nelly Hall var val medveten om 
Fransons syn pa saken. Deras nara samarbete gor det troligt att de diskute
rade amnet och darmed var val inforstadda med varandras asikter. Att Fran
son uppmanade kvinnor att inte offentligt diskutera fragan kan inte ha kom
mit som en nyhet for Nelly Hall. Jamfor man med hennes eget inlagg i 
debatten 1881 ser man att hon delade asikten att kvinnor inte skulle inta en 
laran de position i fôrhallande till man. F orutsatt a tt hon in te andrat mening i 
sak kan detta vara huvudskalet till att hon avstod frân att blanda sig i debat
ten i Tyskland.130 Istallet overlat hon at Franson att yttra sig i fragan. 

128 Hall 1890s, s. 69. 
129 Franson 1897, s. 30. 
130 "Om qwinnans talande i forsamlingen", debattinUigg av Nelly Hall i SP 03.11.1881. Se 
kapitel3. 
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1 Moodys och Sankeys fotspâr 
I oktober 1892 reste Nelly Hall och Ida Nihlén till USA pa predikotumé. De 
ville utvidga sitt missionsuppdrag genom att bege sig till det stora landet i 
vaster och det kom att bli den langsta resan de foretog tillsammans. 

Planema pa att bege sig till USA tog form under varvintem 1892. Nelly 
Hall forvamade vannema pa andra sidan Atlanten om det kommande beso
ket i ett resebrev i Chicago-Bladet.131 Hon skrev aven till Fredrik Franson 
om de tilltankta planema och han i sin tur bistod henne genom att vidarebe
fordra idéema till sina kontakter i USA. 132 Ryktet om resan spreds aven till 
vannema och arbetskamratema i Helgelseforbundet. Missionarskamratema i 
Kina blev uppmuntrade av att hora om den forestaende resan och Emanuel 
Olsson skrev till Nelly Hall och Ida Nihlén att "Vi bedja Gud, att Nelly och 
du ma bli sasom kvinnor, hvad Moody och Sankey varit sasom man, i 
Amerika och pa andra platser dit i kommen (hvem vet, kanske afven i 
Kina?)" .133 Om Emanuel Olsson och de andra missionaremas bon om stor
verk besannandes eller inte kan diskuteras men det blev ett par intensiva 
arbetsar for Nelly Hall innan hon atervande till Sverige i september 1894. 
Ida Nihlén daremot blev kvar i USA. 

Jamforelsen med Dwight L. Moody och Ira D. Sankey var inte dalig.134 

Att det var Nelly Hall som sags som predikanten Moody och Ida Nihlén som 
sangaren Sankey rader knappast nagot tvivel om. Influensema fran de bada 
amerikanska vackelseledama var betydande och medvetandet om dem i 
hogsta grad levande, sa levande att Nelly Hall och Ida Nihlén vid en jamfo
relse kunde betecknas som Helgelseforbundets eget radarpar, vilket dess
utom sager nagot om den position de bada kvinnoma hade inom rorelsen. 
For Emanuel Olsson var hans foma arbetskamrater betydelsefulla vackelse
predikanter som val talde en jamforelse med gigantema Moody och 
Sankey.135 Forutom jamforelsen med amerikanama uttryckte Kinamissiona-

131 Hall 1892c. 
132 1 en notis i Frihet och Frid 3/1892, berattas om planema och breven frân Fredrik Franson 
och Nelly Hall. Vidare berattas att en inbjudningsskrift skulle komma att skickas till Nelly 
Hall och Ida Nihlén. 
133 Ur brev frân Emanuel Olsson till Nelly Hall och Ida Nihlén, Pao-téo, Kina, 08.04.1892 i 
TS 15/1892, s. 234. Till Kina kom de bada kvinnoma aldrig men USA-resan blev av och de 
skrev hem och berattade livfullt och detaljrikt om sina strapatser. 
134 Dwight Laman Moody (1837-1899) var predikant i Chicago dar han bland annat startade 
ett bibelinstitut. Ira David Sankey (1840-1908) sângtexter och musik fick en enorm spridning 
bland olika kristna grupper. Tillsammans turnerade de bâda i USA och Europa. 
135 Emanuel Olsson arbetade tillsammans med Nelly Hall och Ida Nihlén i Tyskland vâren 
1890. Nelly Hall och Ida Nihlén besôkte D. L. Moodys hem i Northfield. Han var inte hemma 
vid tillfiillet i frâga men fru Moody bjôd dem pâ middag pâ ett hotell. Nâgra mânader senare 
fick de tillfiille att lyssna till honom i Chicago. De konstaterade att sângen verkade vara lika 
viktig fOr Moody som predikan. Hall 1893a, s. 111. 
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rema sin gladje over USA-resan och bad att Gud skulle anvanda de bada 
kvinnoma till a tt "utpeka och nedbryta, bygga och plantera" .136 

Information om USA-resan gavs i en notis i Trons Segrar i vilken de 
bada arbetskamratema tillkannagav vart de tankte bege sig samt under vil
ken adress de tills vidare kunde nas.137 I USA spreds informationen om 
deras besok framst via Chicago-Bladet och Frihet och Frid.138 Deras 
ankomst annonserades med inbjudan att boka in ett besok och en av 
Helgelseforbundets evangelister i Sverige, J. W. Hultin, uppmanade via ett 
brev i Chicago-Bladet den amerikanska lasekretsen att ta val emot dem. 139 

Vannema i bade Sverige och Kina uppmuntrade dem alltsa och tvekade inte 
att framhalla vilket framgangsrikt evangelisationsarbete de bedrivit i Sve
rige. Forarbetet kring resan gav utdelning. Kallelsema att besoka olika plat
ser lat inte vanta pa sig. De paborjade sitt arbete praktiskt taget omedelbart 
efter ankomsten till New York den 22 september, och rapporter om vart de 
sedan reste och forhallandena de motte, publicerades i form av resebrev i 
Trons Segrar. De erholl aven ett slags officiellt valkomnande vid det mote 
som de fria evangeliska gruppema var samlade till i Minneapolis, Michigan 
i oktober 1892. De bada kvinnoma var inte sjalva narvarande men fick ett 
omnamnande vid motet.140 

I sitt fôrsta brev gav Ida Nihlén en livfull skildring av vad som hande 
under overfarten till USA.141 A vresehamnen var Goteborg och dar hann de 
med att halla moten bade pa arbetarforeningens och emigrantmissionens 
lokaler innan de antrade angaren Orlando den 30 augusti.142 "Vadret var det 
basta man kunde onska sig, och baten gick sa stadigt. 0, det var sâ skont att 
andas den skona, friska hafsluften och njuta af att fara omkring uti Herrens 
hand."143 Det var inte enbart vadret som gjorde Ida Nihlén lyrisk. Ombord 
pa ângaren upptackte de en gammal bekant, Alfred Kindvall, vilken under 
tre ar arbetat som evangelist for Helgelseforbundet i Sverige, samt ytterli-

136 Brev E. Olsson till Nelly Hall och Ida Nihlén. Pao-téo, Kina, 08.04.1892 i TS 15/1892, 
s. 234. 
137 27 State Street, c.o. O. A. Sjostrom, agent. New York, NY. U.S.A. Aven portopriset à 20 
ore angavs. TS 17/1892, s. 272. 1 borjan av 1893 forflyttade de sin bas till Chicago och kunde 
da nas via CB, Chicago, Ill. U.S.A. TS 24/1892, s. 383. 
138 J. G. Princell var redaktor bade tor tidningen CB och tidskriften Frihet och Frid. Notis i 
Frihet och Fred 01.02.1892. 
139 "En kar halsning till dem. Mottagen dem sasom afHerren sande och sasom hans wittnen! 
De hafva varit till stor walsignelse i Swerige. Ma de ock blifva det i Amerika bland dere dyre 
wanner. Oppnen edra lokaler och edra hem och befordren dem, det ar Gud behagligt." Ur 
brev frân J. W. Hultin, Finspong, 16.09.1892 i CB 11.10.1892. 
140 Ur rapport frân motet i Minneapolis, Michigan, 19-25 okt. 1892 inford i CB 15.11.1892. 
141 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén, Brooklyn, 04.10.1892 i TS 2111892, s. 334-336. 
142 Uppgifter om avresehamn och destination finns, forutom i resebrevet i emigrantregistret, 
Emigranten/Emihamn, kallkod: 49:169:4695 samt 49:169:4696. 
143 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén, Brooklyn, 04.10.1892 i TS 21/1892, s. 334. 
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gare ett fyrtiotal troende medpassagerare.144 Redan den forsta eftermiddagen 
arrangerades ett mote pa fordack och darmed gick en av Ida Nihléns och 
Nelly Halls onskningar i uppfyllelse. "Vi bada hade flere ganger bedt Gud, 
a tt vi skulle tà ha moten ombord och om moj ligt ock tà fora nagra af vara 
medresande till Jesus. Sa horde ju Herren var bon."145 

Det vackra vadret och de angenama omstandighetema holl dock inte i 
sig. Redan andra dagen blaste det kraftigt och efter landstigning i Grimsby, 
pa den engelska ostkusten, for vidare transport med tag till Liverpool bor
jade svarighetema toma upp sig. Hela skaran av emigranter och atlantpassa
gerare fordes ombord pa angaren Atlas men pa grund av en pagaende kole
raepidemi roktes bagaget for att undvika att eventuell smitta fordes vidare 
till USA. Trots denna forsiktighetsatgard meddelades fran USA att emi
grantema inte var valkomna. Dessa reste i tredje klass och Nelly Hall och 
Ida Nihlén hade, for att spara pengar, lost tredjeklassbiljett. De fick darmed 
ga iland med de ovriga tredj eklasspassagerama och tillbringa en vecka pa 
Guion-linjens emigrantharbarge. Â ven om de fysiska forhallandena pa har
barget var sa daliga att de helst forbigicks med tystnad hindrade det inte de 
bada reskamratema fran att halla moten. Den verksamheten lag aldrig nere. 
Vare sig de befann sig pa land elier vatten, under bar himmel elier pa 
Strangers Rest i Liverpool inbjod de till samlingar, predikade och sjong 
samt rapporterade om segrama: 

Bland dem som Himnade sig till Gud var ock en ung man, affalling, som reste till 
Amerika fôr att der kasta all religion ofverbord, men Herren hade under hela resan 
fôrfôljt honom med sitt ord och sin Ande och slutligen vann Han ock seger. Pris ske 
Gud! Sent komma vi att glomma dagarna i Liverpoot.146 

Efter en dryg vecka i Liverpool kunde de ateruppta sin resa och som andra
klasspassagerare gick de ombord pa angaren Wisconsin. De som inte kunde 
kosta pa sig prisskillnaden fick vanta ytterligare pa overfarten. Vadret var 
omsom vackert, omsom blasigt. De holl fiera moten i matsalen vilket vackte 
en viss anstot bland irlandare och mormoner. Nelly Hall och Ida Nihlén lat 
sig dock inte hindras trots att deras antagonister hotade med hamnd nar de 
kom i land. 147 Val framme i New York gav dock svarighetema med sig. De 
behovde inte ligga i karantan utan kunde praktiskt taget omedelbart ga iland 

144 Alfred Kindvall berattade om resan i ett brev skrivet i Alta, Iowa 16.11.1892 publicerat i 
TS 24/1892, s. 379-80. 
145 Vid ett mote dagen darpâ "fingo de se sex sjalar vid Jesu fôtter". "Frân Amerika", brev 
Ida Nihlén, Brooklyn, 04.10.1892 i TS 2111892, s. 335. 
146 Ibid. 
147 Alfred Kindvall var ocksâ involverad i kontroversen med irlandarna. Han anmalde dem 
till befalet: "Men fôr detta blefvo de sâ fôrbittrade, att de till och med sade, att mitt lif skulle 
komma i fara, omjag kom upp pâ dack." Inget livshotande hande mer an att Alfred Kindvalls 
bibel och sângbok fôrsvann. Han antog att hans antagonister hade slangt dem overbord. Brev 
frân Alfred Kindvall, Alta, Iowa 16.11.1892 i TS 24/1892, s. 380. 
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pa Ellis Island och nagon hamnd blev de aldrig utsatta for.148 For emigran
tema och passagerama pa angfartygen maste det ha varit en imponerande 
syn som motte demi hamninloppet till New York. Forst dok Liberty Island 
med Frihetsgudinnan upp och darbakom Ellis Island dar de gick iland for 
vidare transport till olika destinationer i USA. Redaktor Sjostrom tog emot 
demi sitt hem den forsta tiden och motesverksamheten paborjades omedel
bart. De hann besoka bade metodister, baptister, friforsamlingar och frals
ningsarmén i New York och Brooklyn redan under den fors ta arbetsveckan. 
Ida Nihlén beskrev New York och Brooklyn som tva skilda stader men fun
gerande bro- och angbâtsforbindelser underlattade resandet mellan dem. 149 

Deras New York vistelse sammanfoll med 400-arsjubileet av Columbus 
landstigning i Vastindien och Ida Nihlén beskrev entusiastiskt bâde 
Columbus insats och landet hon befann sig i: "val ar det, att Amerika, 
'denna juvel i havet' blivit upptackt. Sannerligen ar detta ett land som flyter 
av mjolk och honung i synnerhet for kroppsarbetare."150 Den oinskrankta 
religionsfriheten lyftes ocksa fram som en positiv sak samtidigt som det 
andliga klimatet inte alltid var det basta: "mycken ytlig formkristendom ar 
râdande, men, lofvad vare Gud. Manga finnas ock, som verkligen lefva for 
Jesus, och tjena honom."151 I den basta av varldar fanns alltsa ett uppdrag 
for de bada kvinnoma. Synd och forstelnad kristendom bjod pa tillrackliga 
utmaningar aven i det forlovade landet. 

Vasterut 
Fran New York fortsatte de norrut till Connecticut och Massachusetts dar de 
bland annat valkomnades i fiera olika metodistforsamlingar.152 Ôverallt var 
det "skona moten", en tacksam publik samt goda kollekter for mission. De 
traffade aven gamla bekanta frân Kolsva i Sverige och kunde konstatera att 
de fortfarande var "lyckliga i Jesus".153 Att pa det har sattet aterknyta till 
tidigare arbete horde till ett av gladjeamnena under resan samtidigt som de 

148 Flera andra bâtar fick ligga i karantan, bland annat en frân Hamburg, pâ vilken 23 matmi
skor hade dôtt i kolera. 
149 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén, Brooklyn 04.10.1892 i TS 2111892, s. 336, "Frân Ame
rika", brev Ida Nihlén, Springfield dec. 1892 i TS 111893, s. 14. 
150 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén, Springfield, dec. 1892 i TS 111893, s. 14. 
151 Ibid. 
152 I Quinsigamond utanfor Worchester, Massachusetts, arbetade dei en metodistforsamling 
som forestods av Victor Witting (1825-1906). Han foddes i Sverige och kom till USA 1847. 
1854 omvandes han till metodismen och innehade darefter ledande positioner bade inom den 
svenska metodistiska rôrelsen i USA samt inom metodistkyrkan i Sverige. 1867-1876 funge
rade han som metodistkyrkans ledare i Sverige. Svenskafolkrorelser 1937, s. 1058. 
153 "Frân Amerika" brev Ida Nihlén, Springfield, dec. 1892 i TS 111893, s. 14 f. Det intraffa
de mer an en gâng att de motte matmiskor vilka deltagit i deras môten i Sverige. Se exempel
vis Hall 1893a. 
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kunde trosta sig med att inte vara ensamma i sin upplevelse om det visade 
sig att tidigare resultat inte blev bestâende. 

Det ar sannerligen den stôrsta glâdje, evangelister ha' dâ deras barn vandra i 
sanningen, sâsom det ock ar deras djupaste sorg dâ de nyomvânda âter vanda ryggen 
till Gud och gâ tillbaka till verlden. Men Herren Jesus fick ju sjelf gôra denna smart
samma erfarenhet och lârjungen ar ej former ân hans Herre. 154 

Resebreven ar fyllda med detalj er om platsema de besokte, vilka manniskor 
de motte samt hur pass framgangsrika de var i att fora motesbesokama till 
omvandelse. Det var inte alltid stamningen var den ratta. 1 Pawtucket hade 
de ingen vidare framgang, medan det hos friforsamlingen i Campello blev 
riktigt "svenskt". Kansloma flodade och manga rycktes med. Kulmen 
naddes en sondagskvall da de fick be for 25 "fralsningssokande", samtidigt 
som vackelsen fortsatte aven efter att de gett sig av.155 Varje gang de rap
porterade om tagforseningar eller uteblivna hastskjutsar verkade de tamligen 
oberorda av svarighetema. Det kan ju tankas att minnena bleknade nagot nar 
de i efterhand skrev om dem eller att de helt enkelt inte upplevde situatio
nema som sarskilt dramatiska. 

De forsta tre manadema koncentrerades deras arbete till ostkusten dar de 
gama hade stannat langre tid, men de hade kallelser fran mellanvastem och 
begav sig darfor pa nyaret till Chicago.156 Resan gick via Niagarafallen dar 
de gjorde nagra timmars uppehall for att i bitande vinterkyla betrakta skâde
spelet. Ân en gang var de lyriska over vad de sag och kansloma tàngades in i 
sangen "Da brister sjalen ut i lovsangs ljud, 0 Store Gud!". Uppehallet vid 
Niagara forsenade dem och val framme i Chicago fanns ingen som motte vid 
taget. De fann pa rad, bestallde skjuts och anlande sittande pa sina koffertar 
till J. G. och Josephine Princells hem pa Loenstreet.157 

Makama Princell var etablerade ledare i den fria evangeliska rorelsen 
och via deras husorgan, Chicago-Bladet, spred de information om sin egen 
verksamhet och andras. Josephine Princell hade introducerat Nelly Hall for 
den svensk-amerikanska publiken redan 1883 da hon vid ett besok i Sverige 
kom i kontakt med henne, och skrev om foreteelsen kvinnor som predi
kade.158 Redan i december 1892 skrev Nelly Hall till "friforsamlingama i 
Western" for att forebada det forestaende besoket. Hon gjorde bland annat 
klart att besoket i USA inte foranleddes av nagon onskan att tjana ekono
miskt pa det for egen del eller att sarnia in pengar till ett sarskilt andamal. 

154 "Frân Amerika" brev Ida Nihlén, Springfield, dec. 1892 i TS 111893, s. 15. 
155 Hall 1893a, s. 111. Nar de besôkte Rockport, en udde lângs Atlantkusten, sôder om 
Boston, frân vilken telegrammen sândes till Europa skickade de sina egna hâlsningar till 
hemlandet med vindens och vâgomas hjalp. 
156 Julen tirade de i New York i redaktôr Sjôstrôms hem tillsammans med Hanna Ouchter
lony och hennes sekreterare, adjutant Sommer. Ha111893a, s. 108. 
157 Hall1893a, s. 109. 
158 Se kapitel 2. 
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Hon betonade sin position som missionssekreterare i ett nybildat missions
sallskap och att de medel som flot in vid moten elier genom bokforsaljning 
gick till underhall av de missionarer som arbetade i Kina och Sydafrika. 
Ingen behovde tvivla pa att hennes och Ida Nihléns arbete var ekonomiskt 
betydelsefullt for Helgelseforbundet. 

Detta sallskap har hittills fàtt en ej obetydlig del af sina inkomster genom wâra resor 
och personliga gâfwor och behowfa naturligtwis fortfarande och i annu hogre grad an 
forut samma inkomstkalla. 159 

Forutom det som behovdes for att bekosta resor, klader och mindre utgifter 
for. Nelly Hall och Ida Nihlén sandes de insamlade medlen till Helgelsefor
bundet i Sverige. Det faktum att Nelly Hall sag sig foranlaten att ta upp de 
ekonomiska ramama kring arbetet kan tyda pa att det torekom misstankar 
om att resepredikanter forsokte tjana pengar for egen del pa sina resor. 

Chicago blev deras bas under varvintem 1893. De beskrev det myllrande 
stadslivet och hur de sag "hogmod och synd af alla slag". Det fanns manga 
svenskar i staden fordelade pâ olika forsamlingar. Nelly Hall och Ida Nihlén 
kallades mest till metodister och de "fria". I missionskyrkoma, motsvarig
heten till Svenska Missionsforbundet i Sverige, hade de inte samma ingang 
och sjalva kopplade de detta till fragan om kvinnor som predikanter. Mot
stândet var enligt dem storre bland missionsforbundama i USA an i Sverige 
och det hade en tydlig koppling till det manliga ledarskapet i dessa forsam
lingar. Det kunde intraffa att en missionskyrka inte oppnades for dem medan 
daremot manga av medlemmama kom till moten de holl i andra kyrkor. I 
Rockford, Illinois, vagrade pastom i missionskyrkan att slappa in dem under 
forevandning att han inte ville synda genom att lyssna till en kvinna som 
predikade Guds ord. Ida Nihlén och Nelly Hall fann hans resonemang 
ologiskt eftersom han samtidigt uppmanade kvinnor i den egna forsamlingen 
att vittna i mindre motessammanhang forutsatt att de stod pa golvet och inte 
pa en plattform elier i en predikstol.l60 Kvinnor kunde uttala sig i andliga 
fragor men endast i mindre sammanhang och med lagre ansprak an man. Att 
vittna hade inte samma tyngd som att predika och det understroks dessutom 
rent fysiskt av att kvinnoma inte fick placera sig i en upphojd position. 
Podium och talarstol var till for dem som var overordnade och darmed inne
bade makten, i detta sammanhang mannen. Har kunde givetvis inte Nelly 
Hall och Ida Nihlén slappas in eftersom de da utmanade den forharskande, 
hierarkiska konsmaktsordningen. 

159 Ha111892e. 
160 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén, Milwaukee, Wisconsin, 13.05.1893 i TS 12/1893, s. 12. 
Det markliga i missionspredikantens resonemang understroks genom kursivering av "att han 
ej ville forsynda sig med a tt ga och ho ra en kvinna forkunna Guds orel' och i fet stil "stâ pâ 
golfvet". 
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Vid ett annat tillfalle bjôd medlemmama i en fôrsamling in dem trots 
motstand fran fôrsamlingens pastor. Nar han inte kunde ôvertyga medlem
mama om det oriktiga i att lata kvinnor predika avsade han sig ledningen av 
motet vilket enligt Ida Nihlén "gjorde ett pinsamt intryck pa ahôrama, men 
han skadade mest sig sjelf, ty fôrtroendet till honom sjônk hos manga i fôr
samlingen".161 Att kvinnor predikade lâg i tiden och att de inte sa latt lat sig 
hejdas strôk Ida Nihlén under genom fôljande citat: "Att tysta en kvinna, 
som en gang bôrjat predika ar lika omôjligt, som att binda en elefant med 
spindelvav."162 Att de fria gruppema slappte in demi sina kyrkor berodde 
enligt Nelly Hall och Ida Nihlén pa att de visste att "Andens svard det biter 
an, om det fôrs af kvinnor elier man" .163 Med andra ord kan man saga a tt de 
fria gruppema sag evangelisations- och missionsverksamheten som det pri
mara och om en kvinna fàtt Guds kallelse att predika var det ôverordnat det 
eventuella motstandet mot att kvinnor tog till orda offentligt. 

Kvinnor och predikan- en debatt pa bada sidor Atlanten 
Den debatt om kvinnors predikande som fôrdes i Sverige under 1880- och 
90-talen pagick aven bland de svensk-amerikanska gruppema i USA. I 
Chicago-Bladet kan delar av diskussionen fôljas eftersom tidningen ofta 
publicerade utdrag ur brev och referat som fôrst varit infôrda i svenska tid
ningar.164 I oktober 1884 aterfanns exempelvis ett brev fran P. P. Walden
strôm i vilket han berattade om ett besôk i Kôpenhamn och Malmô i sep
tember samma ar. Brevet hamtades ur Hemlandswiinnen i Sverige. 
Waldenstrôm skrev om de stridigheter som bade fôrekommit i Malmô med 
anledning av kvinnors predikande. Konflikten startade i samband med Nelly 
Halls besôk i en av stadens missionsfôreningar hôsten 1883.165 Walden
strôm valde att kommentera den uppkomna situationen och den splittring 
den orsakat vilket gav honom tillfalle att an en gang deklarera sitt eget 
avstandstagande i fragan. 

Paulus stâr der med sitt bud: Qwinnoma tige i forsamlingen, ty det ar icke dem tillatet 
att tala. Det ar skamligt for en qwinna att talai forsamling. Men hwad hjelper det? 
Nar en qwinna nodwandigt vill predika, sa maste aposteln stiga at sidan.166 

W aldenstrôms brev vackte den gangen ingen stôrre diskussion i Chicago
Bladet men sommaren 1890 togs fragan upp pâ nytt. Da var det ett brev fran 
missionar Lundi Kina som utgjorde den direkta orsaken. Delar av hans brev 

161 "Fran Amerika", brev Ida Nihlén, TS 19/1893, s. 305. 
162 Ibid. 
163 Hal11893a, s. 110. 
164 Omfattningen av och formema for det religiosa idéutbytet mellan USA och Sverige under 
1800-talet diskuteras i en artikel av Phil Anderson 1996. 
165 Se kapitel3. 
166 "Bref ur Hemlandswannen", P. Waldenstrom, odat. i CB 14.10.1884. 
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citerades i Chicago-Bladet och han var, i motsats till Waldenstrom, ytterst 
positiv till att kvinnor predikade och baserade sin asikt i fragan pa de 
erfarenheter han gjort i Kina. Han framholl att kvinnor kunde gora en 
mycket effektivare insats an man pa missionsfâlten. 

Har i Kina winner Gud de harligaste segrar genom qwinnans verksamhet. Hon upp
trader icke blott i det priva~ utan i kyrkor, pa gator och grander och predikar sâ bra 
som nagon prest kan gora. 16 

Delar av missionar Lunds brev publicerades aven i Hemlandsposten (Gavle) 
med nagra kritiska anmarkningar och detta i sin tur togs upp av Missions
Viinnen (USA). Skribentema i bada dessa tidningar gick emot missionar 
Lund vilket Chicago-Bladet i sin tur inte lat passera obemarkt. 

Wi weta nog, att det nu fOr mângen ar modemt att mot qwinnors predikande betona 
ordet: "Qwinnan tige i f6rsamlingen"; ty P. W. har gjort det, och nar han ropar, ar det 
mângen som gifwer eko, bade nar det ar wardt det och nar det icke ar wardt att âter
ljuda.168 

Signaturen P. W. syftade givetvis pa Paul (Peter) Waldenstrom och 
skarmytslingen i Chicago-Bladet visar att den debatt om kvinnors predikan
de som paborjades 1883-84 fortfarande var aktuell i Sverige samt att den nu 
aterspeglades i de svensk-amerikanska kretsama i USA. Chicago-Bladet 
forholl sig mer valvilligt och stodjande till kvinnors predikande an Missions
Viinnen som var huvudorgan for de grupper i USA som stod nara Svenska 
Missionsforbundet. 

