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Andreas Wejderstam

Uppbyggelse och frivillighet
Porlamötena 1913-1937 och en kyrka i omdaning1

Inledning1

Ty trots mångfalden av religiösa möten i vårt land, intaga 
Porlamötena en ställning för sig och kunna svårligen ersättas 
av andra. […] Porlamötena stå […] öppna för varje religiöst 
intresserad person, man eller kvinna, ung eller gammal, 
präst eller lekman och kunna samla deltagare av ganska 
skilda religiösa riktningar och olika utvecklingsstadier, 
endast förenade i det stora och väsentliga.2

Dessa rader handlar om en serie kristliga möten som 

hölls mellan 1913 och 1937 på Porla brunn i Närke. I 

dessa möten deltog ett hundratal personer per möte, 

övervägande kvinnor, och många av de medverkande 

var centrala gestalter i det samtida kyrkolivet. 

 Ett nummer av Svensk Kyrkotidning (SKT), Vår 

Lösen (VL), eller Församlingsbladet (FB) från 1900-

talets första del innehåller många inbjudningar till 

möten, rapporter från möten och noteringar om 

möten inom Svenska kyrkan, alla med olika etikett 

och karaktär. En del av dessa möten tillkom genom 

att engagerade präster eller lekmän tog initiativet till 

att arrangera ett möte med något för dem intressant 

ämne. En del möten förstås i sin samtid som annor-

1 Den här uppsatsen bygger på min d-uppsats i kyrkohistoria, 
med samma titel, vid Uppsala universitet. Till Oloph Bexell, 
Gunilla Gren Eklund, Mathias Persson, Gustaf Almkvist, 
Staffan Elmgren och Hans Fredrik Silén vill jag rikta 
innerliga tack för omistlig hjälp och gott stöd i tillkomsten 
av uppsatsen och dess omarbetning. Till Juliana räcker inte 
ordet tack, men du vet nog vad jag vill säga. 

2 Församlingsbladet 1925:13.

lunda, de som inte utgick från en förening, rörelse 

eller organisation.3 Dit hör de tio uppbyggelsemöten 

i Närke, som hölls under namnet »Porlamötet» 

under perioden 1913 till 1937. Om dessa möten är 

inte mycket känt för eftervärlden, inte mer än det 

direkta material som efterlämnats från mötena samt 

sporadisk brevväxling mellan arrangörerna och 

några tidningsklipp. De efterlämnade programmen 

bekräftar att mötena stod fria i relation till såväl 

organisationer som rikskyrkan, stift och församling-

ar.4 

 Det allmänna syftet med den här uppsatsen är 

att ge en bild av hur Svenska kyrkan vid uppbrottet 

ur enhetskyrkan sökte sig till vissa nya verksam-

hetsformer. Detta sker genom en undersökning av 

Porlamötena 1913-1937 som placeras in ett i relevant 

kyrkohistoriskt sammanhang med hänsyn till deras 

syfte, innehåll och speciella karaktär. För att uppsat-

3 Organisationsteoretisk forskning gör åtskillnad mellan 
organisation och rörelse, det senare har en idéburen grund 
och kan utvecklas till en organisation genom en hierarkisk 
formalisering; Gunneriusson Karlström, Märit, Konsten 
att bli och förbli folklig: Svenska kyrkans och IOGT:s stra-
tegier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 
1880-1945, Uppsala 2004, s. 30; Jansson, Torkel, Samhälls-
förändring och sammanslutningsformer: det frivilliga för-
eningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne 
från omkring 1850 till 1930, Uppsala 1982, s. 14-17.

4 FB 1925:13; VL 1920:18; FB 1927:35; UUB, handskriftska-
talog, T76a, Porlamöten 1913-37: program, redogörelser 
m.m. från möten med kristligt program vid Porla brunn 
1913-1937, i fortsättningen »Porlamöten 1913-1937». Porla-
mötena hölls åren 1913, 1916, 1918, 1920, 1925, 1927, 1929, 
1931, 1933 och 1937. Två möten planerades och annonsera-
des men ställdes in, 1914 och 1923.
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sens syfte ska vara genomförbart och bringa struktur 

i det mångfacetterade materialet ställs följande fyra 

frågeställningar upp. 