Ett annat exempel pa diskussionen bland de svensk-amerikanska grup
pema ar det allkristna mote som holls i Phelps i Nebraska i oktober 1888. 
Motet rapporterades utforligt i Chicago-Bladet. En av de fragor som togs 
upp till diskussion var "Tillater Guds ord en qwinna upptrada som predi
kant, att deltaga i allman kristlig werksamhet, och att hafwa rostratt i for
samlingsangelagenheter?"169 Debattorema, som alla var man, var overva
gande positiva till bade predikan av kvinnor och rostratten. Paulus ord om 
att kvinnan ska tiga i forsamlingen enligt 1 Kor 14:34, uttyddes som att 
kvinnor bor vanta med att stalla fragor till sina man till dess de kommer hem 
och inte stora dem under motestid. Joels profetia lyftes fram under pape
kande att de yttersta tidema var for handen och i forlangningen av dem pro
feterade bade kvinnor och man. 

Hos motstândama framskymtade tva tydliga argument. Dels fôrefoll det 
en deltagare besynnerligt att se en kvinna predika medan man satt tysta, och 
en annan betonade att hans motstand grundade sig pa kvinnans underord
nade stallning och att hon orsakat syndafallet. Den overvagande majoriteten 

167 "Om qwinnans ratt att predika" i CB 26.08.1890. 
168 Ibid. 
169 "Frân det allmanna motet i Phelps, Neb. 11-16 oktober 1888" i CB 18.12.1888. Hela 
diskussionen finns âtergiven i Oison 1977, s. 64-71. 
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stallde sig dock positiv till foreteelsen och A. A. Andersson namnde som 
exempel Nelly Halls verksamhet. Han tog henne aven i forsvar mot eventu
ella anklagelser om att hon orsakade splittring i forsamlingar. 

Efter henne uppstâ inga sondringar i Guds forsamlingar, sâwida det icke sker genom 
of6rstândiga menniskor, som gifwa sig till att disputera och i forsamlingen disputera 
om det ar ratt eller oratt, att qwinnan talar. Men det râr hon icke for. Gud ar med 
henne och hon talar, smord af Guds ande, under det att mânga predikanter gâ sa torra, 
att det bara knarrar efter dem. 170 

Motet i Phelps visar att debatten om kvinnors predikande utspelade sig pa 
bada sidor Atlanten. Argumenten var i stort sett desamma och Nelly Hall 
stod an en gang i blickpunkten vilket tyder pa att hon var kand och kontro
versiell aven bland svensk-amerikaner samtidigt som hon hade ett stort stad. 

1 februari 1892 aktualiserades fragan pa nytt i Chicago-Bladet och an en 
gang anknots till en debatt som pagick i hemlandet. Med hjalp av Hem
landsviinnen refererade Chicago-Bladet fran ett predikantmote i Ôrebro lans 
fria missionsforening dar fragan om kvinnors predikande avgjordes med att 
det "wore hast att lata Gud rada. Den han gillar, walsignar han, de andra 
maste upphora forr eller senare".l 71 Chicago-Bladet fortsatte att torgfora 
tanken a tt kvinnors predikande var ett valkommet inslag i den kristliga verk
samheten och lat i juli 1892 publicera Arwid Mobergers skrift "Den heliga 
skrifts lara om qwinnors profeterande" till stad for kvinnors predikan.172 1 
Missions- Viinnen kom en insandare som ifragasatte Mo bergers skrift med a tt 
kvinnan inte var skapad till offentlig verksamhet utan till hushallsarbete och 
en hjalp at mannen.173 

Ett av de mer spektakulara exemplen pa motstândet mot kvinnor som 
predikade och upptradde offentligt utspelade sig i Red Wing i Minnesota i 
november 1893. Nelly Hall reste dai sallskap med Cecilia Gondret och de 
bada valkomnades av metodistforsamlingen pa orten alltmedan pastom i en 
annan forsamling utsatte dem for ett nytt, "foga efterfoljanswardt satt att 
hamma qwinnopredikan". 174 Ett brev, adresserat till Cecilia Gondret, anlan
de med care of adress till pastom i fraga. Han oppnade och laste brevet 
varefter han spred ut att det var ett karleksbrev till Cecilia Gondret och att 
avsandaren var en icke namngiven pastor. Nelly Hall skrev och fragade den 
brevoppnande pastom hur han kunde kanna till brevets innehall da inte ens 
Cecilia Gondret, som var den verkliga adressaten, hade last det. Han skyllde 
pa att innehallet lackt ut medan han letade efter henne for att overlamna 
brevet. Det blev en viss uppstandelse kring denna handelse men brevet kom 

170 "Frân det allmanna motet i Phelps, Neb. 11-16 oktober 1888" i CB 18.12.1888. 
171 "Om qwinnors predikande" i CB 02.02.1892. 
172 CB 30.08.1892, 06.09.1892. Moberger (f. 1835) var provinsiallakare och aktiv i Hogsby 
missionsf6rening och Kalmar lans kretsforening. Ekman 1902, s. 2610 f. 
173 "Om qvinnopredikan", F. G. Haggqvist, Lund, Wisconsin i MV26.10.1892. 
174 Hall1894a. 
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aldrig tillratta. Pastom vagrade att ails lamna det ifran sig, inte ens till sin 
egen forsamlings arsmote, och Nelly Hall avslutade berattelsen med att kon
statera att det var en brottslig handling pastom begatt och att han skulle kun
nat fà fangelsestraff om de anmalt honom.175 Historien om det pastadda kar
leksbrevet visar att kvinnoma konfronterades med olika typer av motstand 
dar aven rykten och fortal kan ses som exempel pa motstandamas strategier. 

Skilda vagar 
Under predikotumén i USA skildes sa Nelly Hall och Ida Nihlén at. Efter 
nara sju ars samarbete kom karleken emellan och forde de bada reskamrater
na in pa nya vagar.176 I maj 1893 gifte sig Ida Nihlén med svensk-amerika
nen Alfred Kindvali.177 De bada kvinnoma kommenterade uppbrottet pa var 
sitt hall. Ida Nihlén talade om allt hon lart sig under sina ar med Nelly Hall, 
hur tacksam hon var till sin moderliga van och erkande att det var svart att 
skiljas, "fastan syster Nelly blifvit mig kiir sasom en moder, kunde jag ej all
tid fà folja henne" .178 Nelly Hall var nagot mer aterhallsam i sin kommentar: 

Pâ fôrstnamnda (Alta) plats fick jag ofvervara min kara sângfogels, Ida Nihléns, 
brollop med predikant Alfred Kindvall. Som hon varit min songfogel och trogna med
arbeterska i fiilttâgen fôr Herren i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och nu sist 
Amerika, nara sex âr sammanlagdt, kandes det nog att lemna henne ifrân sig ... 179 

Vern skulle nu hjalpa Nelly Hall under "falttagen"? Problemet lôstes tamli
gen snabbt. Cecilia Gondret, med ett forflutet som operasangerska i Stock
holm, rekryterades under sommaren 1893 och for Ida Nihlén kom beskedet 
som en lattnad. "Nu bar ock Herren gifvit henne en annan medarbeterska, 
som kan fylla platsen vid hennes sida mycket battre an jag kunde, och af 
Nellys bref forstar jag, att de sympatisera val med hvarandra. Derfor bar jag 
ock mer an en gang hjertligt tackat Gud."180 Nelly Hall och Cecilia Gondret 
traffades i Minneapolis i juli 1893 och innan den nya medarbeterskan kom
mit till USA bade hon enligt Nelly Hall varit med om en harresande historia. 

175 Ibid. 
176 1 sina respektive kommentarer over att samarbetet upphorde gâr uppgiftema isar om anta
let âr. "nara sex âr sammanlagtd" enligt Hall 1893b, s. 336 och "nara sju âr" emligt "Frân 
Amerika", brev Ida Nihlén-Kindvall, odat. i TS 19/1893, s. 306. De traffades ijuli 1886 vilket 
ligger narmare Ida Nihléns uppskattning av tiden an Nelly Halls. 
177 Kindvall emigrerade som barn till USA och kom tillbaka till Sverige 1889 dar han under 
tre âr var resepredikant i HF innan han âtervande till USA i oktober 1892. Vigseln holls den 
31 maj i Alta, Iowa. Vigselannons i TS, bilaga till nr 12/1893. 
178 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén-Kindvall, odat. i TS 19/1893, s. 305. "Pâ resande fot", 
brev Ida Nihlén-Kindvall, odat. i CB 20.03.1894. Ida Nihlén-Kindvall avled 1910. Se minnes
runa i bilaga till TS 16/1910. 
179 Hall 1893c. 
180 "Frân Amerika", brev Ida Nihlén-Kindvall, odat. i TS 19/1892, s. 305. 
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Vid den sista kyrkofesten i Duluth berattade fru Gondret de underliga oden, hon for 
mer an ett ar sedan fick genomgâ, dâ hon genom svek och vâld hemma i Sverige som 
ïange, afven utsatt for forgiftningsforsok och andra onda anslag, allt pâ det att hon ej 
matte roja, hvad hon visste om en viss inflytelserik frus skandliga lif, samt hur hon 
omsider genom Guds maktiga hand och underliga ledning raddades ur rofvare- och 
mordarekulan. Hon skulle icke do utan /efva och forkunna Herrens gerningar, som 
hon ock nu gor. Ja, om detta torde svenska tidningar snart fortalja mer, och Gud skall 
visserligen snart blotta och frân jorden bortsopa de skandliga stallen, der sâdant kan 
ske i vârt kara gamla fosterland. 181 

Denna dramatiska historia tilltalade kanske bade ahorare och Hisare samti
digt som det bidrog till att oka nyfikenheten kring de ryktbara evangelister
na. Hur som helst bade Nelly Hall kvalificerade medarbetare. Cecilia Gondret 
bade varit operasangerska och Ida Nihlén avbrot en planerad karriar i samma 
bransch. Att de var utbildade sangerskor visar att sangen och musiken var 
val sa viktig nar det gallde att fànga ahoramas uppmarksamhet. Aven Nelly 
Hall var musikalisk och bade spelade och sjong men genom att samarbeta 
med valutbildade sangerskor forstarktes detta inslag i motesverksamheten. 

Under varen 1894 verkade Nelly Hall ater till stora delar pa egen band. 
Cecilia Gondret arbetade i Minnesota och Nelly Hall i Illinois, Iowa och 
Kansas. Nelly Hall kommenterade inte varfor de kom att arbeta var for sig. I 
Moline i Illinois kom dock "kraftig forstarkning i arbetet i min forra trogna 
sangfogel Ida Nihlén-Kindvall och hennes man" och under en period i 
Kansas fanns Annie Nystrom fran Topeka vid hennes sida. 182 Separationen 
mellan de tva tidigare medarbetama blev pa det sattet inte definitiv. Forutom 
ovannamnda exempel mottes de vid ytterligare nagra tillfallen innan Nelly 
Hall atervande till Sverige i oktober 1894.183 

Nelly Hall och hennes sângfâgel 
Ida Nihlén blev utan undantag Nelly Halls viktigaste medarbeterska under 
de aktiva predikantâren. Hennes sang kommenterades ofta och i positiva 
ordalag. For Nelly Hall var och forblev hon den lilla "sangfogeln". Fredrik 
Franson kallade henne till och med for "naktergal" vilket sager nagot om hur 
han uppfattade hennes musikaliska kapacitet.1 84 Det fanns nagot av ett "vin
nande team" over Nelly Hall och Ida Nihlén, den aldre och mer erfama pre
dikanten med sin skonsjungande assistent. Arbetsfordelningen var inte sta
tisk, bada tva kunde sjunga och predika men det var anda Nelly Hall som 
dominerade pa predikans omrade. Nar det kom till de sa kallade eftermotena 
hj alptes de at a tt be for de fralsningssokande och tillsammans, eller var for 
sig, rapporterade de om resultaten av sitt arbete fran platsema de besokte. 

181 Hall1893d, s. 335. 
182 Hall1894c. 
183 "Frân Amerika", brev I. Nihlén-Kindvall, odat. i TS 19/1893, s. 305. 
184 Brev F. Franson, Hagen, Tysk1and, 18.02.1890 i CB 11.03.1890. 
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Hur kan forhâllandet mellan de bâda kvinnoma beskrivas? De var av 
olika bakgrund och âldersskillnaden (18 âr) betydande, vilket givetvis 
avspeglade sig i deras relation. Nar de traffades var Nelly Hall nara de 
fyrtio, med en valrenommerad utbildning och lâng yrkeskarriar bakom sig. 
Ida Nihlén var arton âr med en avbruten sângutbildning i bagaget. Pâ nâgot 
satt fattade de tycke for varandra. Nelly Hall fick god hjalp med sângen och 
musiken och Ida Nihlén en aldre och mer erfaren kvinna att bâde identifiera 
sig med och sôka stôd bos. Att det skulle forekommit nâgra kontroverser 
mellan dem framkommer knappast av bevarade brev och rapporter, môjligen 
var Nelly Hall nâgot dominant och kravande. Hon stallde hôga krav bâde pâ 
sig sjalv och andra. Ett exempel frân Tysklandstumén kan tjana som exem
pel. Ida Nihlén var vid ett symôte i Berlin sâ uttrôttad att hon nara nog som
nade men blev hjalpt ur sitt predikament av Fredrik Franson som uppmanade 
henne att vila en stund. Hon protesterade under hanvisning till att Nelly Hall 
aldrig unnade sig nâgon vila under dagtid och att detsamma skulle galla for 
Ida Nihlén. Franson var dock av annan uppfattning och lovade tala med 
Nelly Hall om saken. Efter samtalet andrades rutinema och Ida Nihlén fick 
lov a tt vila en stund varj e dag.185 

Pa egen hand 
Efter skilsmassan frân Ida Nihlén foljde ytterligare nastan ett och ett halvt 
ârs arbete i USA noggrant redovisat i resebreven till vannema hemma i Sve
rige. Nelly Hall skrev om helbragdagôrelser och motstând mot kvinnor som 
predikade, om segrar i arbetet nar manniskor kom till tro, och om de ekono
miska och politiska forhâllandena i USA. Under âren i USA intradde en tyd
lig ekonomisk tillbakagâng och hon ansâg att den politik demokratema forde 
under presidents Clevelands ledning var till stort forfàng for landet. Frihan
del ledde tilllagre priser och hôg arbetslôshet.186 Det land som vid ankoms
ten tett sig som himmelriket pâ jorden bade pâ tvâ âr forvandlats till en na
tion i ekonomisk kris. En kris som slog mot fiera av de stora bankagama, 
bland annat de svensk-amerikanska bankirema Jemberg i Chicago och Sjô
strôm i New York. Hos den forre bade framforallt baptistiska grupper stora 
medel innestâende vilka formligen rann ut i sanden. Den senare gjorde kon
kurs i oktober 1894 och en mangd smâsparare forlorade sina pengar. Till de 
drabbade horde aven Helgelseforbundet dâ de 314 kronor som Nelly Hall 
bade satt in i Sjôstrôms bank i bôrjan av samma mânad inte hann ôverforas 
till Sverige innan konkursen var ett faktum. Missionsmedlen gick forlorade i 
den ekonomiska depressionen. Nelly Halls dom ôver bankir Sjôstrôm var tung. 

185 Ida Nihlén Kindvall, "Personliga minnen afbroder F. Franson", Minneapolis, okt. 1908 i 
Skogsblommor 1909, s. 49 f. 
186 Hall 1894f, s. 349. Grover Cleveland (1837-1908) var president âren 1885-1889 och 
1893-1897. 
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Det ldinns smartsamt, i synnerhet dâ man menat sig hafva att gôra med en broder i 
Herren och i stiillet finner, att han endast hangt om sig kristendomens kappa for att sâ 
mycket lattare komma ât de intet ondt anandes pengar. Ty, mina kara vanner, det 
tjenar till intet att sôka tiinka, att de, som sâ handla linda iiro troende. Ingalunda. 
Lâten icke bedraga eder, ropar Johannes till oss, 1 Joh. 1:7, 8. Den, som gor oriittfiir
digheten, ar af djevfulen. De kunna hafva varit Herrens, men aro det for visso icke 
mer, dâ de fOrôfva sâdana gemingar.187 

Pengar synes ha varit en viktig angelagenhet for Nelly Hall och att pa detta 
satt forlora de intjanade medlen maste darfor ha upplevts som ett extra hart 
slag. Kostnader for resor och hur lite hon spenderade for egen del av det hon 
samlade in var standigt aterkommande teman men det som bande i samband 
med den Sjostromska konkursen synes ha varit ett undantag. 1 ovrigt kom de 
insamlade medlen missionsvannema till banda. Kollektemas storlek samt 
var de samlades in fortecknades noggrant i Helgelseforbundets kassabocker 
vilka ger en god inblick i Nelly Halls USA-resa. Uppgiftema i kassabock
ema bekraftar resebreven och omvant. 

De ekonomiska och politiska orolighetema i USA sattes aven in i en 
apokalyptisk tolkningsram. Katastrofema fick sin plats i en forvantad fram
tid mot vilken all mission och evangelisation stravade. Ett annat tidstecken 
som fogades in i den apokalyptiska tolkningsramen var judamas situation, 
hur de borjade organisera sig pa olika hall i Europa samt planera for att ater
vanda till Palestina.188 De apokalyptiska forutsagelsema kom att bli ett allt 
tydligare tema i Nelly Halls forkunnelse och amnet kommer att behandlas i 
nasta kapitel. 

Nelly Hall gjorde aven en intressant jamforelse mellan Sverige och USA 
nar det gaUde relationen mellan kvinnor och man. De amerikanska mannen 
framstod for henne som mer jamstallda an de svenska och klart efterfoljans
varda. Hon bade sett man, speciellt de skandinaviska, bista med tvatt, disk 
och inhandlande av mat. De kunde till och med helt ta over ansvaret for 
hushallet om deras fruar var sjuka. Dessa man fann det inte helier opassande 
elier fomedrande att agna sig at dylika sysslor i gasters narvaro, inte ens om 
de var professorer elier pastorer: 

ty har anses det hedrande att vara en ôm och hjelpsam make. Men hvilken man, ja, 
hvilken kristen man i Sverige skulle ej anse det under sin vardighet att pâtraffas bitra
dande sin hustru med dylika bestyr, afven om hon behôfver sâdan hjelp mer an val? 
Har behôfvde sakert svenskar taga lardom af amerikanare.189 

Nelly Hall uppmanade alltsa till en radikal nyordning av hemarbetet i Sve
rige och hon analyserade situationen i ekonomiska termer. Anledningen till 
att mannen i USA "hjalpte till" i hushallsarbetet berodde enligt Nelly Hall 
pa det hoga lonelaget. De fiesta ansag sig ej ha rad att anstalla tjanstefolk, 

187 Hall1894f, s. 350 f. 
188 Hall 1894d och Hall 1894e. De bâda breven ar, forutom adressaten, identiska till sitt 
innehâll. 
189 Hall1894c, s. 160. 
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men istallet for att kvinnoma blev overhopade av arbete gick deras man in 
och tog pa sig en del av syssloma.190 Enligt hennes satt att resonera kan slut
satsen dras att ett hogre lOnelage ar bra for jamstalldheten mellan kvinnor 
och man men samtidigt kan man undra om det enbart var ett lagre lonelage i 
Sverige som gav svenska man mojlighet att halla pa sin vardighet och lata 
kvinnor ta pa sig mer av hemarbetet. 

Ater i Sverige 
Efter tva ar i USA atervande Nelly Hall till Sverige. Resan gick fort och bra 
aven om Nordsjon bjod pa hart vader med motvind. Ombord pa Atlantanga
ren Lucania lamnade hon New Yorks hamn den 6 oktober och anlande 9 112 
dygn senare till Goteborg. Hon underlat inte att upplysa om att hon reste 
tredje klass for att forega med gott exempel. Helt behovde hon dock inte 
avsta fran bekvamligheter da de ensamstaende kvinnoma i tredje klass pa 
Lucania blev inkvarterade i andra klass hytter. Ombord pa Ariosto, som tra
fikerade strackan Hull-Goteborg, fick hon daremot dela utrymme med bade 
kvinnor, man och bam.191 Evangelisationsverksamheten pagick som alltid. 
Pa Atlanten, dar vadret var behjalpligt, arrangerades tre moten for skandina
ver och ett for engelsktalande, alltmedan daligt vader pa Nordsjon 
inskrankte verksamheten till aftonbon med sang och gitarrmusik. 192 

Dagama innan Nelly Halllamnade New York besokte hon Intemationella 
Missionsalliansens arskonferens.193 1 positiva ordalag beskrev hon missions
sallskapet vars mal var att med hjalp av 20.000 missionarer evangelisera 
hela varlden. Det faktum att omkostnadema var laga, bade med tanke pa 
organisationen samt de resurser missionarema hade att rora sig med, fram
holls som extra efterfoljansvart. lote minst ordforanden sjalv, A. B. Simp
son, levde upp till bilden av en ledare vilken villigt underkastade sig ett liv 
under knappa ekonomiska omstandigheter.194 Intemationella Missionsallian
sen hade kontakter med Fredrik Franson och fiera av de kandidater han 
rekryterat i Sverige kom att arbeta for alliansens rakning i Kina. 195 Nelly 
Hall framholl att Sverige via detta intemationella natverk av missionsorga
nisationer deltog i varldens evangelisering.196 Som alltid var hon fokuserad 

190 Ibid. 
191 Hall1894foch Hall1894g. 
192 Hall 1894g. 
193 En rapport infordes i TS. Nelly Hall stod for oversattningen samt bifogade en kommentar 
med sina intryck av konferensen. Hall1895a. 
194 Hall1894g. Nelly Hall oversatte tvâ predikningar av A. B. Simpson. Hall1895h och Hall 
1896f. 
195 Hall1894f, s. 351, Torjesen 1985, s. 553-559, s. 564--588. 
196 Hall1894f, s. 351. 
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pâ sin uppgift som missionssekreterare och sâg till att sprida information vid 
varje mojligt tillfalle. 

Val hemkommen blev Torp hennes stadigvarande adress och utgângs
punkt for de kommande ârens resor. Redan i december var hon pâ vag och i 
sallskap med Judith Bergstrom, tidigare officer i Fralsningsarmén men nu 
evangelist i Helgelseforbundet, besoktes traktema kring Medevi, Garphyttan 
och Vintrosa. Nyâret och de forsta veckoma i januari tillbringades i Stock
holm dar Florakyrkan utgjorde hennes bas)97 Vâren 1895 reste hon 1angs 
den norrlandska kusten i sallskap med Anna Dah1ander. 198 1 Gastrikland 
besôktes finnmarkema och i slutet av april anlande de till Sundsvall dar de 
hôll môten i metodistkyrkan. Bland de mânga sâgverken langs kusten be
sôkte de Sund, Eriksdal och Fagervik.I99 Resultaten av deras anstrangningar 
var inte ôversvallande. Det fanns ingen anledning att klaga pâ det andliga 
klimatet i denna del av Sverige men de stora vackelsema ville inte infinna 
sig menade Nelly Hall. "Folklynnet ar mera trôgt an pâ andra hâll i vârt 
fosterland. Dock ~ar man visst intet skal att kalla Norrland ett hârdt och 
otacksamt arbetsfalt i andlig mâtto."200 Anna Dahlander blev i september 

. samma âr avskiljd for missionsarbete i Spanien. Hon reste som missionar for 
Helgelseforbundet men samarbetade pâ plats med engelsk baptistmission.201 

Aren fram till sekelskiftet 1900 praglades av fortsatt resande i Sverige 
och efter nara femton âr som kringresande predikant blev tillbakablickama 
allt fler. Det intraffade ofta att Nelly Hall âterkom till platser hon besôkt 
under 1880- och bôrjan av 1890-talen. Hon gjorde jamforelser samtidigt som 
hon âtersâg mânga av sina tidigare âhôrare. Hon uttryckte sin gladje ôver det 
vaxande engagemanget frân kvinnors sida och med hjalp av Joels profetia 
formulerade hon foljande framtidsvision: 

Hwilken skara systrar, som nu utgifwa sig i Herrens werk, och dess antal waxer 
mycket fort! De utgora sakert mânga tusen, aro flertalet af missionarema pâ hedna
Hiltet, aro fralsningsofficerare, evangelister och arbeta i andra kallelser. Antalet 
swenska systrar direkt och uteslutande utgifwna i Herrens werk, dels i hemlandet, dels 
i hednalandema, dels i Amerika, gâr sakert till flere hundra. "Herren holl sitt ord. De 
qwinnor, som f6rkunna det glada budskapet utgora en stor har" (Ps. 68:12, norska 
ofwers ). Âfwen denna nutidsuppfyllelse af Joels profetia och nyss anf6rda bibelsprâk 
ar f6r wisso ett afgjordt tecken, att denna tidsâlders slut ar nara, och den tid ej lângt 
borta, dâ Herren skall utgjuta sin ande ofwer allt kott. 202 

197 Hall 1895d identiskt till innehâllet med Hall 1895e. Judith Bergstrom f6rde antecknings
bok over deras besok pâ olika platser. Ôrebro Missionsskola, Lasaren, "Anteckningsbok f6r 
Judith Bergstrom fran och med den 3 december 1894". 
198 Hall1895f, s. 205 f. 
l99 Ibid. 
200 Hall 1895f, s. 206. 
201 Kârbrant 1987, s. 97, 99, 103. 
202 Hall 1895d. 
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V aren 1896 tillbringade hon i Smaland, Blekinge och Skane och aret darpa 
reste hon i Vastergôtland och Varmland.203 1 maj 1898 var hon an en gang i 
Karlskoga med omnejd vilket gav henne anledning att se tillbaka pa den 
stora vackelsen tio ar tidigare. Att tidema var annorlunda an nar de stora 
vackelsema drog genom bygden skiner igenom i hennes berattelse. 

Lofvad vare Gud, en ganska talrik qvarleva efter nâdens utkorelse ar annu qvar, fast 
der naturligtvis befunnits vara stenoresfolk och tomemanniskor i mangd. Sâdana aro i 
denna tidsâlder sakert oundvikliga. 204 

En vistelse i Dalamas finnskogar 1898 gav material till en beskrivning av 
den storslagna naturen samt jamforelser med de Varmlandska finnmarkema 
och seden att bada bastubad.205 Men de detaljerade reserapportema glesade 
ut under senare delen av 1890-talet. Uppgiftema om var hon befann sig blev 
farre och istallet tog de apokalyptiska forutsagelsema ôver. 1 februari 1899 
var hon i Nassjô och darefter finns inga tydliga uppgifter om var hon uppe
hôll sig.206 Antagligen deltog hon i Torpkonferensen samma ar aven om hon 
in te figurerar i den officiella rapporteringen. 207 

Fram emot sekelskiftet 1900 verkar det som att ett skede av hennes liv 
var ôver och att nagot nytt stod for dôrren. Hon var inte langre medlem av 
Helgelseforbundets styrelse aven om hon fortfarande fungerade som mis
sionssekretare och ledamot av missionskommittén. Ar 1900 blev ett omska
kande âr fôr det lilla missionssallskapet da tio av dess missionarer dog i 
Boxarupproret i Kina. Aren som kringresande predikant i Sverige och andra 
lander var pa vag att ôverga i nagot annat och intresset for apokalyptik lyste 
igenom allt tydligare. Alla dessa omvalvningar forebadade en forandring 
aven i Nelly Halls liv. Exakt hur hon resonerade ar svârt att i efterhand 
rekonstruera men det beslut hon fattade om sin framtid kan tydligt avlasas. 1 
februari 1901 lamnade hon Sverige for att an en gang ge sig i kast med det 
stora landet pâ andra sidan Atlanten, Nya Sverige. 

203 Hall 1896a identiskt med innehâllet i 1896b och vidare Hall1896c, 1896e, 1897a, 1897b 
och 1897c identiskt med innehâllet i 1897d. 
204 Hall 1898a identiskt med innehâllet i 1898b. 
205 Hall 1898e. 
206 Hall 1899. 
207 TS 1899, s. 210-216, 227-238, 250-251. 
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Apokalyptisk aktôr 
Denna avhandling inleddes med att missionaren, missionssekreteraren, over
sattaren och predikanten Nelly Halllamnade fademe- och modemelandet for 
att an en gâng, och som hon sjalv sa, "pâ obestamd tid" bege sig till Nya 
Sverige.1 Som redan antytts kom denna avfard att markera slutet pâ hennes 
enastâende karriar som predikant. Detta kapitel ska belysa handelsema och 
skalen, bâde hennes egna och andras, till att hennes liv tog den vandning det 
tog. De handelser som gâtt att spâra frân de sista femton âren av hennes liv 
domineras av hennes installning i apokalyptiska frâgor. 

Fram mot sekelskiftet 1900 steg forvantningama pâ att tiden narmade sig 
sitt slut och kristna forkunnare kryssade mellan olika apokalyptiska bud
skap. 1 nâgon mening var det den stora teologiska frâgan pâ modet.2 En av 
dem som pâverkade diskussionema i Sverige var Fredrik Franson. Hans 
skrift Himlauret publicerades 1897 men lângt innan dess hade han fort fram 
sina idéer i predikningar och artiklar. Redan 1882 holls efter amerikanskt 
münster en predikantkonferens i Uppsala dar ledarskiktet av vackelsens folk 
deltog och i Trans Segrar skrev C. J. A. Kihlstedt artiklar ô ver samma 
amne.3 Under 1890-talet utvecklades aven Nelly Hall till en apokalyptisk 
visionar. Hon âterkom till frâgan om tidens slut i praktiskt taget allt hon 
skrev. 1 resebrev och oversattningar fanns uppmaningar om den sista tiden 
tillsammans med detaljerade utlaggningar om varldslaget. Hon var en av fà 
svenska kvinnor som tog till orda i dessa frâgor och anvande sin position 
som forkunnare till att fora fram budskapet samtidigt som hon med tiden 
stotte pâ problem. De kretsar som lyssnat till hennes utlaggningar om hel
gelse och helbragdagorelse borjade ta avstând frân henne. Frâgan ar varfor 
hon inte langre tilltalade sina âhorare. Var det utmanande att hon som 
kvinna forde fram apokalyptiska budskap eller hade problemen mer med 
hennes val av apokalyptiskt innehâll att gora? 

Det fanns mânga aktorer pâ den apokalyptiska arenan och de skiljde sig 
ât pâ vasentliga punkter. Till Sverige kom influensema bâde frân tysk pie-

1 Hal11901c. 
2 For en bakgrund till1800-talets apokalyptiska stromningar i Sverige se Goran Gunner 1995 
och 1996, s. 37-68. 
3 Konferensen i Uppsala behandlas av Goran Gunner 1995. InUiggen vid konferensen ar âter
givna i Redogorelse for Diskussionen rorande de yttersta tingen wid konferensen i Uppsala 
den 2-4 juli 1882. Kihlstedt hade en serie artiklar med titeln "Hvad skall Kristi tillkommelse 
medfora for den vantande bruden?'' i TS 1901, s. 98-101, 113-116, 161-165, 177-180, 193-
197. 
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tism och engelsk och amerikansk reformert kristendom.4 Under 1800-talet 
vaxte fiera apokalyptiska rorelser fram i England och USA. De var delvis 
oberoende av varandra aven om de engelska oftare fick en spridning till 
USA an tvartom. 1 England var Edward Irving (1792-1834) den store ideo
logen pa omradet och han eftertraddes av John Nelson Darby (1800-1882). 
Den senare blev en kand foretradare for den premillennialistiska synen pa 
sluttiden dar tidpunkten for Kristi aterkomst forlades till borjan av tusenars
riket. Enligt ett postmillenialistiskt satt att se skulle daremot Kristi ater
komst ske fürst efter det att riket upprattats. 5 De premillennialistiska idéema 
kom att ta over och bli de dominerande mot slutet av 1800-talet. Enligt 
Goran Gunner fanns det fà kvinnor bland de "apokalyptiska aktorema". 1 sin 
genomgang av apokalyptiskt material pa svenska fran slutet av 1800- och 
under 1900-talet visar han att endast tva procent av forfattama var kvinnor. 
Han drar darfor slutsatsen att apokalyptiken helt dominerades av man. Uti
fran detta staller han fragan om skalet till att kvinnoma var fà hade att gora 
med ett allmant tillbakahallande av kvinnor elier om det kunde bero pa att 
det manliga maktspraket i de apokalyptiska textema var kvinnofientligt. 
Gunner namner tre kvinnor, Ester Norin, Aimee Semple McPherson och M. 
Basilea Schlink. Alla tre publicerades i Sverige pa 1900-talet (1942, 1939, 
1972) och var darmed sena ijamforelse med Nelly Hall.6 

Emigration elier flykt? 
Det var inte alldeles sjalvklart att Nelly Hall skulle bege sig till USA 1901. 
Hon hade fürst ett annat resmâl i tankama vilket redan berorts i kapitlet om 
Helgelseilirbundet. lnnan hon bestamde sig for USA hade hon overvagt att 
resa till Sydafrika. Skalet till att hon valde USA var enligt henne sjalv att 
hon kunde gora mer nytta dar. Uppdraget var detsamma som tidigare, att 
tjana Gud och anvandas pa basta satt. Hon uppmanade F. A. Boltzius att be 
for henne: 

Jag skulle vilja, att du bâde Gud, att Han i Amerika i stor nâd ville bruka mig sâ 
mycket som mojligt f6r sitt folk och f6r sina dyrkopta, aven mycket till de sjukas 
helande sâ nedlâtande sig till sin tjanarinnas ringhet ytterligare.7 

Att predika och be for sjuka stod fortfarande i centrum for hennes engage
mang. Nar hon bestamde sig for denna resa var hon over femtio ar men 
aldem verkade inte ha avskrackt henne. Samtidigt kan den ha haft betydelse 

4 For en historisk bakgrund till den svenska situationen se Goran Gunner 1996, s. 37-68. 
5 Sandeen 1970. For en mer utf6rlig definition av begreppen pre- respektive postmillennia
lism se t.ex. Marsden 1991, s. 39 f, Goran Gunner 1996, s. 23. 
6 Goran Gunner 1996, s. 342 f. Aimee Semple McPhersons liv behandlas i en biografi av 
Blumhofer 1993. 
7 Ur brev frân Nelly Hall till F. A. Boltzius, Malmo, 04.02.1900, citat frân Linge 1959, s. 88. 
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for hennes val att resa till USA. Dar var hon redan kand i svensk-ameri
kanska kretsar och visste battre vad hon hade att vanta. 1 passagerarlistan 
uppgavs att hon reste som missionar, vilket pekar pâ att inte gjorde skillnad 
me lian Sydafrika och USA nar det gallde arten av si tt uppdrag. 8 V art hon an 
begav sig var och forblev hon missionar. 

Den ôppna forklaringen i Trans Segrar 1901 visar att Nelly Halls planer, 
forutom att resa till USA, for ovrigt var tamligen obestamda nar det gallde 
de narmaste âren. Hon reste "annu en gâng och fôr obestâmd ti d". 9 A tt hon 
begav sig till USA var i och for sig inget markligt. Det var fortfarande USA
emigrantemas tidevarv och sjalv hade hon redan tillbringat tvâ âr i landet pâ 
1890-talet. Men om hon verkligen tankte sig att emigrera for gott ar svârt att 
avgôra. Ingenstans sags att det var en emigration hon hade i tankama. Inte 
helier antydde hon att hon tankte âtervanda till Sverige. Det kan tankas att 
hon reste utan att ha planerat mer an sjalva ditresan. Att hon sen blev kvar 
och aldrig âtervande till Sverige kan ha varit ett beslut som vaxte fram under 
âren. 

Hon namnde om sina resplaner i ett brev i Chicago-Bladet och val pâ 
an dra si dan Atlanten annonserade hon om sin ankomst och si tt uppdrag. 1 o 
Planema liknade dem hon presenterade i samband med sitt forsta besôk och 
anslaget var som alltid kraftfullt och uppfodrande. Hon hade nâgot att 
erbjuda och ville sprida den insikten sâ lângt som môjligt: 

Tillkannagifvande 

Som undertecknad nyss annu en gâng anlandt till Nya Sverige, d. a. Fôrenta Statema, 
och afven nu med enda syftet att fà gifva Guds husfolk mat i ratt tid, att fà gâ efter 
borttappade och fôrlorade samt lifva och starka rnissionssinnet, ônska vi underratta 
kristliga skandinaviska fôrsamlingar, till en bôrjan i New England-statema, att vi 
gema vilja besôka dem och tjena efter ali den nad, Herren fôrlanar, och torde derfôr 
de, som ônska sâdant besôk, meddela sig med oss under adress: 23 Greenwich Street, 
New York City. 

Februari 1901. Nelly Hall.ll 

Vidare rapporterade Chicago-B/adet att hon anlant till New York och att 
hon for "nâgon tid" planerade att resa runt och predika. Det ar mycket troligt 
att hon forvantade sig ett liknande mottagande som 1892. Med hjalp av 
annonsering skulle inbjudningama till olika predikoplatser strômma in och 
hon skulle kunna ta vid dar hon lamnade landet 1894. Men bâde resan och 
anledningen till att hon gav sig av var annorlunda. Ar 1892 for hon i sall
skap med Ida Nihlén och till stôd for si tt arbete fick de uppmuntrande ord pâ 
vagen. Missionarskollegoma i Helgelseforbundet sâg dem rentav som den 
kvinnliga motsvarigheten till "Moody och Sankey". Val i USA valkomnades 

8 Ernigranten!Emihamn, kallkod 1901:57:1194. 
9 Hall1901c. 
10 Hall1901a. 
11 Hall1901e. 
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de den gângen officiellt i olika moten och pressen skrev om dem. Frâgan ar 
om inte Nelly Hall rentav stod pâ toppen av sin karriar 1892-94. 

Den bar gângen reste hon utan foljeslagerska och det finns inte ett spâr 
av nâgra uppskattande ord. Dessutom var hon i samband med sin avfard 
tvungen att forsvara sig mot falska anklagelser. Val i USA var situationen 
till att borja med i stort sett som tidigare. Hon vande sig aven denna gâng till 
de fria evangeliska grupperna med Chicago-Bladet som huvudorgan. 
Annonser och brev i tidningen talar sitt tydliga sprâk. Dessutom skrev hon 
tvâ brev till Trons Segrar i Sverige och sande kollektmedel till Helgelsefor
bundet frân moten i Brooklyn och Massachusetts. 12 Dessa strodda spâr 
pekar pâ att hon fortsatte predika och sarnia in medel for Helgelseforbundet 
samtidigt som hon rapporterade hem om sina upplevelser. Kontakten var 
darmed inte helt bruten med de gamla kollegorna och vannema. Hon fort
satte att stodja missionsarbetet pâ det satt hon alltid gjort och hon var ange
lagen om att beratta om vad hon sâg och horde i USA. Som alltid bjod 
hennes brev pâ fascinerande scenerier och utlaggningar kring de politiska 
och sociala forhâllandena. 

Den svarta missionen 
New York gav god naring ât Nelly Halls iakttagelseformâga. 1 mâlande 
bilder beskrev hon det pulserande livet i staden med alla dess manniskor, 
kommunikationer och byggnader. Hon var sarskilt fascinerad av alla, som i 
likhet med henne sjalv, reste kors och tvars ôver Atlanten och det valdiga 
folkhav hon motte i en stad som New York. 

Vi lefva i en tid, dâ den profetian i Dan. 12:4: Mânga skola resa af och an, och kun
skapen skall varda stor (lyder i svenska bibeln sâ: "Mânga skola forska i den, och 
kunskapen skall varda stor"), fullbordas for vâra ogon. Hvilken valdig strom af 
resande mellan land och land, mellan Gamla Verlden och Nya Verlden, For. Stat., 
hvars folkmangd, naturligtvis mest genom invandring, vuxit pâ ett ârhundrade frân 
4,000,000 till 75,000,000. Hvilken rent hapnadsvackande trafik i millionstadema 
sâsom t. ex. storre New-York med dess 3,000,000 invânare! Har forslâ icke langre den 
upphojda jemvagen, den jattelika Brooklyn-Bridge for jemvagstâg, ekipager, fordon 
och fotgangare, ej helier mangdema af valdiga ângfarjor ofver East-river, utan nu 
byggas ytterligare tvâ jattebryggor mellan New-York â ena sidan och Brooklyn och 
Jersey â den andra, den ena lika stor som den redan byggda, den andra mycket stôrre. 
Den nu varande kostar ofver 55,000,000 kr. Hvad tyckes om ett dylikt resande! Derfor 
ligger det sanning i hvad en resande pâ blixttâg har yttrade till sin medresande, bâda 
pastorer: ''Ni och jag hafva troligen i vâr lifstid rest mer an alla vâra forfader till 
Adam fOrut tillsammans." 0, hvilket resande! Kunskapen hvarder ock stor i dessa 
yttersta ti der. Och denna kunskap, denna insigt, som vinnes af massoma, ar bâde god 

12 Hall 1901e, 1901d, 1901f och 190li. "Genom froken Hall koll. vid ett mote i Brooklyn 
1.28 dollars, 4.78 Skr", "Zulu gm. froken Hall frân 3 systrar â Temple Str. Campello, Mass. 6 
doll, 3.68, 22.08 Skr". FAO, HF:s arkiv, G 3:1, Kassabokjuni 1899-1902, (815) 09.04.1901, 
(829) 17.05.1901. 
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och ond, for mânga en lifvets lukt till lifs, for andra en kunskap, hvarigenom de for
stôras, forderfvas och fortappas. 13 

A ena sidan kunde hon inte lata bli att fascineras av den tekniska utveck
lingen, utbyggnaden av kommunikationema och resandet. A andra sidan 
vamade hon for den nya tidens kunskap och allt var in te frid och froj d i den 
stora staden. Fordarvet harskade och djavulen bedrev sin "svarta mission". 
Hon raknade upp salooner, pubar, opiumhâlor, bordeller och spelklubbar 
som exempel pa den "svarta missionen" och djavulen tillskrevs ansvaret. 
Hon namnde om korruption ide politiska leden och menade att det sedliga 
forfallet inte var nagot att forvanas over nar stadens styre var i handema pâ 
"mutkolfvar och fordervfade man". Pressen rapporterade om den sa kallade 
Tammany-ligan vilken sades ha placerat tjansteman pa en rad poster.14 Mitt 
i detta morker fanns ljusglimtar i form av missioner som tjanade ett annat 
syfte. Nelly Hall tog sig an uppdraget att beskriva dessa missioners verk
samhet for de svenska lasama. 1 enlighet med vad hon rapporterade om bor 
hon ha varit fullt sysselsatt med att besoka olika projekt i New York och 
Brooklyn. Tva av dem beskrev hon mer ingaende, namligen Warszawiacks 
judemission och Skandinaviska bamhemmet.15 

Herman Warszawiack var kand som den "omvande juden". Hans liv bade 
redan tidigare presenterats i bland annat Trans Segrar och Nelly Hall 
namnde att hon kant till verksamheten och bade bett och offrat for den
samma.16 Nu var hon glad att kunna besoka lokalema i New York och gav 
en mycket ingaende beskrivning av hans liv och missionsverksamhet. 
Warszawiack, kom ursprungligen fran Polen. Han kom i kontakt med den 
kristna tron vid en vistelse i Breslau i Tyskland och lat dopa sig. For att 
undga reaktionema fran sin familj tog han sig forst till Skottland och sedan 
vidare till USA. Dar paborjade han missionsarbete bland judar i New York 
och nar Nelly Hall besokte honom 1901 bade han en lokal pa 424 Grand 
Street. For Nelly Hall var det ett stort ogonblick nar hon halsades valkom
men av denne judemissionar. Att hon betraktades som en betydelsefull gast 
kunde inte ha undgatt hennes lasare. 

Missionaren helsar pa oss, och for oss upp pâ plattformen. Var missionar Bror Neil 
fran S. Amerika, som ledsagade oss, fàr ock plats der.17 

Fran sin upphojda position lyssnade hon till predikan pa tyska och iakttog 
den andaktiga ahorarskaran. Hennes sallskap, Bror Neil, reste pa eget initia-

13 Hall 190 If, s. 122 f. 
14 Ibid. 
15 Hon namnde aven Natt-missionen i Chinatown och Sjômanskyrkan pa Catherina Street 
men aterkom inte med nâgon beskrivning av dessa verksamheter. Hall1901f, s. 125. 
16 TS 17/1893, s. 261-271, 18/1893, s. 279-286, 18/1893, s. 279-286, 19/1893, s. 299-301, 
2111893, s. 331-334, 22/1893, s. 344-347. Besôket hos Warszawiak rapporterades i Hall 
1901f, s. 124 samt i Hall1901d. 
17 Hall1901f, s. 124. 
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ti v som missionar till Argen tina 1898 innan han 1901 atervande till Sverige. 
Antagligen var han pa hemvag nar de sammanstra1ade i New York. Helgel
seforbundet hade ingen egen missionsverksamhet i Argentina men formed
lade pengar till Bror Neils arbete.18 

W arszawiack hade môtt atskilliga svarigheter i si tt arbete och kring hans 
historia vilade ett heroiskt skimmer. Han kom fran en valbargad judisk fa
milj och att han blev kristen fick han lida for bade i sin familj och i sitt arbe
te i New York. Han hade dock sina tillskyndare (Nelly Hall namner dem vid 
namn) och till den skaran raknade sig Nelly Hall. Han fick sta som ett slags 
motkraft till den "svarta missionen" och en annan fyrbak i môrkret var det 
Skandinaviska barnhemmet i Brooklyn. Hennes besôk dar blev till ett kart 
aterseende med forestandaren Gustaf Kallman. De kande varandra sedan 
"den underbara vackelsen" i Karlskoga 1888.19 Man kan saga att det Skandi
naviska barnhemmet i forlangningen var en frukt av hennes eget arbete. 
Kallman hade kommit till USA 1893 (alternativt 1894) och arbetade den 
forsta tiden som malare innan verksamheten som barmhartighetsangel tog 
ôver.20 Ar 1898 ôppnade han sitt hem for ôvergivna skandinaviska barn. 
Hemmet blev en samlingsplats for barn men aven manga vuxna tillbringade 
nagra veckor i villan i hôrnet av 67:e gatan och 18:e avenyn i Brooklyn.21 

Dessa var ofta snickare, sômmerskor, hantverkare, skraddare elier tradgards
mastare och bidrog villigt till verksamheten med si tt yrkeskunnande. Â ven 
Nelly Hall bodde dar en tid 1901 och deltog i undervisningen av barnen. 

Under flere mânaders vistelse i hemmet har jag lart kanna det i grund, har ock tagit 
del i arbetet bland barnen, si:irskildt ledande morgon- och aftonbonema samt bibel
stundema, hvarvid jag lart dem val ett dussin andliga sanger, ord och melodi, svenska 
och engelska, utom korer. 22 

Hon rekommenderade alla skandinaver som kom till New York och de som 
var "Herrens och barnens vanner" att besôka barnhemmet.23 Josephine 
Princell tog henne pa orden och besôkte hemmet vid tva tillfallen, i maj 

18 Kârbrant 1987, s. 99. Bror Neil blev pastor i Betlehemskyrkan i Malmo 1901. 1919 
anstalldes han vid Svenska Alliansmissionens nyoppnade bibelinstitut. Goran Gunner 1996, 
s. 76. Bror Neil gav aven ut en bok om apokalyptik 1927. 
19 Hall1901i, s. 316. Nelly Hall skrev aven om barnhemmet i "Breffrân storre New York" 
mars 1901 i CB 19.03.1901 och i Skogsb/ommor 1902, s. 81-85. 
20 Bada ârtalen :llirekommer. 1 resebrevet i TS 20/1901 ni:imns "vintem 1894" och i 
Skogsblommor, 1902, s. 82 stâr det att Kallman anli:inde i mars 1893. Ett av dem mâste vara 
en felskrivning. 
21 Den exakta adressen ar hi:imtad ur A Handbook For Adopters. Av ni:imnda skrift framgâr att 
verksamheten delvis fori:indrades over aren. Frân borjan var den inriktad pa att ta hand om 
skandinaviska :lliraldralosa barn, senare blev det vita barn i allmi:inhet och 1962 beskrevs 
"Kallman house for children" som "A protestant inst. for 65 normal dependant children, age 
5-12; serves New York City and adjoining countries". Hemmet hade da flyttat till8515 Ridge 
Blvd., Brooklyn. 
22 Skogsblommor 1902, s. 84 f. 
23 Hall1901foch 1901d. 
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respektive juli 1901, och skrev diirefter uppskattande om verksamheten.24 

Tyvarr lyckades hon inte traffa Nelly Hall vid nâgot av tillfallena. Denna 
bade visserligen hemmet som bas men befann sig pâ re sa och Josephine 
Princell beklagade att de gick om varandra. Hon bade verkligen sett fram 
emot a tt fà traffa sin gamla be kant. 25 

Barnhemmet lâg nara havet pâ Brooklyns sydvastra del och med hjalp av 
spârvagn kunde barnhemsgasterna enkelt gora utflykter till Coney Island. 
Dar trangdes nojespalats och badhus med de mer valbargade New York
bornas sommarvillor. Nelly Hall beskrev livfullt de rikas nojesliv. Deras satt 
att bada havsbad bade hon exempelvis inte stiftat bekantskap med tidigare. 

Hafsbaden har i Amerika forete den egendomligheten, att man och kvinnor, iforda 
baddrakter, som man ïar hyra pa platsen, bada tillsammans. I allmanhet stannar man 
lange i badet och stracker sig alltemellanât raklâng i den tina sanden vid stranden. 26 

Den sociala uppdelningen bland de mest valbargade var ocksâ nâgot som 
intresserade henne. Pâ hotellen i Brighton och Manhattan Beach, oster om 
Coney Island, var exempelvis judar portforbjudna. Ett hotell i Brighton som 
inte kunnat stâ emot utan slappt in judar fick se bâde sitt anseende och sina 
priser sjunka. Men lyxen och valstândet var inte enbart f~rbehâllet de rika. 
De som inte bade nâgra pengar alls kunde andâ njuta av musiken och fyr
verkerierna. Det var fritt for allmanheten att promenera pâ terrasserna kring 
hotellen och aven slâ sig ned en stund, nâgot Nelly Hall fann mycket egen
domligt. Samtidigt var hon inte sen att utnyttja tillfallet nar hon en kvall 
besokte omrâdet tillsammans med en grupp frân barnhemmet. De glittrande 
nojena kunde dock inte mata sig med ljudet frân de maktiga havsvâgorna 
och tankarna gick till en psaltarpsalm. "Valdigare an dânet af stora valdiga 
vatten och an hafvets branningar ar Herren i det hoga. (Ps 93:4)"27 

Insprangt mellan noj espalatsen fanns aven en lokal for kristna moten. I 
vems regi framgâr inte. Mitt ibland ljusen och fyrverkerierna frân nojesfal
ten projicerades Jesus Saves i lysande bokstaver mot kvallshimlen. Enligt 
Nelly Hall behovdes denna mission mer an val och hennes beskrivning av 
Coney Island landade i en upprakning av de rikaste mannen i New York och 
hur olyckliga de var trots sina formogenheter. Hon varnade for rikedomens 
fordarv med hj alp av vad hon last i pressen om Wen K. Wanderbilt, Andrew 
Carnegie, John Rockefeller, Pierpont Morgan och Henry Flagler. Dessa dâ
tidens kandisar fick sina liv uthangda i tidningarna och Nelly Hall tog nog
samt in detaljerna och formedlade dem vidare till trossyskonen i Sverige.28 

24 "Resebref', Josephine Princell, New York 06.05.1901 i CB 21.05.1901. 
25 "Resebref', Josephine Princell, Franconia 22.07.1901 i CB 06.08.1901. 
26 Hall 1901 i, s. 317. 
27 Ibid. 
28 Hall 190 li, s. 317 f. W anderbilt, Carnegie och Rockefeller uppgavs ha uttalat sig om a tt 
pengar inte kunde skanka 1ycka, Morgan var en djupt olycklig man och Flagler hade skiljt sig 
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Cppna forklaringar 
Ater till frâgan om varfor hon Himnade Sverige 1901. Var hon redo for annu 
ett uppbrott i sitt liv eller kande hon sig mer eller mindre tvingad att lamna 
hemlandet? Den oppna forklaringen i Trons Segrar, i samband med avfar
den, tyder pâ a tt hon i nâgon mening kan de sig kritiserad. 29 Âmnet var up
penbarligen brannande och fick henne att formulera ett offentligt forsvar for 
sin teologiska hâllning i frâgor som rorde de yttersta tidema. Med detta i 
bagaget .lamnade hon kanske Sverige med forhoppningen att bli battre mot
tagen i USA. Val dar blev hon emellertid tvungen att an en gâng avge en for
klaring dâ hon ratt snart stotte pâ liknande motstând elier kritik som i Sveri
ge. 1 Chicago-Bladet i maj 1901 publicerades "Oppen forklaring till Guds 
folk" undertecknad ''Nelly Hall, evangelist och medlem av Helgelseforbun
dets hednamissionskommitté". 30 Inledningsvis konstaterade hon a tt de miss
forstând gallande hennes apokalyptiska âsikter som fanns i Sverige aven 
vunnit spridning bland de svensk-amerikanska gruppema i USA. Hon onska
de att tillrattalaggandet skulle spridas vida omkring och helst publiceras i 
fier tidningar. Ryktet hade uppenbarligen gâtt fore henne och avspeglade sig 
eventuellt i antalet inbjudningar. De var kanske inte sâ mânga som hon 
forvantat sig. V ad var det som utloste denna ovilja mot hennes forkunnelse? 