 Hur såg mötenas innehåll ut?

 Hur organiserades mötena?

 Vilka var arrangörerna?

 Vilka var deltagarna?

Sammanvägt torde materialet studerat utifrån dessa 

frågor ge en informativ bild av Porlamötena och deras 

sammanhang. 

Material och metod

Materialet som är föremål för studien är tvådelat. Det 

primära källmaterialet utgörs av det efterlämnade 

materialet som direkt hänför sig till Porlamötena och 

det sekundära materialet består av rapporter från 

mötena i exempelvis samtida press samt visst brev-

material. Samlingen av material från Porlamötena 

handlar om en bunden handskriftsvolym med titeln 

»Porlamöten 1913-37: program, redogörelser m. m. 

från möten med kristligt program vid Porla brunn 

1913-1937», vilken finns i Uppsala universitetsbib-

lioteks handskriftssamling. Materialet är en samling 

deltagarlistor, programblad, inbjudningar, några få 

brev, pressklipp samt några strödda anteckningar. 

Utöver detta har studerats spår av mötena i form 

av notiser i tidskrifter liksom några tankeutbyten 

i privat korrespondens. Utgångspunkten är att det 

efterlämnade materialet speglar innehållet både i 

vad som skett och hur Porlamötena såg ut samt deras 

inriktning och strävan.5 

 Med utgångspunkt i det efterlämnade mate-

rialet har vidare sökande efter relevanta uppgifter 

5 Porlamöten 1913-1937. De tre tidningarna; VL, FB och SKT 
var rikstäckande med regelbunden utgivning och hade olika 
karaktär. FB beskrevs som en sällskapstidning med uppbyg-
gelse som syfte, riktade sig till kyrkokristna och utgavs från 
början av Sällskapet för kyrklig själavård. SKT var facktid-
ning för Allmänna svenska prästföreningen; Lenhammar, 
Harry, Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet: 
studier i svenska religionsperiodika, Uppsala 1981, s. 31f; 
Alm, Anna, På storstadens gränsmarker: Frivilligt kyrkligt 
arbete 1893-1918. Minnesskrift utgifven av sällskapet för 
främjande av kyrklig själavård. Stockholm 1918, s.82ff. VL 
var av ungkyrkligt ursprung och syftade till kyrklig väckelse; 
Nystedt, Olle, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen: 
ungkyrkorörelsens genombrottsår, Stockholm 1936, s. 
290ff; Tergel, Alf, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och 
nationalismen 1901-1911, Stockholm 1969, s. 243ff; Tergel, 
Alf, Från konfrontation till institution: ungkyrkorörelsen 
1912-1917, Stockholm 1974, s. 251f.

genomförts. De tre kyrkliga tidskrifterna Svensk 

Kyrkotidning, Vår Lösen och Församlingsbladet 

har genomsökts för de aktuella åren, perioden från 

mitten av februari till sista september, detta för att 

finna notiser som av någon anledning inte kommit 

med i det samlade materialet från Porlamötena. 

För att fånga några av personerna har vissa privata 

arkiv och källor till personhistoria beaktats. Några 

nödvändiga avgränsningar har fått göras vad gäller 

urvalet av privata arkiv och efterlämnade handlingar. 

Arkiven från J A Eklund, Emil Liedgren och Johannes 

Lindblom har studerats utifrån relevanta Porlaperso-

ner, i första hand de undertecknande inbjudarna. 

 Materialet har visat sig ha många dimensioner 

vilket ger metoden; sammanställningar av olika 

aspekter har givit underlag för analytiska och utblick-

ande diskussioner. Arbetsmetoden har inneburit att 

det mångtydiga materialet knutits samman med 

sådana analyser och synteser som kan föra in Por-

lamötena i ett större kyrkohistoriskt sammanhang. 

Materialet har nödvändigtvis till stor del behandlats 

tematiskt; i avsnittet om besökarna har dessutom en 

viss kvantifiering av materialet genomförts.