1 sina oppna forklaringar uppgav hon att hon anklagades for att omfatta 
âsikter som kunde jamforas med universalism elier unitarism. Men detta var 
enligt henne en missuppfattning byggd pâ okunskap. 1 samma andetag som 
hon avvisade dessa laror polemiserade hon mot den hogre bibelkritiken, 
kristen vetenskap och utvecklingslaran. 31 Sin egen forkunnelse presenterade 
hon pâ foljande satt: 

... att Gud pâ de senare âtta âren gjort synnerligen viktigt och klart fôr mig, hvad han 
genom sina heliga profeters (apostlars och aven Kristi) mun (Apg. 8:26) frân verldens 
begynnelse talat om det heliga rike, som han har pâ jorden skall uppratta, der Kristus 
skall regera med sina heliga ofver Israel och de andra folken, sedan han krossat sina 
fiender och bundit satan och has tjansteandar. Detta evangelium om riket, hvilket ju 
skall fôrkunnas fôr alla folk fôre denna tidsâlders slut, har jag o:fta och med langtan 
omtalat, sâ ock pâpekat de mânga redan fullbordade elier fôr vâra ogon i uppfyllelse 
gâende profetioma, som gifva vid handen, att denna tidsâlders slut ar fôrestâende, och 
att Herrens stora hamndedag, fôdslosmartoma, som Jesus omtalar, kanske redan aro 
fôr handen. Dessa ting, som Herren fôr oss gjort klara och viktiga hafva vi icke vâgat 
undanhâlla hans folk och anse, att de fOr denna tid aro framfôr allt annat beaktans
varda.32 

frân en vansinnig hustru. Âven Wanderbilt var skild och Rockefeller led av dâlig matsmalt
ning. 
29 Hall1901c. 
30 Hall1901e. 
31 Detta var ingenting nytt. Hon vamade exempelvis fôr Kristen vetenskap redan 1895 och 
fern âr senare skrev hon om "hogre kritiker" och ritschilianer. Hall1895b och 1900a. 
32 Hall1901g. 
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"De senare atta âren" pekar pa att det mâste ha varit i samband med den 
tidigare USA-vistelsen hon kom i kontakt med dessa for henne sjalv nya 
teologiska tankar. Hon namnde aldrig vilken riktning det kunde ha rort sig 
om eller hon lyssnat till nâgon speciell storhet pa omradet. Uttrycket "mati 
rattan tid" och att hon ville na dem som ville ha denna "mat" var den enda 
forklaring hon gav samtidigt som hon forsakrade att hon inte andrat inrikt
ning pâ sitt arbete. Hon sade 

aldrig upphort att ifrigt onska fOrsamla med Herren, uppsoka borttappade och hela 
sargade samt aro helt brinnande f6r den stora riksangeHigenheten, att sanda lifvets 
brod till de arma hedningarna, hvilket vi tillfyllest âdagalagt under de mer an 18 âr, vi 
varit ute i Herrens arenden. 33 

Ân en gang var det predikan och arbetet for mission som stod i centrum. 
Den oppna forklaringen landade i en summering av hennes ar som predikant 
och missionssekreterare och hon gjorde vad hon kunde for att inte bli miss
forstadd nar det gallde arten av sitt arbete eller innehallet i sin lara. Avfar
den fran Sverige och mottagandet i USA blev emellertid inledningen till ett 
nytt skede i hennes liv. Hennes installning ide apokalyptiska fragoma blev 
till en vattendelare som bidrog till att âren som uppburen predikant och mis
sionsivrare led mot si tt slut. F orst i efterhand star det klart vilken vandning 
hennes liv tog. Sjalv kunde hon knappast ana hur det hela skulle utvecklas. 

Andrade âsikter 
Nelly Halls avfard fran Sverige och vad som foregick den kommenterades 
efter ett antal ar av dem som kande henne narmare. En av dessa var 
Josephine Princell. Hon besokte Sverige 1905 och intervjuade makama 
Hedin pa Torp. Bland mycket annat diskuterade de Helgelseforbundets 
bildande och nar de kom in pa vilka som satt i den forsta missionskommittén 
namndes med sjalvklarhet Nelly Halls namn. 

Denna post bekladdes under flere âr af froken N. Hall, till dess hon pâ grund af and
rade âsikter i nâgra af den kristna trons hufudsanningar mâste lamna sin befattning. 
Samtidigt upphorde hennes anslutning till f6rbundet och hon reste till Amerika, dar 
hon trodde sig kunna finna ett tacksamt falt f6r sin verksamhet. Dessa f6rhoppningar 
ha dock slagit alldeles fel. 34 

Kihlstedt uttalade sig i samma arende 1912 nar han skrev med anledning av 
Trans Segrars 25-ars-jubileum. Han medgav att Nelly Hall medverkat flitigt 
i tidskriften men att till sist deras "uppfattningar gingo alltfor mycket isar 
afven i fraga om de mest vitala sanningar".35 Langre an sa strackte han sig 
inte nar det gallde att forklara vad meningsskiljaktighetema gallde. Klart ar 

33 Ibid. 
34 "Helgelsef6rbundets verksamhet" av Josephine Princell i Skogsblommor 1906, s. 45 f. 
35 "Trons Segrars 25-ârsjubileum" i TS 1914, s. 101. 
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dock att Josephine Princell och Kihlstedt, som bada kande Nelly Hall val, 
antyder att det rorde sig om teologiska grundfragor. Josephine Princells 
uppgift att Nelly Halls anslutning till Helgelsefôrbundet upphorde och att 
hon darefter reste till USA stammer inte med Nelly Halls egna ord i sin 
oppna fôrklaring i maj 1901. Dessutom var hon fortfarande medlem av 
missionskommittén nar hon reste och fortsatte atminstone ett ar efter sin 
avresa att skicka pengar till Helgelsefôrbundet fôr missionen i Kina och 
Sydafrika. Hon fôrsag aven Trans Segrar med missionsinformation. 36 A tt 
hon gjorde det var kanske inte sa markligt eftersom hon officiellt ersattes pa 
posten som ansvarig fôr missionskommittén fôrst vid Torpkonferensen i juni 
1901. Kihlstedt tog over men i praktiken kom arbetet att skôtas av Axelina 
Herlin och hennes dotter Elna.37 

Ytterligare ett exempel pa fôrklaringar om vad som lag bakom Nelly 
Halls avfard 1901 ges i Helgelsefôrbundets 25-arsskrift fran 1912. Fôrst 
lovordas hennes insatser i samband med de fôrsta Torpkonferensema innan 
de mer problematiska spôrsmalen tas upp: 

Emellertid gled hon sedermera i afseende pâ Uira och verksamhet in pâ ett spâr, som 
gjorde henne oUimplig att Uingre vara manniskofiskare och oHimplig for Helgelsefor
bundets verksamhet. Hennes anslutning till detta forbund upphorde, och hon reste till 
Amerika, dar hon trodde sig finna ett tacksamt fait for sin verksamhet. 38 

Nelly Hall omnamndes i de fôrsta tillbakablickama men den konflikt som 
fôregick hennes sorti fick endast vaga antydningar. 1 de anfôrda exemplen 
preciserades inte vad konflikten rôrde sig om. 

Daremot ga v E. J. Ekman redan 1902 besked i si tt oversiktsverk om den 
inre missionens historia. Han avslutade helt sonika sin beskrivning over 
Nelly Halls liv med att konstatera att hon inte langre var medlem av 
Helgelsefôrbundet pa grund av sin "uppfattning i fragor, som rora de yttersta 
tingen".39 

Fragan ar om hennes installning i apokalyptiska fragor kan betraktas som 
ny. Visserligen blev inslagen av apokalyptiska fôrutsagelser mer 
framtradande i allt hon skrev under 1890-talet men hon hade levt i vantan pa 
Kristi aterkomst under hela sitt liv som predikant och missionsadministrator. 
"Jesus kommer snart", "Om vi lever till dess", "Om inte Jesus kommit 
tillbaka innan dess" och liknande uppmaningar avslutade de fiesta av hennes 
brev genom aren. Hon talade om de yttersta tidema i sina predikningar och 
som en konsekvens av att leva i denna tid hade kvinnor fôrvantan pa sig att 
delta i evangelisations- och missionsarbetet. De uppmanades rentav att 
predika fôr att paskynda Kristi aterkomst vilket var nagot hon sjalv i allra 

36 Exempel pâ missionsartiklar ôversatta frân engelska av Nelly -Hall: Hall 1901j, 1901k, 
1902b och 1902c. 
37 Skogsblommor 1906, s. 46, K.ârbrant 1987, s. 66. 
38 Helge/seforbundets missionsverksamhet 1912, s. 40. 
39 Ekman 1902, s. 2893. 
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hogsta grad stravade efter att leva upp till. Fredrik Franson horde till dem 
som tydligt knot tanken pa tidens slut till fragan om kvinnors offentliga 
forkunnande. Under 1880- och de forsta aren pa 1890-talet var Nelly Halls 
apokalyptik sakerligen fârgad av kontaktema med Fredrik Franson. De 
arbetade med samma mal i sikte och kande val till varandras teologiska 
tankevarld. Det finns inga spar av konflikter fran den tiden som skulle kunna 
hanforas till Nelly Halls installning i apokalyptiska fragor. Problemen borjar 
dyka upp forst mot slutet av 1890-talet. 

Russellian? 
1 samband med Nelly Halls dod 1916 namndes for forsta gangen att hon kom 
a tt in tressera sig for Charles T. Russells laror och a tt detta var skalet till 
konflikten mellan henne och Helgelseforbundet.40 Minnesrunan i Trons 
Segrar uppgav att hon spridit Russells skrifter i USA men att hon under 
senare delen av sitt liv lamnat rorelsen. Chicago-Bladet berattade med 
anledning av hennes dod att hon varit "sardeles flitig i att forfâkta hans 
[Russells] laror genom husbesok, gatumoten och spridande av litteratur".41 
Fragan ar dock om hon verkligen anslOt sig till The Zion 's Watchtower Bible 
Society? Det finns ingen anledning att betvivla uppgiftema i dodsrunoma 
men samtidigt ar det i efterhand svart att avgora pa vilket satt hon anslot sig 
till rorelsen och for hur manga ar. 1 Jehovas vittnens arkiv i Sverige finns 
inga referenser till Nelly Hall vilket i och for sig inte ar sa markligt med 
tanke pa att rorelsen inte var etablerad i Sverige innan hon begav sig till 
USA 1901.42 ln te bell er i det amerikanska arkivet vid hogkvarteret i 
Brooklyn finns nagra spar efter henne. 43 F orutom uppgiftema i dodsrunoma 
1916 om att hon verkligen bade kontakt med rorelsen finns en adressuppgift 
i Trons Segrar. 1 det forsta numret 1902 meddelades att Nelly Halls adress 
var "Bible House, Allegheny Pa".44 Detta var adressen till rorelsens huvud
kontor fram till 1909 da verksamheten flyttade till New York.45 1 ovrigt 

40 Minnesruna over Nelly Hall av J. Sonesson i TS 22/1916, s. 350 f. 
41 CB 01.08.1916. 
42 Tidningen Vakttornet borjade ges ut pâ svenska 1904. Briem 1944, s. 25. Enligt uppgift 
var det fôrst frân mitten av 1920-talet som rorelsen pâ allvar var etablerad i Sverige. Lindén 
1971, s. 380. 
43 Privatarkiv Gunilla Gunner, brev till Watchtower Bible Society, Brooklyn, NY, 
28.10.1999, 26.11.1999. Brev frân Watchtower Bible Society, 23.11.1999. Ett skal till bristen 
pâ material frân rorelsens f6rsta tid kan harrora frân att deras bibliotek beslagtogs pâ uppdrag 
av den amerikanska regeringen 1918. Bergman 1999, s. 24. 
44 TS 1/1902 parmen, darav ingen siduppgift. 
45 Bergman 1999, s. 5. Enligt Bergman var ett av skalen till tlytten att C. T. Russell ville 
"starta pâ nytt" efter flera uppmarksammade affarer, düribland en uppslitande skilsmüssa. 
Barbara Grizutti Harrison, avhoppad medlem av Jehovas vittnen, gâr i sin bok om rorelsen 
igenom de olika turerna i Charles och Maria Frances Russells skilsmüssa. Grizutti 1980, 
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refererade Nelly Hall aldrig till Charles T. Russell i sina texter. Hon kom
menterade inte helier i tryck sin eventuella anslutning till hans rôrelse. 

For a tt skapa nâgon klarhet kring handel sema un der senare del en av hen
nes liv, framforallt nar det galler hennes nyorientering i apokalyptiska fra
gor, fàr man gâ till de resebrev hon skrev âren efter den forsta USA-vistel
sen samt bibelstudiet A Gospel not to be ashamed of frân 1901. Dessutom 
deltog hon i en profetiekonferens i Chicago i oktober samma âr. En frâga i 
det foljande resonemanget ar om det gâr att spâra inflytandet frân Charles T. 
Russell i det hon skrev och uttalade utan att hon sjalv gjorde nâgon direkt 
referens hartill. Fürst nâgra ord om bakgrunden till Russells li v och idéer. 

Charles Taze Russell 
Charles Taze Russells (1852-1916) foraldrar var presbyterianer av skotsk
irlandsk bakgrund. Han anslôt sig forst till en kongregationalistisk forsam
ling och var medlem i Young Men 's Christian Association innan han i 20-ârs 
âldem kom i kontakt med adventismen. Trots att hans idévarld kan sagas ha 
varit starkt pâverkad av adventismen betraktade han sig aldrig som medlem 
av rôrelsen. 46 F ô ru tom kontaktema med adventismen influerades han aven 
frân andra hâll.47 Sin yrkesbana pâborjade han som affarsbitrade och han 
byggde upp en kladkedj a som senare sâldes fOr a tt han ville agna sig ât pre
dikan och bokspridning. Han borj ade kalla sig pas tor trots a tt han saknade 
formell teologisk utbildning. 

Adventismen gâr tillbaka till baptisten William Miller. Enligt hans 
berakningar skulle Kristi âterkomst intraffa under 1843. Nar detta âr kom 
och inget hande utstracktes tiden till i mars 1844. Dâ aven denna forutsa
gelse gick om intet lamnade tusentals besvikna anhangare Millers rôrelse, 
aven om tankama pâ Kristi âterkomst lev de vidare. 48 

Charles T. Russell blev i borjan av 1870-talet medlem i en bibelstudie
grupp som leddes av adventistpastom Jonas Wendell. Denne forutspâdde, 
med hjalp av ett invecklat berakningssystem, Kristi âterkomst till den 22 

s. 37-48. Det forsta hogkvarteret var beHiget pâ Fifth Avenue 101 i Pittsburgh, nasta pâ 
Federal Street 44 i Allegheny. Verksamheten vaxte och kravde storre lokaler. 1889 fardig
stalldes det sâ kallade Bibelhuset pâ Arch Street 56-60 i Allegheny. 1 New York kopte rorel
sen "Plymouth Betel" pâ Hicks Street 13-17 samt en fastighet pâ Columbia Heigts 124 i 
Brooklyn. Jehovas vittnen. Forkunnare av Guds ord 1994, s. 54, 59. 
46 Penton 1983, s. 170. 
47 Exempelvis anvande han bibelkommentarer av Adam Clarke och Sir Isaac Newton samt 
foresprâkade idéer som âterfanns hos dispentionalisten John Nelson Darby. Penton 1983, 
s. 171. For en narmare presentation av J. N. Darby se exempelvis Barr 1991, s. 191 fi och 
Goran Gunner 1996, s. 47-49, 53-55, Boyle 1999, s 149-152. 
48 For historik om adventismen se t.ex. Lindén 1971. Ledare for den senare adventismen som 
tog vid efter det misslyckade forutsagelsema av Miller blev Ellen White (1827-1915) Hon 
var en kvinnlig apokalyptiker vars skrifter fick spridning i Sverige men hon âterfinns inte i 
Goran Gunners upprakning. For biografi om Ellen White se exempelvis Numbers 1976. 
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oktober 1874. Da aven detta datum passerade utan att nâgot hande splittra
des rorelsen i ytterligare ett antal grupper.49 Russell kom darefter i kontakt 
med adventisten Nelson H. Barbour. De bada samarbetade ett antal ar innan 
Russell brot med Barbour och startade tidskriften, Zion 's Watchtower and 
Herald of Christ's Presence 1879.5° Via Barbour introducerades Russell i 
uttolkningama av ordet parousi vilket gav underlag for tanken att Kristus 
kommit tillbaka fast i osynlig gestalt redan 1874. Tanken pa Kristi osynliga 
ankomst blev darefter en av homstenama i Russells lara. Traditionellt hade 
ordet parousi oversatts med "komma" men enligt Emphatic Diag/ott kunde 
ordet aven betyda "narvarande". 51 Efter brytningen med Barbour formade 
Russell en grupp omkring sig som kallades Bibelforskama (International 
Bible Students) vilket for ovrigt var namnet pa rorelsen fram till 1931 da det 
andrades till J ehovas vittnen. 52 Den forsta gruppen av bibelforskare bodde 
och arbetade i Allhegeny och det var alltsâ till denna grupp Nelly Hall begav 
sig pa nyaret 1901. Innan hon kom dit publicerade hon en apokalyptisk 
bibelstudie samt deltog i en profetiekonferens i Chicago i oktober 190 1. 

"A Gospel not to be ashamed of' 
Bibelstudien A Gospel not to be ashamed of ar en 40 sidor lang pamflett 
som ga vs ut pa Samuel Bagster & Sons forlag 1901. Pa forsattsbladet stâr 
Nelly Halls namn med titeln missionar och det tre sidor langa forordet ar 
undertecknat i Blytheboum, Brooklyn, N Y, september 1901.53 Eventuellt 
agnade hon den forsta tiden i USA at att sammanstalla manuskriptet som till 
vissa delar publicerats tidigare. 54 

Varfor valde hon att publicera denna skrift pa engelska? Vid sin forsta 
resa till USA hade hon i huvudsak predikat for svensk-amerikaner och aven 
om anvandandet av engelska okade bland dessa grupper dominerade fortfa
rande det svenska spraket. Om hon i forsta hand ville vanda sig till svensk
amerikaner kan man fraga sig varfor hon publicerade sig pa engelska. 
Mojligen tankte hon i ett langre perspektiv. Hon kanske planerade for att 
stanna i USA och na nya grupper med sitt budskap. For att kommunicera pa 
denna vidgade marknad kra v des helt enkelt engelska. F orordet stoder tank en 

49 Sjundedagsadventistema, Primitive Advent Church och Church of God of the Abrahamic 
Faith raknas till dessa senare adventistiska samfund. Bergman 1999, s. 3. Andra kanda adven
tister som paverkade Russell var George Storrs och George Stetson. Penton 1983, s. 170 f. 
50 For samarbetet mellan Russell och Barbour se exempelvis Pen ton 1983, s. 172-180. 
51 Ibid. Emphatic Diaglott var en (interlinear) ôversattning av Griesbachs version av Nya 
Testamentet av Benjamin Wilson, medlem av Church ofGod of the Abrahamic Faith. 
52 Lindén 1971, s. 382 och Bergman 1999, s. 1931. 
53 Den fullstandiga titeln lyder: A Gospel not to be ashamed of God's deep Secrets and 
Great Plans concerning The Church of the First-Born, the Bride; as, a/so, Israel and man
kind on the Other Side, revealed in The Scriptures. 
54 Hall 1896e. 
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pâ att hon siktade mot ett stôrre fait an tidigare. Hon adresserade sig dar till 
"the Pastors, Preachers, Missionaries of various Christian Denominations, 
also to Editors and to Brothers and Sisters in Christ generally". 55 Anslaget 
var vittomfattande utan sarskilda begransningar i frâga om kristna traditio
ner. Samtidigt markerade hon tydligt sitt avstândstagande frân laror i tiden 
som hon fann bibelstridiga. 1 sammanhanget namndes evolutionismen, den 
hôgre kritiken, kristen vetenskap, spiritism och teosofi, med kopplingar till 
buddhism och ''brahmanism". 56 1 stort sett var det samma laror som hon tog 
avstând frân i de bâda ti di gare ôppna :fôrklaringama. 57 

De etablerade kyrkoriktningama utgjorde inte helier nâgon storre 
lockelse pâ henne, ". . . we have very little veneration for denominational 
dogmas and creeds, even if they be very ancient and revered ... ".58 Des sa 
dogmer och bekannelser saknade Guds plan for manskligheten, och det var 
denna "Plan of the Ages" som stod i fokus i hennes skrift. Men det frestade 
pâ att fôrkunna dessa sanningar. Trosvissheten i uppdraget parades med 
antydningar om de svârigheter detta uppdrag medfôrde: 

Y es, friends and brethren, we are qui te too much Bible Chris tians to be orthodox 
according to this or that denomination, and we are not unaccustomed to bear the cross 
on account ofGod's word and he testimony of Jesus Christ. We have counted the cost 
when beginning this enterprise for the glory and tru th of God, and in the way which is 
open to us, offering as weil to pastors, missionaries and editors as to brothers and 
sisters in generally the water of /ife; and we will, the Lord having made us also of His 
stewards and given the key of His store-house, take forth unto the house-hold of faith 
new and old things, meat in due season. Y es, friends, these heavenly truths in the 
Scriptures are old, have been thousands of years in this store-house, but they have 
been there as treasures in the fields, hidden, and people have unaware walked over 
them. The light, however, is new, given by the Spirit ofwisdom and revelation only in 
these last days, when many shall run to and :fro, and knowledge shall increase. Who
soever can take it, let him take it, viz., aU, to whom be given to know the secret 's of 
God's kin~dom, and whoever has ears to hear, let him hear what the Spirit says to the 
churches! 9 

De kostnader hon talade om speglade antagligen hennes egen situation. Att 
predika Guds plan fôr manskligheten sâ som hon uppfattade den och darmed 
gâ emot vedertagna laror frestade pâ. Ett tema som skulle âterkomma mot 
slutet av hennes liv. 1 ôvrigt handlade skriften om Guds rike samt vern som 
var odôdlig, de dôdas tillstând och uppstândelse, vad som skulle banda vid 
Kristi âterkomst och bestraffningen av de onda. Utifrân denna skrift kan hon 
raknas till de sâ kallade dispentionalistema. Det mest utmarkande fOr denna 
riktning var att tiden frân Adam och framât delades in i olika perioder elier 
dispentioner. Dessa tidsperioder ingick i Guds stora fralsningsplan med 

55 Hal11901, s. 3. 
56 Ibid. 
57 Hal11901c och 190lg. 
58 Hal11901, s. 4. 
59 Ha111901, s. 5. 
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manskligheten.60 Engelsmannen John Nelson Darby anses vara den vikti
gaste idégivaren till den sa kallade premillennialistiska dispentionalismen.61 
Hans idéer spreds till USA och en annan kand foretradare var Dwight L. 
Moody. Till Sverige spreds dessa idéer bland annat via Fredrik Franson som 
presenterade sin egen utarbetade plan i skriften Himlauret elier det Profetis
ka ordet.62 Forutom tidsindelningen lastes och tolkades bibeln i en bokstav
lig mening och kritiken av de etablerade kyrkoma och det allmanna mora
liska forfallet var stark. Guds rike vantades fürst efter det att Kristus 
personligen âtervant till Jerusalem.63 Traditionellt tankte man sig sju olika 
tidsperioder men aven andra indelningar forekom. Nelly Halls upprakning 
foljde exempelvis inte det strikta schemat med sju perioder. 

There have been several ages (gr. Aions) from the creation of Adam. One time-world 
ended with the deluge - Il. Peter iii.: 6. From that time there have been several 
dispensations or ages: the patriarchal, when God dealt with Abraham, Isaac, Jacob 
and Joseph; the Israelitish, when He dealt with Israel as a nation; the Messianic or 
Christian from the times of Christ. From the first Pentecost this is also called the 
dispensation of the Spirit and draws near its end. His time-world is to be ended by a 
period ofjudgment in which the Lord will destroy those who destroy the earth (that is 
mankind), systems and individuals, by mighty upheavals, social and anarchistic, thus 
preparing the way for the full establishing of His own kingdom. The discernment of 
theses different heavens and worlds takes away many else insoluble contradictions in 
the Scriptures. 64 

Forutom indelningen i olika dispentioner beskrev Nelly Hall det kommande 
Gudsriket. Hon "malade" sina visioner i ett antal profetiska bilder elier tav
lor. Pa svenska forekom i stort sett samma text i ett resebrev fran 1896. 

Wiljen Ii dag lata mig wisa eder nâgra bibliska taflor afunderbar skônhet? De hafwa 
pâ senare tiden fyllt mitt hjerta med gUidje och tillbedjan, och wisst skola afwen edra 
hjertan tà fyllas, om sanningens ande, som tecknat dem alla afwen tàr wisa dem for 
eder.65 

Den forsta tavlan visade kungen, Davids son, den andra medregentema, 
bruden elier de sa kallade overlevama (overcomers). Den tredje beskrev 
situationen i Guds rike dar de blinda skulle tà sin syn och fikontradet 
knoppas. Den fjarde raknade upp vilka som horde till detta rike, bland andra 
alla Israels stammar. Den femte uppeholl sig kring frâgan om den gyllene 
missionsperioden da de stora massoma skulle komma att fraisas och satans 
makt vara bruten. Den sjatte forklarade de sociala och naturliga villkoren 
under aterstallelsens tid, den sjunde att detta Guds rike skulle bestâ i 1000 

60 Det forekommer en mangd olika varianter av dispentionalism. Se exempelvis Gôran 
Gunner 1996, s. 24, not 29. 
61 Gôran Gunner 1996, s. 4 7. 
62 Himlauret publicerades 1897. For en beskrivning av Fransons dispentionalistiska modell 
se Gôran Gunner 1996, s. 55-58. 
63 Marsden 1991, s. 41 f. 
64 Hall1901, s. 9. 
65 Ha111896e och Hal11901, s. 10. 
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âr. Den âttonde och sista tavlan pekade pâ de nya, "andâ harligare werldar 
elier tidsâldrar" som var a tt vanta. 66 

V ad som bande i och med dôden, synen pâ odôdlighet och de dôdas upp
stândelse var ytterligare ett viktigt tema i hennes skrift. De som dôtt i tron pâ 
Jesus Kristus skulle vackas ur sin sômn medan de icke troende for alltid 
skulle vara doda. Efter en noggrann genomgâng av orden dodlig/ododlig och 
forganglig/oforganglig kom hon till slutsatsen att det endast var overvinnar
na, de sant troende, som skulle fà del av odôdligheten. 1 ovrigt avvisade hon 
tanken pâ sjalens ododlighet dâ en konsekvens av denna var tanken pâ eviga 
straff, nâgot som majoriteten av manskligheten skulle komma att drabbas av 
" ... th us making the Father of mercy and the God of ali consolation the most 
cruel and bloodthirsty of ali beings, the devil not excluded???"67 Denna slut
sats drog hon inte. 

Det var inte enbart konsekvensema for den kristna gudsbilden som 
bekymrade henne. Tanken pâ sjalens ododlighet bade enligt henne aven lett 
till ". . . the most abhorrent and monstrous errors among men, for instance, 
the transmigration of souls (Buddhism and Brahmanism), Mormonism, 
Spritualism, Kristen vetenskap, etc.".68 Upprinnelsen till den felaktiga fore
stallningen fanns enligt Nelly Hall att hamta i samtalet mellan Eva och 
ormen i paradiset. Med viss emfas pekade hon pâ det forvânande i att de 
som i ovrigt inte byggde sin forestallningsvarld pâ bibeln bade tagit till sig 
just denna del. 

It is strange to observe how that lie spoken by Satan to our mother Eve in Eden: Y e 
shaH not surely die! seems to have been believed by masses of mankind from that 
time, even where the Bible is read and venerated, 69 

Efter en forsakran om att de onda skulle komma att bestraffas avslutade hon 
sin skrift med en dikt, "The Divine weaving".70 

Pâ basis av de teman som behandlades i skriften kan Nelly Hall tydligt 
placeras bland 1800-talets premillennialister i dispentionalistisk tappning. 
Talet om tidsâldrar, Guds plan och att Israel skulle ha en roll i slutâldem 
pekar pâ detta. Â ven hennes âterkommande attacker mot bibelkritik, spiri
tism och kristen vetenskap bor hemma i detta sammanhang. Det vagledande 
ternat var Kristi âterkomst och utan att gâ alltfor lângt in pâ frâgan varifrân 
hon hamtade sin inspiration kan sagas att hon var val forankrad i den pre
millennialistiska idétraditionen. Kontaktema med Fredrik Franson var sjalv
klart viktiga aven om hon laste och tog del av andra ideologer pâ omrâdet. 
Hon kan aven sagas ha rest ansprâk pâ att vara en apokalyptisk vagledare. 

66 Halll901, s. 10-21. 
67 Ha111901, s. 26. 
68 Halll901, s. 29. 
69 Ibid. 
70 Ha111901, s. 39 f. 
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Det faktum att hon publicerade sin apokalyptiska studie samt brev med i 
stort sett liknande innehâll, vittnar om hennes sjalvmedvetande som apoka
lyptiker. Hon levde och verkade i den tid dâ dispentionalismen sattes pâ 
kartan. 1 efterhand ter det sig som en process med en mangd olika aktorer. 
En av de viktigaste nar det gallde att utforma de dispentionalistiska idéema 
var Cyrus lngerson Scofield (1843-1921). Han tillhorde de ledande talama 
vid ett antal bibelkonferenser som holls i Sea Cliff under 1900-talets forsta 
ârtionde. Ar 1909 publicerade han The Scofield Reference Bible vilken fick 
en enorm spridning. Tvâ miljoner exemplar sâldes under de kommande tvâ 
âren. 71 Nelly Hall verkade i den idétradition som var pâ vag fram mot den 
fullt utvecklade dispentionalismen. 

1 ett storre perspektiv kan dispentionalismen beskrivas som en reaktion 
pâ den modema tiden dar 1800-talets tro pâ framâtskridande och utveckling 
betraktades med stor misstanksamhet. 72 1 stail et tolkades ti den och varlds
handelsema som ett forebud om en kommande slutstrid och sâsom 
"believers watched the changes in belief and morality that unfolded around 
them, dispensationalism offered an explanation that places those events in 
cosmic context".73 Nelly Halls tolkningar av varldslaget passar in pâ denna 
beskrivning. Hennes brev frân 1890-talet innehâller fiera exempel som visar 
hur hon gjorde kopplingar mellan varldslaget och de apokalyptiska 
visionema. 

Ar 1897 skrev hon om den kommande sluttiden och hur over 200 bibel
tolkare beraknade att den skulle intrada i slutet av 1900-talet elier strax dar
efter. Hon lugnade sina lasare med att forsakra att varlden inte skulle gâ 
under pâ grund av en komet elier nâgot liknande. Kristus skulle komma och 
doma folken men hon avvisade tanken pâ att hans ankomst skulle foregâs av 
en drygt treârig period av apokalyptiskt skrackvalde ( och overvâld): 

Vi hafva ock sâ trott och sâ forkunnat mânga gânger och pâ mânga stallen, men pâ 
senare âren hafva vi kommit att tanka pâ dels, att redan pâ Johannes tid funnos mânga 
antikrister, 1 Joh. 2:18, dels att pâfvarne och andra antikrister slagtat Guds vanner.74 

Hon fann det uppenbarligen ologiskt att "nâgon ensam menniska skulle 
kunna varda ett sâdant jattevidunder i ondska".75 lngen skulle pâ 3,5 âr 
kunna doda sâ mânga manniskor som sammanlagt blivit dodade under nara 
tvâ tusen âr. Daremot sâg hon den annalkande domen. Forfoljelse och dod 
kunde inte helt undvikas men i hennes visioner antog inte dessa plâgor kos
miska proportioner. Sluttiden narmade sig. Kristus skulle komma tillbaka 
och det gallde att vara redo och tolka tecknen. Exempel pâ sâdan tecken var 

71 Gôran Gunner 1996, s. 59, Boyle 1999, s 155 f. 
72 Marsden 1991, s. 41. 
73 Ammerman 1991, s. 17. 
74 Halll897a, s. 76. 
75 Ibid. 
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de krig och katastrofer som redan pagick: "massmordaren och lonnmordaren 
pa tronen i Konstantinopel fàr aran a tt raknas med". 76 An dra tee ken var 
judamas aterkomst till Palestina. Hundratusen bade redan atervant. Landet 
holl pa att byggas upp. Jamvagen mellan Jaffa och Jerusalem bade invigts 
1893 och aria- och serlaregnen fôll a ter. 77 Till listan med tecken raknades 
det turkiska valdets sonderfall, fôrfôljelsen av armenier, hungersnod med 
efterfôljande pestepedemi i Indien och spanjoremas harjningar pa Kuba.78 
Hon pekade ocksa pa upprustningen i Europa: 

Det ar hôgst sannolikt, att den Herrens har, det hans vredes gissel, som skall verkstalla 
mânga, mânga af hans domar, blir de harmassor, som Europas monarker nu atlas att 
skaffa sig, ôfva och fôrse med de fôrskrackligaste fOrstôrelseredskap, verlden skâdat. 
Till fôljd af denna taflan liknar Europa nu ett enda vapnadt lager. Men ovisst ar, huru 
lange monarkema ïa hafva harame under sin kontroll. De kunna snart komma 
tronema att vackla och rent af omstôrta dem. 79 

Hon tolkade krigsslutet mellan USA och Spanien 1898 i termer av att krigets 
fôrlorare Spanien fàtt del av slutdomen. 400 ar av kolonialt fôrtryck var over 
och USA bade fungerat som Guds redskap nar det gallde att verkstalla denna 
dom. 80 Men mi tt bland alla katastrofbeskrivningar sags Sverige som en 
trygg och valmaende oas fram emot sekelskiftet 1900. En rapport fran en 
resa i Dalamas finnskogar 1898 utmynnade i en lovsang over att "vart folk 
nu ar det lyckligaste, om ock ej af de maktigaste pa jorden".81 1 artionden 
bade landet undgatt missvaxt, krig pest, oversvamningar och det fanns 
knappt ens arbetsloshet i landet. Med hjalp av statistiska uppgifter jamfôrde 
hon situationen i Sverige med den i USA, Kina och Indien. Â ven situa ti onen 
i Ryssland, Italien och Spanien framholls som avskrackande exempel. Skalet 
till det svenska valstandet var enligt Nelly Hall de anliga rorelsema vilka 
aven fungerade som balverk mot "socialismens och anarkiens draksadd". 82 

Regeringen var inte korrupt och brottsligheten atgardades. Vad kunde da 
vara battre an Sverige? Trots de i hennes ogon goda livsbetingelsema stan
nade hon inte i detta trygga och valmaende land utan begav sig vasterut. 

Bibelstudiet A Gospel not to be ashamed of var en summering av de apo
kalyptiska tankar hon utvecklade under 1890-talet. 1 breven fôrekom dock 
fier beskrivningar och referenser till varldslaget ani bibelstudiet. Ytterligare 
en skillnad fôrtjanar att papekas i sammanhanget. Bibelstudiet och ett rese
brev fran 1896 innehaller bada en beskrivning av olika tavlor. 1 sjalva verket 
fôrekom de i ytterligare ett resebrev frân 1896. Innehâllet i detta var kortare 

76 Ibid. 
77 Hall1897b. 
78 Hall1897c i stort sett identiskt med Hall1897d. 
79 Hall 1898a. 
80 Hall 1899. 
81 Hall 1898e, s. 434. 
82 Hall1898e, s. 433. 
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samtidigt som fôrhâllandet mellan ankomsten av Guds rike och mission 
understroks pâ ett tydligare satt an i de ovriga. Under "missionens gyllne 
tid" skulle satan vara bunden, regeringama rattfardiga och folken komma till 
Guds hus. De som spjamade emot skulle krossas och i dessa skeenden sâg 
hon fullbordandet av Joels profetia. "Jag skall utgjuta min Ande ofver allt 
kott och edra soner och edra dottrar dromma drommar och ofver mina 
tjenare och tjenarinnor skall jag ide dagama utgjuta min ande." Joel 2:28-
29.83 Hon tydliggjorde kopplingen mellan de profeterande (och predikande 
kvinnoma) och satsningen pâ mission. 

Konferens om profetior i Chicago 
Forutom bibelstudiet 1901 deltog Nelly Hall samma âr i en konferens i 
Chicago om de bibliska profetioma. Denna typ av sam1ingar var vanliga 
under senare delen av 1800-talet och den mest beromda i sammanhanget var 
den sâ kallade Niagarakonferensen som startade 1875.84 Inbjudan var oppen 
och tog inte hansyn till konfessionella granser. Konferensema arrangerades 
ofta i form av sommarmoten men det kunde aven rora sig om ett fôrlangt 
veckoslut. Fredrik Franson horde till dem som inspirerades av denna typ av 
motesverksamhet och 1881 anordnade han en konferens i Chicago tillsam
mans med J. G. Princell. Aret darpâ var han som redan namnts pâ plats i 
Uppsala vid ett predikantmote i Lutherska Missionshuset. Ett mote som till 
stora delar liknade de nordamerikanska fôrlagoma. 85 Framfôrallt var det de 
ledande predikantema som sam1ades fôr att lasa och fôrstâ bibelns utsagor 
och gemensamt soka svar i olika fundamentala frâgor. De predikade, bad, 
laste bibeln och diskuterade. 86 

Den konferens Nelly Hall deltog i arrangerades i Oak Street Missionens 
lokal den 2-7 oktober 1901. Intresset var stort och frâgor sandes in i fôr
vag. 87 Ett par veckor innan konferensen fann A. A. Andersson, en av de 
kommitterade, sig fôranlâten att lamna nâgra fôrtydliganden angâende den 
planerade samlingen. Det kunde anses lonlost elier rentav overflodigt 
menade han att traffas fôr en diskussion kring de profetiska utsagoma efter
som mânga av dem som tidigare uttalat sig helt enkelt tagit miste. 88 Han 

83 Hall 1896c. 
84 In1edningsvis kallades motena Believers meeting for Bible Study men 1883 da konferensen 
holls i Niagara-on-the-Lake i Ontario antogs namnet Niagara Bible Conference. For en nar
mare redogorelse av bibel- och profetiekonferensemas historia se exempelvis Sandeen 1970, 
s. 132-161, Beale 1986, s. 23-31, Ammerman 1991, s. 20 f, Goran Gunner 1996, s. 53-55. 
85 Goran Gunner 1996, s. 55. 
86 Enligt Beale resulterade bibelkonferensema bland annat i nya missionsinitativ, grundandet 
av bibelskolor och college samt spridandet av litteratur om bibelns profetior. Beale 1986, 
s. 29 ff. 
87 Pâ grund av mangden frâgor fôrlangdes konferensen med en dag. CB 17.12.1901. 
88 CB 17.09.1901. 
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kanske hade Jabez Bunting Dimbley i tankama vilken beraknade att Kristus 
skulle komma tillbaka 1898.89 Â ven Fredrik Franson horde till dem som 
kalkylerade med 1898, pâskdagens morgon narmare bestamt.90 Trots dessa 
felrakningar understrok Andersson att sâ lange som profetioma inte upp
fyllts fanns det all anledning att fortsatta diskutera deras innehâll. 

Det finns inga uppgifter om hur mânga âhorare som samlades vid 
Chicago-konferensen daremot visar det stenograferade protokollet att sam
manlagt 30 talare deltog i debatten.91 Nelly Hall gjorde 23 inlagg vilket 
inne bar a tt hon var en av de mest aktiva talama. 92 1 ovrigt deltog inga 
kvinnor forutom Josephine Princell som gjorde ett kort inpass.93 Nelly Halls 
inlagg ger en god inblick i hennes apokalyptiska idéer vid den har tiden och 
det framgâr tydligt att hon befann sig pâ kollisionskurs med de fiesta av 
brodema. Laser man hela diskussionen kan man fà intrycket att det var Nelly 
Hall mot de ovriga. 1 vart fall var det emot henne uttryck formulerades som 
" ... det som for mig synes gâ emot syster Hall ... " eller "jag har fàtt vatten 
pâ min qvam mot syster Hall". 94 1 polemiken mellan de ovriga talama tore
kom inte denna typ av tilltal aven om de ocksâ hade sina meningsskiljaktig
heter. Polemiken skiftade nâgot beroende pâ frâgoma. Nelly Hall gav dock 
svar pâ tal. Hon medgav rentav att hon tankte annorlunda an de ovriga: 

Jag kan ej annorlunda gôra an att upptaga det som framstalles mot min âskâdning. Jag 
har haft samma âskâdning som 1, men det var med stor motstrafvighet jag vande mig 
frân det hâllet. 95 

Pâ vilka punkter skar det sig dâ mellan Nelly Hall och hennes meningsmot
stândare? 1 huvudsak hade det att gora med hur profetioma i Uppenbarelse
boken skulle uppfattas och tolkningen av antikrist, vilddjuret och skokan. 
Nelly Hall havdade att Uppenbarelseboken mâste forstâs bildligt, âtminstone 
fran och med det fjarde kapitlet: 

Jag ar fullt ôvertygad om att vi ej kunna fatta Uppenbarelseboken utom som bild
sprâk. Jag tror fullt och fast att antikrist i Upp. och 2 Tess. 2 samt Daniel, det lilla 

89 A. A. Andersson refererar till Dimbleys felrakningar under konferensen. CB 29.10.1901. J. 
B. Dimbley var "Fôrste kronolog vid Brittiska Kronologiska och Astronomiska Samfundet i 
London. Prisbelônt forste astronom fOr berakningen af solformôrkelser och passager ofver 
solskivfan". Uppgiftema hamtade frân fOrsattsbladet till Dimbley 1893. 
9° Fredrik Franson blev kand som den for vilken "klockan gick fel". Gôran Gunner 1996, 
s. 57 f. 
91 Referaten publicerades i CB frân den 15.10.1901 till den 14.01.1902. Det utforliga refera
tet berodde pâ att debatten sâgs som ett slags larosamtal. De som inte kunde narvara skulle fà 
chansen a tt studera vad som sagts och pâ det sattet lara sig nâgot i des sa frâgor. CB 
17.12.1901. 
92 A. A. Andersson yttrade sig i varje frâga (43 ggr.), darnast Lantz (36 ggr.). Darefter kom 
Nelly Hall (23 ggr.) tatt fOljd av Truedson (21 ggr.) och Martenson (19 ggr.). 
93 CB 07.01.1902. 
94 Inlagg av A. Nordin i CB 05.11.1901 och av Martenson i CB 19.11.1901. 
95 Inlagg av Nelly Hall i CB 05.11.1901. 

204 



Kapitel 6. Scenbyte 

homet, icke ar en enskild person, utan ett hundraârigt system. Om vi tàr upp ôgonen 
ôfver pâfvarne frân bôrjan till slut, sâ finna vii detta system hvarje liten detalj.9° 

1 konsekvens med detta menade hon att den sa kallade vedermodans tid 
redan intratt. Pavama bade fôrfôljt manniskor i arhundraden. De fôrfôljelser 
och lidanden detta medfôrt sag hon som bevis pa sanningen i fôrutsagelsema 
i Uppenbarelseboken. Hon menade att det som hant under tidigare arhund
raden redan var del av de vedermodor Uppenbarelseboken talade om. Hon 
sag alltsa inte framfôr sig en slutstrid i vilken miljontals manniskor skulle 
komma att do, nagot som daremot fiera av de manliga talama tankte sig: 

Omkring 60 millioner menniskor hafva dôdats genom pafvevaldet, och det ar grasligt. 
Men hvad ar det emot dâ det tages en tredjedel af jordens befolkning pâ en gâng? 
Lâtom oss ej kasta bort det verkliga och det som skall ske genom att blott se det som 
skett .... Mycken forfoljelse har pâfvarne utfort under gudaktighetens sken, men nar 
antikrist kommer blir det slagtande utan allt sken till gudaktighet.97 

Vidare avfôrdes hennes tankar om paven med att han inte kunde vara anti
krist eftersom han aldrig fômekat nagon Gud.98 Nelly Hall gick vidare och 
menade att bade skokan och vilddjuret eller antikrist inte var en person utan 
ett helt system och att detta system syftade pa den katolska kyrkan. Detta 
kunde de ovriga inte stalla upp pa. De havdade att det var tva olika storheter 
aven om fiera av demi likhet med Nelly Hall kunde se katolska kyrkan som 
skokan.99 Den antikatolska installning som Nelly Hall gjorde sig till tals fôr 
var inte ny men den var mycket framtradande i hennes eskatologi. Andra 
fragor dar asiktema gick isar var i synen pa uppstandelse och dom.10o Hon 
fôrlade i princip domen till i slutet pa det tusenariga riket medan de ovriga 
sag den som en inledning till densamma. Argumentet fran Nelly Halls sida 
var att manniskor inte kunde dornas fôrran de blivit erbjudna evangelium 
och haft chansen att saga ja eller nej.1°1 Men nar det gallde att identifiera 
laror som var att betrakta som "onda andar" var alla rorande ense.1°2 De 
pekade ut spiritismen, den hogre kritiken, Kristen vetenskap, mormonismen, 
katolicismen, unitarismen och aven Swedenborg namndes i sammanhanget. 
Nelly Hall bade kunskap om de olika rorelsema och vamade sarskilt skarpt 
fôr ett par av dem: 

Nar det galler spiritualistema att de forbjuder aktenskap sa mâ namnas, att de satta en 
ara i att upplôsa aktenskap och lara fri karlek. Det ar nâgot alldeles fOrflirligt. 
"Chrisitan Science" fomekar tillvaron af sjukdom, synd och dôd. Och vâra materiella 
kroppar aro bara en fOrestallning och allt ar bara ande. De skola icke tala ett ord och 

96 Ibid. 
97 Inlagg av Martenson i CB 05.11.1901. 
9S Ibid. 
99 Inlagg av A. A. Andersson och Boman i CB 19.11.1901. 
10° CB 03.12.1901. 
101 InlaggavNellyHalliCB 17.12.1901. 
102 Frâgan lôd: "Hafva de onda andar, som omtalas i 1 Tim. 4:1, redan upptratt med sina 
laror?". CB 24.12.1901. 
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icke tiinka. Detta galler ock om mycket annat. "Christian Science" har nu omkring en 
million medlemmar och ar endast 25 âr gammalt. De lagga an pâ att fà med sig sâ 
mânga som mojligt af de formogna och rika att de mâ betala duktigt. Gud helar 
mânga, men mânga bli djefvulens agenter.103 

Skiljelinjema mellan de kristna grupper Nelly Hall raknade sig till och 
ovriga var valdigt tydlig pa konferensen i Chicago. Dar upprepades den 
kritik av spiritismen, kristen vetenskap och fiera andra rorelser som hon 
uttryckt i oppna fôrklaringar och andra texter. Denna kritik delade hon med 
brodema i Chicagokonferensen och darmed fanns det atminstone en punkt 
dar de var helt ense. 

1 efterhand framstâr debatten i oktober 1901 som ett rejalt meningsutbyte 
och den som bidrog till att det blev sa var i hogsta grad Nelly Hall. Hon var 
inte pa kollisionskurs i alla fragor och att det fôrekom meningsskiljaktighe
ter aven mellan mannen men hon var den som tydligast stod fôr en egen 
linje. 1 fiera fragor var hon helt ensam om att fôretrada en uppfattning och 
hon blev aven rejalt angripen eller i vart fall tilltalad pa ett satt som visar att 
det var fôrst och framst emot henne fiera av de andra talama argumenterade. 
Forutom skillnadema i sak, som kan ha varit nog sa svara att havda, kan man 
konstatera att hon hade sjalvkansla och kraft nog att bege sig till Chicago fôr 
att delta i diskussionen. Hon drev sin egen linje trots att hon pa det sattet 
kom pa tydlig konfrontationskurs med de ovriga deltagama. Detta tycks inte 
ha bekymrat henne namnvart. Genom att delta och havda sina egna asikter 
gjorde hon ansprak pa att vara en auktoritet pa det apokalyptiska omradet. 
Det faktum att hon hade publicerat sig bidrog ocksa till detta. Att hon deltog 
i konferensen tyder dessutom pa att hon annu inte raknade sig som staende 
utanfôr de grupper dar hon dittills haft sin hemvist. Hon hade vid denna tid
punkt inte tagit nagot avgorande steg i en annan riktning. 

Svaret pâ frâgan 
Hur fôrsta att Nelly Hall kom att intressera sig fôr Charles T. Russells laror? 
Varfôr begav hon sig till russellianemas hogkvarter i slutet av 1901? Forstod 
hon att hon i och med det vinklade in pa ett spar dar manga av hennes tidi
gare vanner och tillskyndare inte ville, eller kunde fôlja henne? 

Nar vi idag betraktar Jehovas vittnen som rorelse ar vii regel fargade av 
vad rorelsen utvecklats till mer an kunskap om hur den sag ut i borjan av sin 
verksamhetstid. Det som idag fôrknippas med en teokratiskt styrd rorelse dar 
ideologin overvakas fran hogkvarteret i New York hade fran borjan en 
betydligt losligare organisation. Under rorelsens historia har olika ledar
gestalter format den. Charles T. Russell var den fôrste och efter hans dod 
1916 utsags Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) till hans efter-

103 Inlagg Nelly Hall i CB 24.12.1901. 
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tradare.104 Maktstrider bar av och till medfort att stora grupper lamnat rorel
sen och vad som idag ar J ehovas vittnen bar in te mycket gemensamt med det 
som utmarkte rorelsen i dess inledande skede.1 05 

Betanker man debatten i Chicago, dar Nelly Hall var pâ konfrontations
kurs med de ovriga talama, hennes skrift A Gospel not to be ashamed of och 
att hon bland annat lamnade Sverige pâ grund av anklagelser om sin install
ning i de apokalyptiska frâgoma anar man att det var avgorande strider som 
utspelade sig, âtminstone for Nelly Hall och hennes fortsatta mojligheter att 
predika och missionera pâ det satt hon gjort under tjugo âr. Hon medgav vid 
fiera tillfallen att hon andrat âsikt i de apokalyptiska frâgoma. Men insâg 
hon att hennes popularitet skulle komma att sjunka och att hon inte langre 
var valkommen ide grupper dar hon haft en sjalvklar plattform? Var det nar 
hon inte fick gehor for sina tankar bland sina tidigare tillskyndare som hon 
bestamde sig tor att resa till Charles T. Russells hogkvarter i Allegheny, 
Pennsylvania? Det finns inga givna svar pâ dessa frâgor men det finns fiera 
satt att resonera kring dem. 

Ett kan vara att stalla frâgan om Nelly Halls identitet som russellian mer 
var en konstruktion av eftervarlden an att hon sjalv skulle ha betraktat sig 
som anhangare till denna rorelse. Visserligen reste hon till hogkvarteret i 
Pennsylvania men under de âr hon inspirerades av laran var det fortfarande 
en tamligen losligt organiserad rorelse. Det kanske var innehâllet som tillta
lade mer an bytet av andlig hemvist. Det ar des su tom moj ligt a tt hon in te 
bade nâgon tanke pâ att soka sig till Russell innan hon begav sig till USA. 
Hon betraktade sig som medlem av Helgelseforbundet. Hon deklarerade 
tydligt att hon arbetade for detta missionssallskap samtidigt som hon forholl 
sig oppen och provande till olika budskap i tiden. Hon lyssnade, laste och 
predikade som hon alltid gjort vilket lâg i linje med hennes satt att fungera 
som nâgot av en fri entreprenor. Problemen borjade nar hon kom att 
in tressera sig for Charles T. Russells laror och omgivningen menade a tt hon 
darvid gick ett steg for lângt. De sammanhang hon trott sig bora till stangde 
sina dorrar for henne. Sett sâ kan man tanka att hon mer eller mindre blev 
tvingad att ta kontakt med Russells rorelse. Hennes besok bos bibelforskama 
i Pennsylvania kan mer forstâs som en konsekvens av vad som bande i de 
grupper dar hon fortfarande trodde sig bora hemma an som att hon bade 
planerat a tt be ge sig dit redan vid sin avfard frân Sv erige i februari 1901. 
Utrymmet krympte och vad var dâ naturligare an att soka sig en ny hemvist. 
Hon kanske sokte en ny plattform for att kunna fortsatta sin 
predikoverksamhet. V are sig hon ville det eller inte blev det ett scenbyte. 