Avgränsning och definitioner

Undersökningen syftar till att ta reda på mesta möjliga 

om Porlamötena och presentera en bred bild av dem 

men de fyra kategorier som undersökningen grundar 

sig på, programmen, organiserandet, arrangörerna 

och deltagarna, måste ges en avgränsning. Mest 

motiverat är att inskränka studien av deltagarna, 

snarare än program och arrangörer. Eftersom 

antalet deltagare var stort är det med hänsyn till 

studiens omfattning inte rimligt att för närvarande 

behandla dessa annat än översiktligt. Diskussionen 

om deltagarna kommer således att röra sig om iakt-

tagelser av kollektivet snarare än av individer. Två 

gånger, 1914 och 1923, utannonserades möten som 

sedan fick ställas in. Trots detta kommer i fråga om 

dem annonserna, de planerade programmen och de 

undertecknande inbjudarna att behandlas i respek-

tive avsnitt. 

 Att göra skillnad på språket i materialet och språket 

i analysen därav i den här typen av historiska studier 

är särskilt viktigt, eftersom det kan finnas en frestelse 

i att anamma ett äldre språkbruk. Resultatet av det 

kan bli att studien och objektet blandas samman, att 
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studien uttrycks genom det dåtida språket. Ordbety-

delserna har glidit – i dag kan lärare användas som 

samlingsord för män och kvinnor som tidigare skulle 

ha titulerats som lärare och lärarinnor.

Disposition

För att göra uppsatsens undersökning överskådlig 

får frågeställningarna ge uppsatsens disposition. 

Allt tar sin början i studie av Porlamötenas program 

och organisation. I programmen och genom mötenas 

organisation ges nyckeln till hur mötena kan förstås: 

vad de innehöll och därmed även vad arrangörerna 

hade för ansats samt vad som mötte de deltagare som 

kom dit. Därefter följer en analys inriktad på först 

arrangörerna och sedan deltagarna. Tillsammans 

bildar dessa fyra ledmotiv – program, organisation, 

arrangörer och deltagare – summan av vad mötena 

är. Studiens inledande avdelning behandlar främst 

mötenas innehåll genom studier av programmen 

och rapportering kring hur mötena såg ut och i viss 

mån hur de upplevdes. De senare delarna i uppsatsen 

koncentreras på formerna: deltagarna och arrangö-

rerna. Eftersom materialet visar mer av formerna och 

mindre av innehållet reflekteras detta även i studien. 

Avslutningsvis görs några utblickar för att placera in 

Porlamötena i ett större sammanhang. 

Innehållet
I det här avsnittet analyseras specifikt Porlamötenas 

innehåll enligt program och inbjudningsannonser 

utifrån olika aspekter. Eftersom det inte finns några 

utförligare uppgifter om vad som sades vid de olika 

programpunkterna, endast noteringar i strödda tid-

ningsartiklar, kan materialet bara studeras övergri-

pande. Föredragens rubriker och teman blir ledmotiv. 

Programmen

Porlamötena inföll alltid i augusti och efter den 

ordinarie brunnssäsongens slut, ungefär den andra 

eller tredje veckan i augusti. Mötenas omfattning 

varierade mellan fem och sex dagar. Mötet öppnades 

på ankomstdagens kväll och avslutades på avreseda-

gens förmiddag. I de tryckta programmen förekom-

mer detaljerade uppgifter om möjliga resvägar till 

Porla samt uppgifter om skjuts till och från järnvägs-

stationen som låg några kilometer från brunnsorten.6 

 Dagarnas utformning såg ganska lika ut genom 

mötenas hela historia, med regelbundna tider för 

morgonbön och måltider samt ett par föredrag per 

dag med utrymme för diskussion. Alla dagsprogram 

ger intryck av att dagarna i Porla gav deltagarna 

möjlighet till enskild stillhet och vila, med samling 

kring de viktiga livsfrågorna. Men mötet var också 

ett forum för att samtala och knyta sociala kontakter. 