104 Charles T. Russell avled i november 1916, samma âr som Nelly Hall. Rutherford var 
âklagare och domare och fungerade aven som Russells fOrsvarsadvokat i fiera uppmarksam
made domstolsprocesser. Bergman 1999, s. 6 f. 
105 Se Bergman 1999, s. 1-25. Lindén menar att hela rôrelsen forandrades i grunden efter 
Russells dôd. Lindén 1980, s. 73. 
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Ett annat satt att resonera kring denna problematik ar att se i vad mân det 
gâr att spâra inflytande frân Russell i hennes texter. Utifrân antagandet att 
hon var pâverkad av honom aven om hon aldrig namnde honom vid namn, 
eller ôversatte nâgon av hans texter, kan det eventuellt finnas vissa likheter i 
deras forkunnelse. En môjlighet ar att Nelly Hall kom i kontakt med Russell 
redan 1893. Hon uppgav i sitt genmale i Chicago-Bladet i maj 1901 att hon 
sedan atta âr tillbaka bade bôrjat andra uppfattning i synen pâ de yttersta 
tidema. Ar 1893 var hon i USA och hon kan exempelvis ha besôkt, eller i 
vart fall hôrt talas om, rôrelsens forsta konvent som hôlls i Chicago somma
ren1893.106 Konventet besôktes av 360 personer och uppmarksammades i 
tidningama.107 Aven om hon var dar och blev pâverkad ar det tveksamt om 
hon ôvertog hans idéer helt. Gjorde hon det borde det ha framskymtat i 
nagot av hennes brev eller ôvriga texter. De apokalyptiska budskapen var 
mânga och drog at olika hâll. Skiljelinjema var inte knivskarpa och det kan 
tankas att Nelly Hall, sin vana trogen, tog sig an det hon motte, studerade 
och inforlivade det med sitt eget tankebygge for att sedan predika det. Mer 
komplicerat an sâ behôver det inte ha varit. Den allmanna kritiken mot 
Jehovas vittnen var helier inte sâ uttalad under 1890-talet som den blev 
senare. Pa svenska utkom en mer samlad kritik forst runt 1910.108 

Vilka var dâ de utmarkande dragen i Russells teologi? Ingemar Lindén 
ger en sammanfattning i sin avhandling om adventismen och enligt honom 
kan mânga av den tidens idéer raknas in: 

En granskning av Russells omfattande skrifter ger vid handen att hans idéer blir en 
tidsspegel av de i USA vanliga apokalyptiska idéema. Messiasfôrvüntningama i sam
band med judafolkets omvündelse till kristendomen finns med, sâval som en utP.ra~lad 
kritik av den katolska kyrkan. Tusenârsperioden till de las en framtradande plats.1 0 

Dessutom talade Russell i termer av dispentioner men hans indelning av 
olika tidsperioder var en annan an exempelvis Darbys.110 Vidare bade tids
âldramas plan mânga foresprâkare men den accentuerades sarskilt starkt bos 
Russell. Sâ bar lângt kan det som sagts om Russell aven sagas om Nelly 
Hall. Men detta tankegods var allmant, inte exklusivt Russells. 

Via adventismen blev Russell introducerad i forestallningen att ordet 
parousi kunde betyda osynlig vilket gjorde det môjligt att havda att Kristus 
atervant redan 1874. Efter en period av 40 âr skulle det efterlângtade tusen
arsriket komma att ta vid 1914.1 11 Nelly Hall namnde aldrig dessa ârtal. Ett 

106 Nelly Hall kom till Chicago sommaren 1893 tor att bland annat se varldsutstallningen. 
"Chicagobref' Josephine Princell10.05.1893 i CB 16.05.1893. 
107 Bergman 1999, s. 16. 
108 ''Nattliga synvillor. Kort ôfverblick af 'Millenni dagning' av William.G. Moorhead i TS 
1909, s 193-197, 209-212 och Nelson 1911. 
109 Lindén 1971, s. 381. 
110 Lindén 1980, s. 71. 
111 Lindén 1980, s. 71, Bergman 1999, s. 3. 
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annat satt att sammanfatta huvudinnehallet i Russells lara finns i Jerry 
Bergmans inledning till sin bibliografi over Jehovas vittnen: 

Russell became famous (or more accurately infamous ), however, not so much for 
what he believed but for what he did not believe. Among the orthodox Christian 
doctrines which he denied were the immortality of the soul, etemal hellfire, the 
Trinity, the bodily resurrection of Christ, the full deity of Christ (Christ was believed 
to be a lesser god, created by the father), the personality of the Holy Spirit, and the 
legitimacy of the Church and ali its branches after the apostles died.112 

A v exemplen i denna upprakning stammer avvisandet av eviga straff och att 
sjalen skulle vara ododlig in pa det Nelly Hall behandlade i sin bibelstudium 
fran 1901.113 1 linj e med avvisandet av eviga straff lag tanken a tt manniskor 
skulle erbjudas ytterligare en chans till avgorelse under tusenarsriket. Vid 
profetiekonferensen i Chicago framskymtade dessa tankar aven hos Nelly 
Hall i samband med ett uttalande som rorde synen pa uppstandelser ( obs. 
inte en utan fiera): 

Jag tanker pâ den allmanna uppstândelsen. 1 dessa tider skola alla komma fôr att till
bedja. Nio tiondelar afmenniskoma skola under rikets tid uppstâ, bora och tro. 114 

Det gar a tt konstatera a tt Nelly Hall pa avgorande punkter var inspirerad av 
Russell men han var inte den ende som avvisade tanken pa eviga straff. 
AvenE. J. Ekman drev denna linje och hon kan hon i denna fraga ha varit 
pâverkad av honom likaval som av Russell. 

Det finns naturligtvis fier ingângar for en jamforelse men i detta sam
manhang har jag forsokt etablera kontakt mellan det hon sjalv uttalade och 
skrev och det faktum att hon utmâlades som russellian i samband med sin 
avfârd och efter den. Frâgan varfor idén om ett andra erbjudande till frals
ning samt avvisandet av eviga straff vackte sadan upprordhet kvarstâr. Den 
kraver i sig ett eget studium. 

Det finns ytterligare en aspekt pâ Nelly Hall som apokalyptiker. Nar hon 
tog till orda i en for den tiden brannande teologisk fraga brot hon emot den 
gangse koden vad gallde rollfordelningen mellan kvinnor och man. Hon 
uttalade sig i en larofraga och reste darmed ansprâk som inte forvantades av 
kvinnor. Sa lange hon holl sig inom de tillatna ramarna for predikan, 
evangelisation och mission overskred hon inte den grans som till och med 
Fredrik Franson stallde upp. Han menade att det var i sin ordning att kvinnor 
predikade men de inte skulle debattera denna praktik eller uttala sig i en 
larofraga. K vinnor tillats predika for a tt "samla in skorden". De var ett slags 
reservtrupper som i de yttersta tidema kunde kallas in nar mannen inte hann 
med sitt uppdrag. Kvinnoma forvantades "hjalpa till", och pa det sattet 
komplettera mannens uppdrag. Som "medhjalperskor" hotade de inte den 

112 Bergman 1991, s. 5 f. 
113 Hall1901, s. 22-30. 
114 CB 03.12.1901. 
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râdande kônsmaktsordningen, daremot utmanandes den om de bôrjade att 
offentligt disputera och forsvara sin sak. De klev dâ ôver den grans som 
uppratthôll den râdande ôver- och underordningen. Tog de till orda i en 
teologisk sakfrâga upptradde de som larare ôver mannen. Paralleller kan 
dras till argumenten i de hatten om kvinnors ra tt och môj ligheter a tt predika. 
En aspekt som kan laggas till raden av forklaringar betraffande reaktionema 
mot Nelly Halls apokalyptik. 

De sista aren 

Fërsaljare i halsa 
Efter konferensen i Chicago och adressuppgiften till Russells hôgkvarter 
blev det markbart tyst kring Nelly Hall. Under 1902 bidrog hon fortfarande 
med ôversattningar och missionsnotiser i Trans Segrar men frân och med 
1903 upphôrde hennes medverkan i tidningen. 115 1 december forekom ytter
ligare en adressuppgift, Springfield, L. 1. N. Y. Darefter upphôrde hanvis
ningama till var hon uppehôll sig.11 6 Inte helier i Svenska Posten elier 
Chicago-Bladet fanns det langre nâgra spâr efter henne. Fôrst 1909 âterkom 
hon med en adventsbetraktelse i Chicago-Bladet.117 Var blev hon av och 
vad levde hon av under de âterstâende âren av sitt liv? Ân en gâng ar det 
tack vare Josephine Prince li som nâgot av frâgetecknen kan ratas ut. Ar 
1905 reste denna till Sverige och traffade bland andra F. A. Boltzius i 
Stockholm. Han hade lamnat sitt hem i Grava i Varmland och bodde en tid i 
huvudstaden dar han drev en mottagning for manniskor som sôkte helbrag
dagôrelse.118 For Josephine Princell var det forsta gângen hon traffade den 
valkande helbragdagôraren medan hennes ressallskap Ida Nihlén-Kindvall 
hade môtt honom ti di gare. F ôrst kan de han in te igen henne men nar hon 
pâminde honom om Nelly Hall blev valkomnandet hjartligt. Han ville hôra 
nyheter om Nelly Hall och visade besvikelse infor uppgiften att hon sâlde 
aktier for ett medicinskt bolag i Chicago, The Nutriola Company. 

Det var nagonting till hjertat gaende att se detta genomvanliga och oppna anlete ater
spegla den sorg, som en sjal, lik hans, maste erfara ofver en menniskas tillbakagâng pâ 
en sâ harlig vag som den var kara Nell(; Hall sa modigt betradde, da det var jemforel
sevis blott fà, som vâgade sig in derpâ. 19 

115 Hall 1902c. 
116 TS 23/1913, bilaga. 
117 Hall1909. 
11 8 Josephine Prince Ils reseberattelse trycktes under juli-december i CB 1905. For historik 
om Boltzius se kap. 2. 
119 "Resebref', Josephine Princell odat. i CB 29.08.1905. 
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Att de bada kvinnoma kande till vad Nelly Hall agnade sig at visar att kon
taktema inte var helt brutna. De gamla vannema holl ratt pa varandra aven 
om de inte traffades i nagon storre omfattning. Uppbragtheten och besvikel
sen over Nelly Halls kliv fran helbragdagorerska till aktieforsaljerska var 
sakerligen inte enbart Boltzius. Jamforelsen haltar nagot men Nelly Hall 
rorde sig fortfarande i halsobranschen. 

Nutriola Company salde bland annat halso- och skonhetsprodukter for 
kvinnor vilket framgar av Catalogue B. For Ladies. A Purveyor of Health 
and Beauty. Katalogen inneholl en bild av foretagets kontor som var belaget 
i en femvaningsbyggnad pa W endell Street i Chicago. De annonserade pro
duktema utgjordes av olika typer av skonhetsmedel som tvalar, hudpreparat, 
ansiktsmasker och vakuumpumpar. Varoma presenterades med bild och for
klaringar som forsokte locka kunder genom hanvisningar till vetenskaplig 
expertis. 120 

Forutom arbetet som aktieforsaljare for Nutriola Company finns uppgif
ter om att Nelly Hall forsorjde sig pa att ge sprak- och musiklektioner. 121 

Men langre an sa gar det inte att folja henne. Nagonstans pa vagen upphor 
sparen. De spridda uppgiftema kan sammanfattas med att Nelly Hall under 
de sista femton aren av si tt li v upprattholl kontakter med C. T. Russells 
rorelse, att hon gav privatlektioner samt under nagon tid salde aktier. Om det 
var motstândet mot hennes apokalyptiska idéer eller mot att hon predikade 
som tvingade henne in pa nya vagar kan vara svart att avgora. Anklagelsema 
om att hon blev russellian kan ha varit ett forsok att tysta den som delvis 
avvek i idéer eller en kraftfull kvinna som kom att fà alltfor mycket infly
tande. Ett annat skal till att hon agnade sig at att salja aktier och ge lektioner 
kan vara att hon helt enkelt behovde pengar for sin forsorjning. Hon hade 
knappast nagon storre formogenhet att falla tillbaka pa utan var tvungen att 
arbeta for det dagliga uppehallet. 

Slutorden - om att ata boken 
De ord vilka sa har langt fàr betraktas som hennes egna slutord utgors av ett 
bibelstudium infort i Chicago-Bladet den 17 mars 1914 under rubriken 
"Âtande boken". Uttrycket "att ata boken" och "mat i rattan tid" aterfinns 
hos Charles T. Russell i forordet till hans skrift Den gyllene tidsalderns 
gryning som utkom pa svenska ar 1900. Att han anvande dem behover i och 

120 Det enda arkivmaterial jag kunnat spâra till Nutriola Company finns hos American 
Medical Association, Department of Investigation. Enligt uppgift innehâller materialet brev, 
annonser, artiklar etc. for Nutriola Company, en patenterad medicinsk firma frân 1906-1929. 
Firman existerade troligen redan innan 1906 och ansôkte om patentratt 1906. Privatarkiv 
Gunilla Gunner, E-mail kontakt med David Smith, New York Public Library, feb. 2001. 
121 MV08.08.1916, Veckobladet01.08.1916. 
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for sig inte betyda att hon fick uttrycken frân honom.122 1 Nelly Halls 
enspaltiga text blev budskapet med det religiôsa bildsprâkets hjalp till en 
sammanfattning av livsuppgiften. Att "ata bibelordet" var att "uppenbara 
Guds sanningar", sarskilt det som sags i profetioma. Men detta foretag var 
riskfyllt. Att framfora Guds budskap medforde "lidande och forfoljelser". 
Orden var kursiverade och hanvisade till Rom 8:36: "For din sku/1 lider vi 
doden dagen lcmg, vi har riiknats till slaktoffer."123 Kanske lâg bakom detta 
erfarenheten av att ha blivit tystad. 

Uttrycket att "ata boken" forstod hon som att Guds sanningar, sarskilt de 
profetiska, blev uppenbarade for den som ater/laser Guds ord. "Denna mat i 
sinom tid bringar osaglig gladje."124 Samtidigt medforde budskapet, det som 
den "atande" skulle framfora, lidande och fôrfoljelse. Texten landade i 
frâgan "dyre kristen, ater du boken"?125 Bilden av atandet understrôk den 
fysiska kopplingen mellan att lasa bibelns ord och leva dem. Den troende 
fylldes med kraft och gladje samtidigt som detta "atande" fick konsekvenser. 
Det var som om Nelly Hall bar glantade nâgot pâ forlâten till sitt eget liv. 
Den egna erfarenheten gestaltades med hjalp av den religiôsa metaforiken. 
Hon gav inte bara uttryck for denna erfarenhet, utan framforallt understrôk 
hon svârighetema i det hon sjalv upplevt. Aterigen tjanade enskilda bibelord 
som stôd for den egna upplevelsen, den egna livsresan. Hon bade haft 
mycken gladje av att lasa och lara bibelorden, framforallt de profetiska tex
tema. Att hon sarskilt lyfte fram dem visar pâ deras betydelse for henne, och 
lâg helt i linje med vad hon agnat sig ât under senare delen av sitt liv. Sam
tidigt tvingades hon erkanna att de tolkningar hon gjorde, de som for henne 
var nôdvandiga att fora vidare, orsakade svârigheter. Det kan knappast vara 
om nâgon annan an sig sjalv hon skrev. Samtidigt satte hon in sig sjalv och 
sin egen verksamhet i en lâng tradition av forkunnare som fàtt lida fôr att de 
gjort sig till uttolkare av bibelns texter. 1 nâgon mening sâg hon samma 
münster upprepas i andras liv. Hennes hanvisning till Rom 8:36 pekar i den 
riktningen. Ett slutord frân en predikande kvinna som foljde med i den 
vackelse hon motte och som tog steget frân att lyssna till att sjalv tala. 

Trots stora framgângar fick Nelly Hall alltsâ mot slutet av sitt liv se sig 
missforstâdd, motarbetad, "forfoljd". Var hennes isolering enbart en frukt av 
att hon râkade valja "fel" teologisk inriktning nar hon reste till russellianer
nas hôgkvarter och i en mening bôrjade samarbeta med dem? Var det hennes 
livs misstag att pâ det sattet inte klart urskilja laroma eller var det en logisk 
foljd av hur hon alltid bade fungerat, sjalvstandigt prôvande sig sjalv infor 
de budskap hon motte i sin samtid? Somligt forkastade hon med ail tydlig-

122 Russell1900, parmen. 
123 Hall1914b. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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het. Spiritism, teosofi och Kristen vetenskap till och med vamade hon for. 
Annat anammade hon entusiastiskt. W. E. Boardman, Lord Radstock, Frals
ningsarmén, tron pa helgelse, helbragdagorelse, syndfrihet och Kristi snara 
aterkomst passade val in i de "tillatna" religiosa diskursema. Men nar hon 
enligt vad somliga pastod kom a tt in tressera sig for Charles T. Russells laror 
gick hon for langt. Hon passerade gransen for det acceptabla och forlorade 
darmed i stort sett hela sitt fortroendekapital som andlig ledare och mis
sionsorganisator. Att hon fick ett bibelstudium publicerat i Chicago-Bladet 
1914 tyder mojligen pa att hon i slutet av sitt liv var tagen till nader igen. 
Hon skulle knappast ha fàtt spaltutrymme om inte redaktionen fann henne 
"rumsren". 

Redan manaden innan, i februari 1914, uttalade hon sig om tungomals
talande. J. Fjellstedt gav forst en inlaga i Chicago-Bladet och tva veckor 
senare kompletterade Nelly Hall det hela med att ge sin syn pa saken.126 De 
var bada negativa till tungomalstalande. J. Fjellstedt pekade pa att det orsa
kade splittring och Nelly Hall sag det som ett verk av djavulen. Hon gav 
fiera exempel pa hur manniskor missbrukat tungomalstalandet eller till och 
med blivit vansinniga och avslutade sitt inlagg med att varna for foreteelsen 
eftersom det i manga fall lag hypnotism bakom och var jamforbart med 
Kristen vetenskap, spiritism och teosofi. Vid den bar tiden bade den pingst
betonade vackelsen spritt sig och en av dess kannetecken var det starka 
betonandet av tungomalstalande. Infor denna foreteelse drog Nelly Hall en 
klar grans. Hon kom aldrig a tt tillhora dem som fascinerades av denna. nya 
rorelse, tvartom gjorde hon vad hon kunde for att avskracka fran denna 
praktik genom att beratta i det narmaste skronaliknande historier. 1 vad man 
man stallde sig avvisande till tungomalstalande eller inte utgor en av skilje
linjema mellan den tidigare evangeliskt pietistiska rorelsen och den nya 
pingstbetonade vackelsen som startade i USA 1906. 

Nekrologerna 
Den 18 juli 1916 avled Nelly Hall, 68 ar gammal i sitt hem pa 17 First Street 
i Brockton, Massachusetts.127 Hon bade vardats av sin lakare sedan i mars 
manad samma ar och dodsorsaken var hjartbesvar. 128 1 dodsattesten uppgavs 
att hon var missionar och ensamstaende. Uppgiftema lamnades av fru Anna 
Peterson, som bade samma adress som Nelly Hall. Kanske bodde de bada 
kvinnoma tillsammans. Jordfâstningen agde rum den 24 juli och hon grav-

126 "Talandet med tungor", J. Fjellstedt i CB 03.02.1914 och "Hvad ar tungomâlstalandet i 
vara dagar?" Hall 1914a. 
127 Dôdsattest fnin The Commonwealth ofMassachusetts, Brockton, reg.nr. 554, 1916. 
128 I dôdsattesten stâr endocarditus vilket kan ôversattas med inflammation i hjartats inner
hinna. Lindskog 1997. 
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sattes pa Melrose Cemetary.129 Enligt kyrkogardens register finns graven 
fortfarande kvar men den ar inte utmarkt med vare sig kors elier gravsten. 130 

Sa till den bild av Nelly Hall som formedlades i samband med hennes 
dod. En bild som i stor utstrackning kom att dominera hennes eftermale. 
Nyheten att hon avlidit rapporterades i fiera av de svensk-amerikanska tid
ningama samt ett par svenska. 1 samtliga fall namndes, trots det relativt 
korta utrymme som stod till buds, hennes kontakter med Charles T. Russell 
vilket visar att hennes sista avgorande val i livet under lang tid kom att 
utgora slutomdomet over hennes liv och insats.131 Det ar som om detta steg 
blev det helt avgorande och nagot hon framforallt skulle bli ihagkommen 
for. Trans Segrar inneholl den langsta minnesrunan. 1 denna betonades bade 
hennes glans dagar da hon som en av de forsta kvinnoma i Sverige predi
kade offentligt, och den schism som uppstod mellan henne och Helgelsefor
bundet. Hennes intresse for de russellska laroma sades ha orsakat problemen 
men kronikoren forsokte tona ned det hela med att hon sakert handlat med 
gott uppsat. Samtidigt togs pastaendet tillbaka i en fotnot: 

Harmed ha vi ej f6mekat, att det innebar en allvarlig fara for det andliga livet att om
fatta frammande laror, ehuru den kristliga karleken bjuder oss att doma milt om per
sonema. Huru mycken valsignelse hade ej vâr syster kunnat vara till, om hon enfaldigt 
f6rblivit vid Guds ord och haft samma nitalskan for sjalars fralsning. 132 

1 Svenska Tribunen talades om att hon avfallit fran Gud men att hon "under 
sina battre dagar" predikade helgelse och helbragdagorelse. 133 1 Chicago
Bladet uppgavs att hon varit en anhangare till C. T. Russell och "sarde les 
flitig i att forfakta hans laror genom husbesok, gatumoten och spridande av 
litteratur" .134 De uttalanden som ga vs i samband med hennes dod lev de 
vidare och egentligen var det var forst i samband med Sven Karbrants hund
raarsskrift 1987 som bilden av henne kom att modifieras och innehalla nagot 
annat an hennes "felval". Enligt Karbrant orsakade uppgiftema om Nelly 
Halls anslutning till Russell "ett jordskred": 

Att hon f6rt tusentals manniskor till fralsning och formedlat halsa till ett oraknat antal 
sjuka kroppar glomdes. Det har till och med sagts att man ifrâgasatte om en del av 
dem hon bett till Gud f6r var riktigt fralsta. Med all sannolikhet ar det just denna 
utveckling i Nelly Halls senare liv som gjort att man gâtt forbi hennes namn med tyst
nad i historieskrivningen. Det verkar nastan som om man skamdes f6r att namna vad 
hon utfort. 135 

129 Adressen till kyrkogârden ar Melrose Cemetary, 88 N Pearl St, Brockton, MA, 02401. 
130 Privatarkiv Gunilla Gunner, brev frân Billy Butler, Melrose Cemetary, 05.02.1998. 
131 CB 01.08.1916, Forbundets Veckotidning 01.08 1916, MV08.08.1916, Svenska Amerika
nen, 03.08.1916, Veckobladet01.08.1916,Svenska Tribunen 14.09.1916, TS 22/1916, s. 350 f. 
132 Minnesruna over Nelly Hall av Jons Sonesson i TS 2211916, s. 351. 
133 Svenska Tribunen 14.09.1916. 
134 CB 01.08.1916. 
135 Kârbrant 1987, s. 34. 
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Karbrant har sakert ratt i sin bedomning men till detta "skamfulla" val som 
Nelly Hall gjorde ska laggas den allmant forekommande "minnesforlusten" 
vad galler kvinnors liv och insatser. Att hon var kvinna var en sak, att hon 
dessutom "valde fel" gjorde inte saken battre. Forutom kommentaren i min
nesrunan i Trans Segrar om att hon handlade i arligt uppsat gjordes inga 
narmare forsok att forsta hennes val av teologisk samarbetspartner. For
hoppningsvis ger denna avhandling en ny, mera nyanserad belysning av pro
blematiken aven om den inte fullt ut besvarar fragan. 

Det finns ytterligare ett satt att narma sig och tolka handelsema i sam
band med hennes avfârd 1901 och det ar att se dem i termer av en maktkon
flikt. Nar hon gav sig av hade hennes makt och inflytande inom Helgelsefor
bundet kraftigt beskurits och det kan ifragasattas om hennes teologi var av 
sa avgorande betydelse i sammanhanget. Hon stalldes utanfor styrelsearbetet 
1898, samtidigt fortsatte hon att ansvara for hednamissionskommittén. Pa 
denna post ersattes hon fürst efter det att hon lamnat Sverige. Om nu hennes 
teologiska overtygelse var en belastning varfor var hon da fortfarande 
betrodd med uppgiftema i missionskommittén? Det arbetet om nagot kravde 
val medlemmamas fortroende. Att tanka sig att den positionen kunde inne
has av nagon som blev ifragasatt pa grund av sin teologi verkar mindre tro
ligt. Kan forklaringen i stallet ha varit att hon hade borjat îa for mycket 
inflytande? Nar Helgelseforbundet efter tiotalet ar borjade finna sina former 
och darmed konsolidera sig fanns eventuellt inte langre samma utrymme for 
hennes medverkan. Konflikten skulle darmed ha varit en konflikt om makt 
och inflytande aven om den formulerades teologiskt. Monstret kan sagas ha 
upprepats i USA 1901. Nar hon forde fram sina egna asikter vid konferensen 
i Chicago 1901, pa tvars mot vad fiera av de ledan de mann en foretradde, kan 
detta tolkas som att de var oense isak. Likaval kan det havdas att det var en 
konflikt om makt over tankama. 1 den striden avgick mannen med segem. 

Berovad sin status som andlig inspiratôr lamnade darefter Nelly Hall den 
rorelse inom vilken hon haft en plattform. Â ven denna rorelse hade gatt over 
i en konsolideringsfas. Eftersom Nelly Hall aldrig gav nagon egen kommen
tar till sitt handlande var fâltet fritt for hennes belackare. De hade sin 
mening klar under det att hon, djupt besviken pa det sammanhang hon gett 
sa stor del av sitt liv, engagemang och karlek, sokte sig vidare. Att det blev 
Russell och att det skulle bli sa fel var hon inte i stand att forutse. 1 Mis
sionsviinnens kommentar over hennes samarbete med Russell, "hon kande 
sig djupt olycklig ofver detta val" skymtar nagot av det pris hon fick 
betala.136 

136 MV08.08.1916. 
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Hur sammanfattar man ett liv som Nelly Halls? V ad sager kalloma egentli
gen om vern hon var och hennes drivkrafter? Vad fick henne att ta beslut, 
resa och framforallt predika i oandligt manga sammanhang under mer an 
tjugo ar? Pa en del av dessa fragor skymtar ett svar i ovrigt kvarstar frage
tecknen. 

Denna avhandling har inte haft som sitt framsta syfte att skriva en bio
grafi i vedertagen mening om Nelly Hall utan att karakterisera bade yttre 
och inre drag i hennes gaming som offentlig person. Hon var en folkledare 
inte bara i Sverige och pa andra hall i Europa utan aven i USA. Manga 
ledare inom folkvackelsen bade ett intemationellt arbetsfalt, sa i det avseen
det var hon inte unik. Ânda var hon naturligtvis en ovanlig kvinna. Hon 
samlade uppseendevackande mycket folk, vackte saval beundran som debatt. 
Hon blev ibland eller ofta ifragasatt, man vet inte alltid varfor. Hon var val 
medveten om vad hon gjorde aven da hon agerade praktiskt eller tog teore
tisk stallning i sin tids kontroversiella fnigor. Svar har sokts pa fragor om 
vilket slags debatt som fordes pa sina hall exempelvis med anledning av att 
hon och andra kvinnor med stor framgang predikade i folkvackelsen mot 
slutet av 1800-talet. Nelly Halls offentliga liv har har tecknats utifran beva
rat material, av hennes egen hand nastan uteslutande publicerat material, 
rikligt sadant, publicist som hon var. 

Nar det galler den biografiska skildringen har konstaterats att mycket i 
Nelly Halls liv forblir okant pa grund av bristen pa kallmaterial i form av 
dagbocker, brevsamlingar, almanackor eller kassabocker. Den inventering 
som gjorts for denna studie visar att uppgiftema om hennes uppvaxt och de 
sista femton aren av hennes liv ar fà. Av den anledningen har jag skisserat 
en biografi med latt hand. Bristen pa arkivmaterial har gjort det svart att 
narmare forklara hennes egna avvaganden i olika fragor men omfattningen 
av hennes verksamma ar som predikant ar fullt urskiljbara. Om hon haft 
fiera teologiska eller andra motiveringar for de vagval hon gjort an de som 
framgar av hennes publicerade material kan vi alltsa inte veta. Kanske 
framtida forskare kan fà tillgang till hittills okant material, och da kan jag 
tanka mig att analysen av hennes tankande och handlande kan fordjupas, 
sarskilt om man staller fragor om forklaringar till vagval och betoningar. 

Om arkivmaterial ar fattigt sa ar det stoff pa vars grund j ag tecknat bilden 
av henne som predikant under 1880- och 90-talen sa mycket rikare. Hennes 
liv och verksamhet har ihagkommits i minnesskrifter av olika slag och hon 
har namnts i ett flertal verk om 1800-talets svenska folkvackelse. 1 detta 
avslutande kapitel ska resultaten av denna studie koncentreras och diskus
sionen fortydligas pa ett antal punkter. 
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Personlig utrustning 

Nelly Hall var en mângfasetterad manniska. Hon var oerhort verksam, 
speciellt under âren som kringresande predikant och missionsorganisatOr. 
Man kan frâga sig hur hon orkade leva sâ intensivt och pâ topp under tjugo 
âr av sitt liv men att mata ork elier energi kan vara svârt i efterhand. Att 
Nelly Hall var stark och uthâllig och att hon uppenbarligen bade en god 
fysisk kondition ar ingen overdrift och denna gjorde det mojligt for henne 
att arbeta i det harda tempo hon drev sig till. Hennes dod i hjartbesvar tyder 
visserligen pâ att kroppen sâ smâningom tog stryk men i ovrigt finns inga 
spâr efter andra sjukdomar. Det finns ingenting som pekar pâ att hon skulle 
ha varit speciellt sjuk elier svag, fysiskt sett. 

Nelly Hall var valutbildad och redan innan hon beslutade sig for att bli 
predikant bade hon erhâllit en god traning och forberedelse infor ett liv pâ 
de andliga scenema. Utbildningen vid Kungliga hogre lararinneseminariet 
var den mest ansedda for unga kvinnor vid denna tid. Studiema gav Nelly 
Hall en god grund att stâ pâ vad gallde sprâk, historia, kristen tro och mate
matik. Av studieresultaten att doma framgâr det att Nelly Hall var intellek
tuellt begâvad och att hon arbetade hârt och mâlmedvetet. Lararyrket var en 
god forberedelse infor uppgiftema som predikant, skribent och organisator. 
Hon gav ett sakert och overtygande intryck nar hon upptradde offentlighet 
och hon drog sig inte for att debattera aven dâ hon riskerade att hamna i 
konfiikt. Hennes belasenhet var stor och hon beharskade fiera sprâk. Vid 
mer an ett tillfalle stod hon infor livsavgorande vagval och tycks inte ha haft 
nâgon storre svârighet att valja vag och hâlla fast vid sitt val, vad som sen an 
bande. V ad som fick henne att ta beslut framgâr inte alltid mer an att hon 
vid fiera tillfallen i sitt liv motte nâgot som pâverkade henne starkt. Till 
detta horde den religiosa tro som bade ett starkt faste i henne. 1 denna tog 
hon tog spjam och gav sig han i uppdraget att predika och missionera. 
Kallelsemedvetandet var obestridligt och foljde pâ de andliga erfarenheter 
hon gjorde i slutet av 1870-talet i samband med Lord Radstocks och 
makama Boardmans besok i Sverige. 

Nelly Hall var sjalvklart pâverkad av sin tid men hon var ocksâ en sjalv
standigt handlande kvinna, en aktor val medveten om vad hon gjorde och 
varfor. Hon âterkom gâng pâ gâng till att klart uttala i vilka sammanhang 
kvinnor bade mojlighet att tala samt till synen pâ kvinnors offentliga for
kunnelse. 1 detta gav hon uttryck for en kollektiv erfarenhet men ocksâ den 
egna sjalvkanslan. Hon visade tydligt sin egen styrka, kraft och sjalvtillit. 
Svârt att mata men last pâ ett visst satt ar det inget tvivel om att hon bade en 
god uppfattning om sin egen formâga. Hon litade till sina egna val och hon 
var inte radd att prova sig infor olika idéer. 
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Framgângsrik forkunnerska 

Nar Nelly Hall bade att tampas med sina meningsmotstandare kan man 
undra var trosten, tryggheten och tilliten fanns. Mer an en gang var det till 
trons varld med dess bilder for livet bortom doden, och med loftet om belo
ningen for den langa trogna kampen hon sokte sig. Dessa teman aterkom i 
inledningen till hennes bibelstudium A Gospel not to be ashamed of och i 
den bibelstudietext "Âtande boken" som publicerades 1914. Textema kan 
ses som en sammanfattning av ett liv som i stor utstrackning bade agnats at 
att tala offentligt. Mahanda gav anstrangningama att inspirera och predika, 
att folja manniskor till avgorelsens punkt andligt sett och till balsa och for
nyade krafter livskraft tillbaka. Det var ju for detta hon levde alltsen hon 
1882 tog klivet in i rollen som offentlig forkunnare. 

Nelly Hall talade pa manga platser som predikant, evangelist och missio
nar. Hennes rost hordes fran talarstolar och tribuner i missionskapell och 
under bar himmel, i den "nya verlden" och i den gamla. ë>verallt talade hon 
och manniskor lyssnade, pa resoma over haven, pa fordack och bland tredje 
klassens sovkojer, i stader och byar, i missionshus och pa exercisfalt. Folk
skaroma kom till fots elier resande pâ hastkarror och i jamvagsvagnar. Det 
var ofta trangt om utrymmet nar hon drog overfulla samlingssalar och 
tusentals ahorare till friluftsmote. Man kan tala om folknoje, fest, gladje och 
glamour. De kringresande predikantema var eftertraktade, underhallnings
vardet var hogt och Nelly Hall kan med fog raknas till de stora folktalamas 
skara. Mangden framtradanden och antalet ahorare talar sitt tydliga sprâk. 
Det stod ett framgângens skimmer omkring Nelly Hall, en framgang i vilken 
aven Ida Nihlén, sângfàgeln, maste raknas in. Hon var viktig for framgangen 
och nâdde med sin sang kanske langre in i manniskors hjartan an det predi
kade talet. De bagge stridskamratema sparade sallan elier aldrig pa kraf
tema. Uppbuma, omtalade och beryktade for de land och rike runt. Till 
synes outtrottliga fardades de fran plats till plats, ibland med ett langre 
uppehâll nar vackelsen tog sadan fart att den inte gick att hejda. Da kunde 
det bli hundratals avgorelser pâ kort tid och den efterlangtade skorden storre 
an de vare sig vâgat hoppas pâ elier be om. Det finns fog att tala om fram
gang nar de fick be till Gud med 400 fralsningssokande under nâgra veckors 
tid i Karlskoga 1887. 

Man kan fraga sig vad det var som gjorde Nelly Hall sa exempellost 
popular. Var det nagot i hennes forkunnelse elier person som fick folk att 
komma till hennes moten i sadana mangder? Var det hennes eget namn som 
var det stora affischnamnet elier var det i kombination med Ida Nihlén 
framgangama blev som storst? Det ar svârt att i efterhand saga vad som var 
det mest avgorande. Troligen var det kombinationen av predikan och sâng 
och musik som tilltalade âhorarskaroma. Till motesformema och vad som 
dar bjods ska laggas det teologiska innehallet. lnget av detta kan uteslutas 
samtidigt som kanske anda musiken rorde vid manniskors hjartan mer an allt 
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annat. Nelly Hall var musikalisk vilket bland annat hennes ansokan till 
Musikaliska Akademin i Stockholm visar. Âven om hon inte kom in pa 
denna utbildning fick hon nytta av sitt musikintresse i vackelsemotena. Hon 
sag dessutom till att samarbeta med goda sangerskor. Bade Ida Nihlén och 
Cecilia Gondret var kvalificerade att sjunga opera och sjalv spelade Nelly 
Hall bade piano och gitarr. Vackelsen genomsyrades av sang och musik. 
Mangder av sanger skrevs och hundratals sanghaften trycktes. Kanda predi
kanter hade sina egna haften som de anvande sig av innan de mer officiella 
sangsamlingama togs fram. Âven Nelly Hall hade ett hafte med fern sanger 
som hon tog med sig i bygdema. 1 Budskapet var troligen lattare att forsta via 
de trosstarkande sangema. I nagra korta meningar kunde budskapet sam
manfattas och det behovdes inga langa teoretiska utlaggningar. Sjunga 
kunde man gora bade pa vagen till ett mote och hem. Sangen var en social 
foreteelse och forenade manniskor pa ett satt som hade fà motsvarigheter. 
Den svenska folkvackelsen skulle kunna sammanfattas via sitt musikliv. 
Nelly Hall horde till dem som insag att det behovdes ett inslag av musik for 
att bli en framgangsrik vackelsepredikant. Moody och Sankey hade manga 
efterfoljare och Nelly Hall och Ida Nihlén horde till denna skara. 

Den rôrelse Nelly Hall horde hemma i kan sammanfattas som en mûtes-, 
bône-, prediko-, bildnings-, musik-, byggnads-, forlags-, tryckeri- och mis
sionsrorelse. Allt detta rymdes inom det vi kan kalla den svenska folkvack
elsen. Nelly Hall byggde inga missionshus vad vi vet men hon holl moten, 
predikade och bad. Hon bedrev upplysning genom att oversatta bocker och 
missionsinformation, och verkade for mission pa olika satt. Hon drev inget 
eget forlag elier tryckeri men det fanns andra, exempelvis E. J. Ekman, som 
skotte den delen med framgang. Rent generent kan folkvackelsen sagas ha 
praglats av dessa olika verksamheter och de tydliggors pa ett konkret satt i 
Nelly Halls liv. 

Syndfrihet och bon for sjuka 

Teologiskt koncentrerades budskapet som Nelly Hall predikade till talet om 
frihet fran synd och mojligheten till ett liv i kraft och halsa. Nar det gallde 
friheten fran synden kan man fraga hur pass revolutionerande denna tanke 
var. E. J. Ekman forklarade att talet om syndfrihet maste forstas mot bak
grund av att manniskor kande sig usla, syndfulla och daliga. En forkunnelse 
som lovade total frihet fran synd maste da ha framstatt som ett underverk 
och som en protest mot kanslan av att vara liten och ovardig. 
Syndfrihetslaran kun de des su tom ha sin sarskilda betydelse for kvinnor. 
Ântligen erbjods en mojlighet att bli av med bordan av Evas synd. Kvinnor 
hade genom tidema tàtt hora att de i likhet med Eva pa ett sarskilt satt 
ansvarade for sakemas tillstand i varlden. Som en konsekvens av Evas plats 

1 Sjung Hans Lof! Andeliga Sanger utgifna afN. H. 1890. 
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i skapelseordningen och ans var for det fors ta sveket bade kvinnor gj orts 
ansvariga pâ ett annat satt an man. Detta kan ha varit en anledning till att 
Nelly Hall tilltalades av helgelselaran. Det finns ingenting som tyder pa att 
hon speciellt vande sig till kvinnor med sitt budskap men nar hon forklarade 
hur hon sag pa syndfriheten lyste ôvertygelsen av att vara fri igenom. Och 
hon var fri i sitt eget liv. Med avstamp i den andliga erfarenhet hon gjorde i 
slutet av 1870-talet lamnade hon den tidigare yrkesverksamheten bakom sig. 
Hon klev rakt upp i predikstolen till synes helt ôvertygad om att hon bade 
nagot att saga och att hon fàtt kallelsen att predika. ë>vertygelsen att Gud 
givit uppdraget var stark och vern kunde da saga emot. Den religiôsa tron 
fungerade darmed som en emancipatorisk strategi. 

Det andliga livet inbegrep aven det kroppsliga. Tron pâ helgelse och 
syndfrihet var inte primart tankt for livet bortom dôden utan rôrde livet nu. 
Darfor maste kroppen och kroppens krampor tas pa allvar. Den troende 
kunde fà hjalp till forbôn och under handpalaggning efter biblisk forebild bli 
lôst fran sina plagor. Men det var Gud som stod for den helande kraften. De 
manskliga redskapen var enbart redskap. Det fanns aven en insikt att den 
som var sjuk behôvde ett slags skydd omkring sig for att underlatta lakandet. 
Darfor inrattades hem for de sjuka dar de fick vila och koncentrera sig pa att 
bli friska. Nelly Hall var med nar Betshan invigdes i London 1882 och hon 
var med och startade ett liknande hem i Norrkôping 1885. Tanken bakom 
dessa hem var att bonen, de valkanda helbragdagôrama och en trygg miljô 
var avgôrande i tillfriskningsprocessen. Men minst lika viktig var den sjukes 
installning till sin sjukdom och till formagan att bli frisk. Var man inte 
ôvertygad om detta kunde man lika gama konsultera den reguljara lakarve
tenskapen menade Nelly Hall. Det lag inget fel i att ta hjalp av den men for 
att bli helbragdgjord behôvde man fullt och fast lita till Guds kraft. 

Hennes storhet och genomslagskraft som predikant kan forstâs utifran 
hennes formaga och kraft att hela, helgelseforkunnelsen och sangen och 
musiken. Ryktet spreds och hon blev mer och mer efterfragad. Folk reste 
langa vagar for att delta i hennes môten och sjalv reste hon ocksa mer an 
manga andra, vilket givetvis bidrog till att gôra henne kand. Hon besôkte 
missionshus och kapell, talade pa ôppna falt eller i kolarkojor. Ingen plats 
var henne frammande. Resebreven berattar om manga av de platser hon 
besôkte i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och USA. ë>verallt vackte hon 
uppmarksamhet. Tidningspressen kommenterade och debatter om kvinnor 
och predikan forekom vid fiera tillfallen. Efter ett tiotal ar som predikant var 
hon i sin glans dagar. Fragan ar om inte hôjdpunkten infoll under aren med 
Ida Nihlén, och att kulmen pa hennes karriar som predikant var resan till 
USA 1892. Dit kom Nelly Hall i sallskap med Ida Nihlén. De var tva infly
telserika och uppbuma kvinnor med sangen och talet och den entragna upp
maningen a tt lamna sig till Jesus for a tt leva ett helgat li v utan synd. Det var 
ett stort och grandiost erbjudande de framforde men av och till blev de 
ifragasatta. 
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Kritiken 

I forsta band var det inte budskapet elier metodema som kritiserades, aven 
om det forekom, utan mer det faktum att de var kvinnor som framforde and
liga budskap. Att som kvinna ta till orda och gara ansprak pa att formedla 
Guds sanningar fann delar av det religiosa ledarskapet inte forenligt med sin 
egen overtygelse. Trots motstand och ifragasattande gick dock Nelly Hall 
och de ovriga kvinnoma vidare. Ofortrutet fortsatte de pa den inslagna 
vagen fyllda av overtygelsen att de funnit nagot omistligt, att de insett en 
sanning som de ville dela med sig av. An dra skulle fà erfara vad de upplevt. 
Den religiosa overtygelsen bar over motstand och svarigheter. I Nelly Halls 
fall ar det alldeles uppenbart att hon inte lat sig kuvas vad som an bande. 
Nar hon blev kritiserad och fick lamna det som varit hennes sammanhang i 
manga ar finns det inget som tyder pa att hon sviktade i sin overtygelse aven 
om man kan undra over hur hon reagerade pa uteslutningen fran den rorelse 
hon lagt ned sa mycken tid, kraft och karlek pa. Genmalet i Trans Segrar 
190 1 visar a tt hon kan de sig kritiserad men det avsloj ar in te hennes egna 
kanslor. Efter drygt tio ar i Helgelseforbundets tjanst sokte hon sig en annan 
vag och i vad man hon kande sig tvingad till detta elier inte framgar inte. 

I efterhand kan det konstateras att handelsema runt sekelskiftet 1900 blev 
till en brytpunkt i hennes liv. Hon lamnade Helgelseforbundet och vannema 
dar bakom sig och reste till USA aven om det inte klart framgar att hennes 
medlemskap upphorde. Nagon form av teologiska meningsskiljaktigheter 
mellan Nelly Hall och Helgelseforbundets ledning fanns dock. Handelsema i 
samband med Boxarupproret kan ha varit omskakande for henne aven om 
hon skrev om det arofulla i martyrskapet. Hon bade ansvarat for kontaktema 
med missionarema, organiserat insamlingar och resor. Beskedet om att 
denna verksamhet som byggts upp under tio ars tid bade utplanats maste ha 
upplevts som ett misslyckande och en stor forlust. Det var ju detta hon 
arbetat sa hart for och missionarema var hennes vanner och kollegor. Âven 
hennes slakting Klara Hall horde till dem som miste livet under upproret. 
Sorgen och saknaden kan ha varit tung att bara. Tankama pa att resa till 
USA bade funnits redan innan Boxarupproret brot ut men det kanske var 
handelseutvecklingen i Kina som till sist fick henne att bestamma sig. 
Beskedet om vad som hant missionarema kom i oktober 1900 och tre mana
der senare var hon pa vag till USA. 

Apokalyptik 

I efterhand kom hennes avfard fran Sverige att forklaras i termer av en kon
flikt med Helgelseforbundet. En konflikt som rorde olika uppfattningar om 
de yttersta tidema. Darfor kan det sagas att apokalyptiken fick henne pa fall, 
atminstone sa som det formulerades av eftervarlden. Hennes apokalyptiska 
idéer var inte unika utan delades av andra. Till att borja med uppfattades hon 
inte som kontroversiell i dessa fragor. Det ar fürst i samband med hennes 
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avresa frân Sverige 1901 som detta framskymtar. Huvudinnehâllet i hennes 
apokalyptik kan utlasas av det bibelstudium hon publicerade 1901 samt den 
debatt om profetior som agde rum i Chicago samma âr och i vilken hon 
deltog. Pâ vissa punkter overensstammer hennes apokalyptik med Jehovas 
vittnens grundare Russell. Daremot ar det i efterhand osakert om hon verk
ligen blev medlem av denna rorelse vilket har havdats i fiera minnesskrifter. 

Apokalyptiska forestallningar har funnits mer elier mindre starkt genom 
den kristna kyrkans historia men hur kan man forklara det starka intresset 
for apokalyptik i vackelsekretsama i slutet av 1800-talet? V ad var det som 
gjorde de profetiska uttydningama sâ angelagna att praktiskt taget alla and
liga ledare med nâgon form av sjalvkansla agnade sig ât forutsagelser och 
utrakningar om kommande dom och sluttid? Kan det ha varit ett alldeles 
adekvat satt att handskas med varlden och dess plâgor pâ nar det nu inte gick 
att stanga till for varldens ondska? Rapportema om krig, dod, naturkatastro
fer och uppror spreds dâ likaval som nu aven om kommunikationsvagama 
inte var lika snabba. Medvetandet om att det var en farlig och foga hanterlig 
varld manniskor befann sig i var i allra hogsta grad levande, och det gaUde 
att harbargera insikten. 1 denna varld stod somliga for optimism och fram
stegstro. 1 det modema tidevarvet kunde tron pâ framâtskridandet exempel
vis uttryckas enligt den socialistiska visionen dar varlden skulle komma att 
forandras till det battre tack var klassemas kamp. Denna kampanda och fri
hetslangtan stravade mot en utopisk framtid. 

De som inte fann faste i det modema projektet vande sig till det 
igenkannbara och slog vakt om gamla sanningar. Pâ ett plan kan det rentav 
ha varit sâ att de apokalyptiska forutsagelsema framstod som en befrielse. 
Bildema om en slutstrid mellan Gud och satans makter kan ha fungerat 
trostande. Alla tankar om de plâgor som skulle drabba dem som vande sig 
bort frân Herren, ondskans nedgorande och Kristi seger kunde fungera som 
en slags reningsupplevelse. Ângest, oro och skrack kunde dar fà sitt utlopp 
eftersom loftet alltid fanns om nâgot bortom plâgoma, forfoljelsema och 
doden. En varld av apokalyptiska bilder stod oppen fôr dem som trodde. 
Den erbjod sig som ett skydd, och ytterst gaUde det frâgan om livet och 
doden. Med fantasins makt var det moj ligt att skapa och hâlla kvar des sa 
bilder. Kliva in i och leva dem och den reella varlden blev darmed fattbar 
och mojlig att finnas till i. De apokalyptiska visionema bar over dodens djup 
och gav den troende en fôrhoppning om att undslippa plâgor och till sist 
aven det yttersta, doden. 

Kampen om ordet 

En annan tanke som installer sig ar hur pass stark Nelly Halls upplevelse av 
ett systraskap var? Sâg hon sig sjalv som en del av en stôrre rorelse av kvin
nor som kampade fôr politiska rattigheter? Formulerade hon sig tydligt kring 
kvinnomas antal och del i den rorelse dit hon sjalv raknade sig? 1 ett brev 
fran Soderhamn 1895 uttryckte hon klart sin gladje over att fier och fier 
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kvinnor agnade sig at att predika och missionera. Med hjalp avord ur psalm 
68 "Hvilken skara systrar" slog hon en bro over till uppfyllelsen av Joels 
profetia om att bade soner och dottrar skulle profetera i andens tid. Hon sag 
att gruppen av kvinnor som predikade och missionerade blev fier och fier 
och hon kallade dem systrar. Hon kom med liknande uttalanden i USA och 
Finland. Vid en konferens for de skandinaviska kvinnomas alliansmission i 
USA diskuterades fragan om hur de redan aktiva kvinnoma kunde hjalpa de 
systrar som ville agna sig at evangelisation och mission; Nelly Hall medgav 
att det varit svart under de forsta arens arbete men att hon darfor med gladje 
ville hjalpa "de systrar, som wilja utga, ware sig i hemlandet eller i hedna
landema". 2 Kriterier for vad som kra v des av kvinnor som ville arbeta i 
denna verksamhet samt strate gier for stod till dem diskuterades. A ven man 
deltog och gav kvinnor sitt stod. 

Vid sitt besok i Finland utnamnde Nelly Hall i en tidningsdebatt Frals
ningsarmén till den rorelse i hennes samtid vilken gav mest utrymme at 
kvinnor. Infor resan till Tyskland tvekade hon infor det forvantade motstan
det mot henne och de ovriga kvinnoma. Medvetandet fanns alltsa dar och 
kampen for kvinnors ratt att predika och stâ i offentligheten formulerades 
med hjalp av den religiosa retoriken. Men kampen var densamma som den 
politiska kampen och den gaUde makt och infiytande. Nelly Hall innehade 
dessutom formellt en maktposition som styrelseledamot och missionssekre
terare. Tidsandan praglades bland annat av den borgerliga kvinnokampen 
och for Nelly Hall uttrycktes denna kamp som en kamp om ordet, om att tala 
offentligt. Det var dock inte enbart de kampande kvinnoma som var med
vetna om tidsandan. A ven man formulerade sig i medvetande om vad som 
var a farde vilket kan illustreras med hjalp av en debatt som fiammade upp 
om kvinnor som predikanter i samband med Nelly Halls avfard fran Sverige 
190 1. Det finns inget som tyder pa a tt just denna debatt var orsakad av Nelly 
Halls verksamhet utan snarare visar den att fragan annu inte var utagerad. 
Debatten om kvinnomas plats i forsamlingama var fortfarande pa agendan 
och an en gang startade den pa grund av a tt P. P. Waldenstrom uttalade sig. 
Han skrev i det forsta numret av Pietisten det aret ett svar pâ ett brev han 
fàtt i fragan. Stândaktigt hoU han fast vid sin overtygelse om att kvinnor 
skulle tiga i forsamlingama, och det gaUde bade predikan och rostratt. 

1 langden skall det alltid visa sig hast att lyda Guds ord, afwen dâ det ej alldeles beha
gar oss, och afwen om tidsandan gâr i motsatt riktning. Jag har derfôr aldrig kunnat 
frângâ mina âsikter om kwinnors predikande. Âro de gammalmodiga, sâ will jag wara 
gammalmodig med Paulus. Will man skratta ât mig - nuwal, det skall jag tâla. Kristus 
kallade ingen kwinna till att predika. Paulus icke helier. Har nu nagon battre fôrstând 
an de, sâ mâ han hafwa det. Men jag for min del finner det tryggast att blifwa wid 

2 "Anteckningar frân de skandinaviska qwinnomas Allians-missionsmote, St. Paul 3-6 
april.", inlagg Nelly Hall i CB 25.04.1893. 
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deras exempel. Den som trampar i deras spâr, behofwer icke frukta att till sist storta 
ned i brâddjupet. 

Detsamma sager jag om kwinnans rostratt i forsamlingen. Kwinnan skall tiga i 
torsamlingen, sager Paulus (1 Kor. 14: 34). Jag wet, att man i mânga forsamlingar 
praktiserar annorlunda. Men det ar en sak for sig. Apostelens ord stâ dar i alla fall. 
Och de aro grundade icke pâ nâgra tilWilliga omstandigheter utan pâ skapelsens 
ordning, sâsom du kan se af 1 Tim. 2: 12, 13. En riktig gudfruktig kwinna skall icke 
helier begara nâgot annat. Mannen ar kwinnas hufwud, sager Paulus, och darwid 
blifwer det. Den forsamlingsordning, som i nâgot stycke gâr emot skapelsens ordning, 
ar i det stycket forfelad. 3 

Pa teologins omrade var Waldenstrôm kontroversiell och nyskapande. Men 
nar det gallde frâgan om kvinnors och mans roller i samhallet var och for
blev han fast forankrad i synen pa ôver- och underordning. Han stôdde sig 
pâ Paulus och Paulus byggde i sin tur enligt Waldenstrôm pâ skapelsens ord
ning. Det handlade inte om nagra tillfàlligheter utan forhallandet mellan 
kvinnor och man var fastlagt redan i tidemas begynnelse. Denna sin syn 
delade Waldenstrôm med mânga likasinnade men vid sekelskiftet 1900 
verkade han anda i nagon mening medveten om att den allmanna tidsandan 
gick i en annan riktning trots att han inte lat den pâverka sin installning. Han 
var till och med beredd att gôra sig till atlôje hellre an att andra mening i 
denna grundlaggande ordningsfrâga. Kommentaren att manga forsamlingar 
gav kvinnor rôstratt visar att samfundet var mer progressivt an ledarskiktet. 

Nu fick hans inlagg inte sta opatalat och under februari och mars mânad 
diskuterades fragan i den Gavlebaserade Hemlandsposten. En insandare 
ifragasatte om det verkligen var sâ att forbudet for kvinnor att tala i forsam
lingen var grundat i skapelsens ordning. Han fann forklaringen tillkrânglad. 
Redaktôr J. Lôfgren stôdde Waldenstrôm och menade att Paulus byggde si tt 
ord om mannen som kvinnans huvud pa att mannen var skapad fore kvinnan 
samt att det var kvinnan som lat sig bedragas av ormen och darigenom 
orsaka mann ens fall. K vinnan skulle darmed vara underdânig och in te 
undervisa eller "rada" ôver mannen. En forsamlingsordning som gav kvin
nor ratt att tala eller rôsta var darfor emot skapelsens ordning. Det var en 
ordning som inte enbart gallde den kristna forsamlingen utan hela samhallet 
och den râdande utvecklingen forskrackte: 

Ja, sa ar det i sanning, och man kan icke komma ifrân att budet att kvinnan skall tiga i 
torsamling ar Herrens bud, som icke ostraffadt kan overtradas. Och dock ofvertrades 
detta bud numera i bâde stat och kyrka i sa stor skala, att kvinnopredikandet inom 
fralsningsarmén och inom helgelseforbundet och inom andra forsamlingar af heli~a ar 
blott en brâkdel afhar ifrâga varande ofvertradelse for att icke tala om andra fiera. 

Citatet visar hur kvinnors predikande uppfattades som en del av upproret 
mot den radande samhallsordningen. Till och med motstândama sag det. Det 
faktum att kvinnor borjade predika i sa stor utstrackning i slutet av 1800-

3 Pietisten 1/1901, parmen. 
4 "Om kvinnopredikandet", HP 1511901. 
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talet maste forstâs som en del av den politiska samhallsomvandlingen lika
val som att vackelserorelsema i stort bar tolkats i liknande termer. Det speci
fika med de predikande kvinnoma var att de befann sig inom en religios 
diskurs dar det gick a tt argumentera bâde for och emot, i varj e fall utifrân 
bibelordet. Bade tillskyndare och motstândare anvande sig av bibeln och 
kom fram till diametralt olika standpunkter, nâgot som ar val kant i den 
kristna kyrkans historia. Att Paulus ord bar anvants mer an en gâng for att 
tysta kvinnor ar val kant men att kvinnor trots det anda tagit till orda bar 
varit mindre kant. Nelly Hall och kvinnoma kring henne ar nâgra i raden av 
de kvinnor som med hjalp av olika strategier satte Paulus och sina 
meningsmotstândare ur spel. Och inte enbart kvinnor utan aven man bar 
argumenterat for kvinnomas sak och stottat pâ olika satt. 1 Sverige bor 
Fredrik Franson och John Ongman till de mer kanda mannen. De bar 
âtminstone velat lyssna till kvinnors tai om Gud aven om det ibland kan 
ifragasattas om de velat slappa ifrân sig makten. 

1 debatten 1901 gjorde pastor Arvid Moberger frân Kalmar ett inlagg i 
vilket han beskrev erfarenhetema frân den friforsamling han dar forestod. 
Han ville visa hur tillampningen av Paulus ord om att kvinnan ska tiga i for
samlingen kunde kombineras med att bâde kvinnor och man redan i Nya 
testamentet upptradde som profeter. Som exempel pâ profeterande kvinnor 
namnde han Filippos fyra dottrar (Apg 21 :9) och citerade ur ett forsam
lingsprotokoll fran 1889: 

Forsamlingen har sedan den 1 febr. 1885 medgifvit sina kvinnor att i fôrsamlingens 
angelagenheter hafva lika talan och rostratt som mannen. Harofver hysa nâgra broder 
och systrar betanldigheter, och de anse, att denna ordning icke ar ofverensstammande 
med Guds ord. Darfôr beslOt nu fôrsamlingen enhalligt pâ framstalldt yrkande, att i 
fôrsamlingens angelagenheter skola harefter blott mannen och icke kvinnoma hafva 
talan och rostratt. Harmed vill torsamlingen icke i nâgon mân inskranka eller lagga 
hinder i vagen for kvinnans af Gud gifna rattighet att i fôrsamlingen och offentligt 
profetera och bedja samt aflagga vittnesbord om den Guds nâd, som blifvit henne 
vederfaren. 5 

Exemplet frân Kalmar visar pâ nâgot av komplexiteten och paradoxen i 
detta med kvinnors offentliga tai om Gud. Det var valkommet i manga sam
manhang och stoddes av bâde kvinnor och man sa lange det inte upphavde 
den radande maktordningen. K vinnor fick predika, de uppmuntrades renta v 
men de fick inte dela pâ makten. Om det kunde bâde kvinnor och man vara 
overens. Andra sa helt nej till att kvinnor predikade och argumenten var 
grundade i en ordning som var given allt frân apostlamas tid. Det bade alltid 
varit pâ detta satt och skulle alltid sâ forbli var det barande argumentet: 

5 SignA. M. r. HP 15/1901. 
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K vinnopredikandet, pâ satt mângen nu vill forsvara det, icke ar apostolisk sed, icke 
helier Guds forsamlingars sed i apostlarnes tid, ej helier sedan nâgon tid af Kristi for
samlings snart 1900-âriga tillvaro bland snart nog alla jordens folk. 6 

Vid sekelskiftet 1900 fanns de som gjorde uppror mot denna ordning. Nelly 
Hall var en av dem och hon bade sina forebilder i Catherine Booth, Phoebe 
Palmer, Madam Guyon, Debora, Foibe och manga fier. Sett fran en annan 
horisont an exempelvis J. Lofgrens bade kvinnor alltid predikat i kyrkans 
historia trots den apostoliska seden. Nelly Hall inspirerades for sin del av 
bade man och kvinnor men i den tradition hon stod var kvinnor sardeles 
aktiva i att offentligt tala om Gud. For att bryta mot en tradition i vilken 
kvinnor inte fick tala om Gud offentligt under hanvisning till skapelsens 
ordning kravdes en tanke som kunde utmana och àmtav upphava denna ord
ning. Laran om syndfrihet kan ha fungerat pa detta satt. De som kritiserade 
syndfrihetslaran fruktade kanske vad som skulle kunna banda om kvinnor 
inte langre kunde kontrollerades under hanvisning till skapelsens ordning. 

* 
Nelly Hall forsvann aldrig helt ur sikte. Minnet om hennes liv och betydelse 
bleknade visserligen men nagonstans i gommoma fanns sparen kvar. Det 
glomdes aldrig helt att hon bade varit en inspirator och forebild for manga 
kvinnor och man, en andlig forkunnare av stora matt med en stor lyssnar
skara och att manniskor bade sokt sig till henne for att fà hjalp for sjalsliga 
och kroppsliga krampor. Hon bad och talade sig in i manniskors liv. Nar det 
gallde kampen for kvinnors rattigheter tog den sig i Nelly Halls fall formen 
av offentlig forkunnare och folkvackelsen i kombination med den allmanna 
tidsandan utgor den ram inom vilken hennes liv ska forstas. Sommaren och 
hosten 1882 borjade hon pa allvar att forbereda sig for ett liv pa den andliga 
scenen. 1 februari 1901 lamnade hon den till stor del bakom sig. V ad som 
daremellan utspelade sig kan sammanfattas som att hon levde sitt liv i 
spanningsfaltet mellan att vara bade uppburen och ifragasatt. 

6 "Om kvinnopredikandet", J. Lofgren, HP 15/1901. 
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Su rn mary 

Nelly Hall: Esteemed and Questioned as a Preacher and a Missionary in 
Europe and the United States 1882-1901. 

In 19th century Sweden women preached in the popular revival movements 
as they did in the other Nordic countries, in Great Britain and the United 
States. They also went abroad to work for the mission in Africa and Asia. 
Apart from numerous practical works, such as education, nursing and 
construction they also engaged in evangelising, preaching the gospel and 
praying with and for young and old. The extent to which women preached 
and the importance of women as preachers in Sweden in the late 19th century 
bas been little known. Hardly any efforts have been made to unmask the 
story of the preaching women in the time of the revivais from which all the 
main free Churches of Sweden originate. This study about Nelly Hall 
( 1848-1916) and ber li fe as a preacher and a mission worker is a part of this 
hidden story. Internai and extemal evidence of Nelly Hall's public life is the 
main focus of the study, and in this way it seeks to un co ver the origin of ber 
inspiration and to specify ber connection to the spiritual movements of the 
time, at the same time that it analyses the reception and the debate of women 
as preachers in the period when she was active. In the Swedish context, ber 
time of ministry coincided with the emerging movement for the 
emancipation of women, and the question whether women should be 
permitted to occupy public positions was at stake. 

The study is based on Nelly Hall's letters, articles and translations 
published in Swedish Christian magazines, among them Trans Segrar and 
Svenska Posten, and also in Chicago-Bladet, a Swedish-American 
newspaper. Numerous notices in local Swedish newspapers tell the readers 
about ber travels, and the debate about women as preachers also appeared in 
the press. It bas not been possible to make a conclusive biography because 
of a lack of primary sources like diaries, collections of letters, agendas or 
cash-books. A shortage of material bas made it difficult to exp lain in detail 
ber reasons for choices in life. W e do not know if she made ber decisions 
out of other theological objectives than those described in ber published 
letters. Maybe future retrieval can span such voids. As a contrast the 
material about ber public life is much more abundant. She is remembered 
and recognised in memoirs and other works about the 19th century revival 
movement in Sweden. 

The first time Nelly Hall was introduced to a wider Swedish audience 
was in 1902. Reverend E. J. Ekman, general secretary of the Mission 
Covenant Church of Sweden, published a careful history about the home 
mission in Sweden. He travelled a lot and made contacts with various 
revival groups, and subsequently he told his story about regions, 
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organisations and individuals, among them that of Nelly Hall. After 
Ekman' s short biography she was first of all recognised in memoirs. A 
comprehensive view of that recognition--or absence of recognition-in 
books and articles is part of this study, and the survey demonstrates that she 
was never really forgotten, but what was told in the early books created an 
image of her life which was genuine only to a limited extent. 

Nelly Hall was born in Vaderstad, a rural village in the middle of 
Sweden, close to Lake Vattem. Her father was a bailiff, and he lived with 
his family as a tenant on different farms. When the time came for Nelly Hall 
to begin higher education she was sent to Stockholm for teacher training. 
She attended the Royal School for Women's Higher Teacher Education in 
1865. Fredrika Bremer, a well-known writer and an advocate for women's 
emancipation, was one of the founders of the school, and Selma Lagerlof, a 
Nobel Literature Prize laureate, had her teacher training there in the 1880s. 
Nelly Hall graduated as the top student of the year in 1868 and was 
immediately recruited to a school for young women in Gothenburg on the 
west coast of Sweden. She was the first woman to be hired full time at 
Kjellbergska flickskolan [the Kjellberg girls' school], and her main subject 
was mathematics. Sorne years later she transferred to the Sigrid Rudebeck 
School, where she taught the German language as well as Church and Bible 
History .. Ten years later, in 1882, she left her profession as a teacher and 
became an itinerant preacher. Her superintendent, Ms. Sigrid Rudebeck, 
stated: "She is still a teacher today and to a greater extent than any other 
Swedish woman!" In other words one can say that Nelly Hall remained a 
teacher, but changed from the teacher's desk to the pulpit, from the 
classroom to the numerous mission houses and chapels she was to visit in 
the twenty years to come. 

Nelly Hall's interest in preaching had been evoked through her 
connections with various visiting Anglo-American preachers who passed 
Gothenburg on their way to Stockholm. Many of them took the opportunity 
to conduct meetings along the route. Two of th ose famous leaders were Lord 
Radstock from England and the American preacher William Edwin 
Boardman. Nelly Hall's contacts with them at the end of the 1870s tumed 
out to be important for her spiritual joumey. Their message about the 
opportunity for and necessity of a personal experience of salvation 
convinced herin a new way, and she wanted to give evidence ofher faith to 
others. She declared that her desire "became a eup overflowing," and as a 
consequence she felt a need to share her experiences with others. W. E. 
Boardman's visit to Sweden in 1880 renewed not only Nelly Hall's spiritual 
needs but also those of numerous others. Boardman belonged to the holiness 
movement, and severa! of his books were translated into Swedish, one of 
them by Nelly Hall in 1881. Mary Boardman, the wife of W. E. Boardman, 
was also a preacher and a publicist, and another famous woman to be 
mentioned in this connection is Phoebe Palmer. One of the distinguishing 
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qualities of the holiness movement was the prominent roles that women 
played as preachers. The theology of the movement was combined with the 
persona! experience of divine revelation, and it was expected that 
conversion would lead to the public profession of faith. This pattern of pious 
behaviour brought women and men to speak in public. 

In addition to ber contacts with the Boardmans, Nelly Hall was very 
much under the influence of the Salvation Army. She left ber school and 
visited their London headquarters in July 1882, after the school year bad 
finished. One reason why she could give up ber work as a teacher at that 
time may have been the fact that she bad inherited sorne money. Her parents 
died the year before and left ber with a small fortune. The money was not 
enough to make ber financially independent for the rest of ber life, but it 
obviously helped ber to set out for a new direction in life. During ber stay in 
London in 1882 she made contacts with both the Salvation Army and Bet 
Shan, a home for faith healing founded by the Boardmans, Elisabeth Baxter 
and Ms. Murray. 

In January, 1883, the first reports of Nelly Hall's preaching work 
appeared in the press. She bad gathered a lot of people in J ônkôping, a town 
in the southem part of Sweden. However, she was not the only preaching 
woman in the city. A former actress from Norway, Mrs. Nielsen, held 
meetings at the same time. This occurred sorne weeks after the Salvation 
Army was introduced into Stockholm. The Salvation Army troop was sent 
from England under the leadership of a Swedish woman, Hanna 
Ouchterlony. It bas been said that it could have been Nelly Hall's mission to 
introduce the army into Sweden. If it is true that William Booth bad to 
choose between the two women remains to be verified. More important is 
the fact that Nelly Hall stayed with the Salvation Army in London, and that 
she initiated ber own work at the same time that the Army was introduced 
into Sweden. Through ber years as a preacher Nelly Hall never joined the 
Salvation Army but supported their work financially and preached at their 
meetings. More than once she declared ber love for the Salvation Army and 
described it as the best Christian organisation for women in which they 
could accomplish their mission without hindrances. 

After the first meetings in Jônkôping, Nelly Hall started to travel in the 
southem parts of Sweden, where mission groups from different 
denominations invited ber. At that time ber field was not limited to any 
specifie group. She received invitations form Methodists, Baptists, 
Covenanters and others. After sorne years ber field was widened to include 
Norway, Finland and Germany. The meetings were often crowded. People 
travelled from many places to listen to ber, and more than a thousand people 
could gather in one small country village. Her performances were 
characterised as clear and balanced. She was not particularly emotional or 
dominant. Many people were converted or healed during prayer meetings 
after the main service. Often she worked together with other preachers, both 
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women and men. Ida Nihlén tumed out to be her most important partner for 
more than six years. Once they were even compared with the American 
preacher Dwight L. Moody and his assisting singer Ira D. Sankey. Even if 
she was a good musician, Nelly Hall preached most of the time. Ida Nihlén, 
who had planned to become an opera singer before she was converted, did 
most of the singing. Together they formed the model of a winning team: the 
preacher and the singer. Another important companion was the Swedish
American preacher and mission promoter Fredrik Franson. After he had 
experienced Nelly Hall and other women preachers he was convinced that 
women should take part in the various campaigns. His main argument to 
work with women was need. The mission to evangelise the world was 
urgent. Time was short; the harvest was enormous, and men could not 
accomplish the mission on their own. They needed the help of women. 

An important part of Nelly Hall's ministry was faith healing or praying 
that peoples' disease be healed. Many stories were told in the press by 
people who had been cured through Nelly Hall's and other preachers' 
prayer. Faith healing was a movement in the revival groups, and one of the 
most famous leaders in Sweden was Fredrik Boltzius with whom Nelly Hall 
had close contact. She leamed about faith healing from W. E. Boardman and 
translated a book by a well-known American homeopath, Charles Cullis. 
Other famous representatives of this network were Dorothea Trudel and 
Otto Stockmayer. Ideas about the practice of faith healing spread via 
personal contacts and books, and in 1885 a conference to promote faith 
healing was organised in London. Sweden was represented by a group of 
women, and Nelly Hall was one of them. She delivered a public testimony 
of her spiritual joumey and reported how faith healing was practised in 
Sweden. After her retum to Sweden she opened a home for faith healing in 
Norrkoping. Such homes were seen as necessary in order to provide the 
patients with safe and supportive surroundings. 

It has already been mentioned that Nelly Hall never joined the Salvation 
Army, but when the Swedish Holiness Mission started as a small mission 
society in 1887 it was to sorne extent a result of the preaching work carried 
out by Nelly Hall. People gathered in the area around Orebro. Meetings 
were held in various homes before a larger gathering took place in June 
1887 at a homestead called Torp. Such a camp meeting where people come 
together for several days has been held at the same place every year since 
1887. The Torp conferences constitute an established part of Swedish 
Christian life. To begin with, Nelly Hall preached at such meetings, and so 
did also other women during the first twenty years. The name of the 
organisation was Nelly Hall's idea. She was elected a member of the first 
board and served as a mission secretary for ten years. At this time she was 
the only woman to occupy such a position. 

The Holiness Mission Union started mission work both in Sweden and 
abroad. The organisation belonged to the so-called Faith Missions. At first 
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there was no distinction between mission in Sweden and in foreign 
countries. Everything was seen as part of the same universal and global 
mission work. In Sweden, the missionaries or evangelists were sent to 
various places after sorne weeks of training. They were provided only with 
pocket money, and for their sustenance they had to rely on the hospitality of 
local people and money collected at the meetings. They went two by two 
and there were as many women as men who designated themselves to this 
kind of work. In the beginning they had no intention to start new 
congregations. They rather sought to spread the gospel as muchas possible. 
The foreign mission started in 1890 and China and South Africa became the 
two main mission fields. Nelly Hall was essential to promote this work. The 
first missionaries were sent to China as an answer to the call from Hudson J. 
Taylor to send missionaries there. Nelly Hall corresponded with the 
missionaries and worked actively to recruit new candidates. Information 
about various mission fields all over the world and appeals to raise money 
were important tasks for the mission secretary. 

In 1892 Nelly Hall and Ida Nihlén went to the United States on a 
preaching tour that lasted for two years. She made contacts with Swedish
Americans on the East Coast and in the Mid West. All kinds of 
denominations invited her, but the evangelical groups, which later formed 
the Evangelical Free Church of America, turned out to be the most 
important ones. During their stay in the United States Ida Nihlén married a 
Swedish-American preacher, Alfred Kindvall, and Nelly Hall had to recruit 
a new companion. Several women helped her with the music: one of them 
was a former Swedish opera singer, Cecilia Gondret. 

Back in Sweden in 1894 Nelly Hall resumed her work for the Swedish 
Holiness Mission. She continued to travel, to preach and to pray for sick 
people. Theologically there was a shift in her thinking, and she became more 
and more absorbed by apocalyptic speculations. In 1901 she le ft Sweden and 
went to the United States a second time. This decision had been preceded by 
controversies due mainly to different views on millennial issues. It is even 
said that this was the reason why she no longer was a member of the board. 
Whether it was the only reason can be doubted. 

Her stay in America tumed out to be for the rest of her life. She never 
came back to Sweden and her subsequent contact with Charles T. Russell, 
the founder of the Watchtower Society, shocked her friends. Besides her 
contacts with Russell very little is known about the last fifteen years of her 
life. She lost contact with her former adherents in Sweden even though her 
death was announced in Trons Segrar. Somehow her friends kept track of 
her but her days as a celebrated female preacher and a healer were over in 
1902. She died unnoticed in Brockton, Massachusetts, in July 1916. Her 
contacts with C. T. Russell's movement can be seen as one of the factors 
why the memory of her was not kept. Telling her story turned out to be 
problematic due to her apocalyptic preferences. The fact that she went to the 
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United States and stayed there can be another reason why ber story was 
more or less forgotten in Sweden. 

The ministry of Nelly Hall and other women raised considerable public 
interest. Sorne of the debates about women preachers are mirrored in this 
book. In 1881 Nelly Hall took part in a discussion held in a Gothenburg 
church. The question was whether women could preach in public or not, and 
the arguments were conflicting. Nelly Hall clearly announced ber own 
opinion and referred to women from the bible as important examples. She 
also declared that time bad come for the fulfilment of Joel2:28. God's spirit 
would fall on both women and men and they would prophesy. The debate in 
1881 was one among others over the years. More than once such discussions 
were immediately linked to Nelly Hall and ber appearance on the stage. One 
of the more eloquent adversaries was P. P. Waldenstrôm, a former Lutheran 
priest, a biblical scholar, one of the founders of the Mission Covenant 
Church of Sweden in 1878 and the successor of E. J. Ekman. Waldenstrôm 
was also a parliamentarian, politically conservative. He was a breaker of 
new ground in many theological issues but not when it came to the place and 
role of woman in society. The same arguments reappeared in the debates. 
Those against argued with the help of Paul, 1 Cor. 14:34-35. Women should 
be silent in the congregation; they should not talk in public let alone have 
any influential positions. The congregation was seen as part of the public 
life and accordingly women should be silent both in church and society. 
They could pray and talk among themselves as long as they did not exercise 
authority over men. The subordination of women was seen as a consequence 
of Eve' s sin. W omen shared the responsibility for the fall and this was used 
as a rationale why women bad to be silent both in church and society. 

Several pamphlets in favour of women's preaching were published, 
among them one by Fredrik Franson and one by a Baptist minister, John 
Ongman. Their books came after they bad seen what women could 
contribute in the evangelising work. Fredrik Franson wrote his book, 
Prophesying daughters, during a campaign in Germany in which Nelly Hall 
and other women took part. To have women in the team was questioned and 
Frans on' s book was an attempt to respond to that criticism. Another 
important contribution in favour of women preaching was Catherine Booths 
pamphlet Women 's right to preach the Gospel which was published in 
Stridsropet, the Swedish version of The War Cry, the Salvation Army 
magazine, in 1884. The arguments for women's right to preach were both 
biblical and connected to time and mission. From a biblical point of view it 
could be argued that women bad preached already in the early Christian 
time, and important women from both the Old and New Testament were 
pointed out as examples. The time bad come for women to enter public life. 
They were seen as necessary both for their spiritual gifts as well as for their 
capacity as mission workers. Both the global mission efforts and the 
apocalyptic ideas were important in this respect. Besides it was the time of 
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the rising awareness of the emancipation of women and both sides used this 
as an argument. The proponents saw themselves as part of this movement, 
and the opponents wamed for the effects. 

The debate in Sweden on women's place and role in society and church 
can be linked to similar discussions for example in Britain and the United 
States. Extensive research, presented in this book, show the similarities 
when it cornes to the arguments in this discussion and their effects. That the 
biblical arguments to promote women's right to preach have a long history 
has been clarified by current research and more is to be expected. 

It can be concluded that the story about Nelly Hall is a story about an 
exceptional woman who once had an immense impact on many peoples' 
spiritual life. She took part in the founding of a mission organisation; she 
travelled more than most Swedish women at that time, and her reputation as 
a preacher was widely spread in the Nordic countries and among Swedish
American immigrants in the late 19th century. In the Christian tradition there 
have been many women who never accepted to be silenced. Nelly Hall can 
be counted among them and parts of her story are told in this book. In short, 
she was both esteemed and questioned. 
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Biografiska riktmarken 

1848 Fôds 19 juni i Vaderstad, Ôstergôtland 
1865 Bôrjar vid Kungliga Hôgre Lararinneseminariet i Stockholm 
1868 Utexamineras och fàr tjanst vid Kjellbergska flickskolan i Gôteborg 
1871 ôvergâr till anstallning vid Sigrid Rudebecks skola i Gôteborg 
1880 Sammantraffar med Mary och William. E. Boardman i Gôteborg 
1881 ôversatter W. E. Boardmans skrift "1 Andens ljus" 
1882 Slutar sin anstallning vid Sigrid Rudebecks skola och reser till London 
1883 Bôrjar predika i Kalmar och Jônkôping 
1885 Deltar i konferens om helbragdagôrelse i London 
1886 !nieder samarbete med Ida Nihlén 
1887 Deltar vid Helgelseforbundets officiella bildande 
1888 Predikoturné i Finland 
1890 Predikoturné i Tyskland 
1892 Predikoturné i USA 
1894 Atervander till Sverige 
1898 Lamnar Helgelseforbundets styrelse 
1901 Reser till USA, deltar i konferens om bibelns profetior i Chicago 
1916 Dôr 18 juli i Brockton, USA 

Bildfërteckning 

Figur 1. Nelly Hall. (Fotografi fran HelgelsefOrbundets arkiv) 
Figur 2. Helgelseforbundets styrelse. (Montage i Trons Segrar 1896. Se aven 

Kârbrant 1987, s. 24) 
Figur 3. Nelly och Ida. (Fotografi frân HelgelsefOrbundets arkiv) 
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