Eftersom deltagarna kom från olika delar av 

samhället torde mötena ha givit vissa möjligheter att 

överbrygga sociala skillnader. En folkskollärarinna 

eller ung fröken kunde möta en professor eller biskop 

för en stunds samtal. I samtida press ansågs talarnas 

kvalitet hålla ovanligt hög nivå och kombinationen 

av märkespersoner på talarlistan samt de många 

kyrkligt engagerade deltagarna gjorde mötena i Porla 

ovanliga.7

 Ett möte kunde se ut enligt följande:

7-12 aug 1913

To 7

mötet öppnas kl 8 em. kvällsmat å tid, som angives 

vid mötet

Fre 8

10,15 f.m. Det personliga Kristusförhållandet 

hos Paulus. Bibelstudium I, doc. Joh. Lindblom, 

Uppsala.

11,30 f.m. I religionens principfrågor I. Själsliv och 

tro. Biskop JA Eklund, Karlstad.

6,30 e.m. I religionens principfrågor II. Uppenba-

relse och förnuft. Biskop Eklund.

Lö 9

10,15 Bibelstudium II, doc. Lindblom

11,30 Kamp och ro i vårt kristliga liv. Diskussion. 

Inledare: kh. H E Hallberg, Sthlm.

6,30 e.m. I religionens principfrågor III, Eklund.

Sö 10

11 f.m. Högm. predikant kh. J. Källander, Sthlm.

6 Porlamöten 1913-1937.

7 Ibid.; FB 1925:13; FB 1931:37.
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6,30 e.m. Vår läkarmission i Indien. Läkarmissio-

nären d:r F Kugelberg.

Må 11

10,15 Bibelstudium III, doc. Lindblom.

11.30 Naturvetenskap och kristendom (Med 

anledning av prof. Gadelii bok Om tro och övertro). 

Prof. C.G. Santesson, Sthlm. 

6,30 Den karolinska tidens psalmdiktning. 

Adjunkt E Liedgren, Örebro.

Ti 12

10,15 f.m. Bibelstudium IV, doc. Lindblom.

Varje dag:

8,45 andaktsstund i kapellet. 9,15 f.m. frukost, 

3 e.m. middag, 8 e.m. kvällsmat. Obs! Deltagare 

böra den 7 aug komma till Porla: från Sthlm och 

Gbg 5,09 e.m., från Charlottenberg kl 4,30 e.m. 

Skjuts möter. Första dagen serveras vid mötet 

endast kvällsmat, ej middag.  Kommitterade.8

Föredragen

Det återgivna programmet är från det första mötet. 

Även om de olika mötesprogrammen till innehållet 

skiljer sig är ordningen ungefär den samma, liksom 

omfattningen av dagar och programpunkter. De tio 

mötena innehåller en handfull ämnen som återkom-

mer. Alla möten utom mötet 1929 har föredrag som 

anknyter till missionen, oftast genom att en missionär 

eller någon annan nära sammanlänkad med Svenska 

kyrkans mission talade. Vid två tillfällen, 1920 och 

1933, talar missionsdirektor Gunnar Dahlquist. Vid 

det första mötet talade läkarmissionären Fredrik 

Kugelberg under rubriken »Vår läkarmission i 

Indien».9

 Vid nio av mötena finns bibelstudium med och 

Johannes Lindblom håller i sju av dem. Hans bibel-

studier beskrevs i pressen som bra och en önskan 

framställdes om att dessa fortsättningsvis skulle 

hållas av honom.10 År 1927 var Lindblom inte med 

vid mötet, istället fick Erling Eidem hålla bibelme-

8 Porlamöten 1913-1937.

9 Ibid.; Kugelberg sändes ut till Indien 1905 och arbetade som 
missionsläkare vid sjukhuset i Tirupattur: Svenska kyrkans 
missionsarbetare 1876-1916: porträttalbum utgivit av 
Svenska kyrkans missionsstyrelse, Uppsala 1917, s. 43. 

10 FB 1916:31; FB 1925:34.

ditation. Två år senare höll kontraktsprosten Erland 

Björck bibelstudium.11 

 Ämnen med själavårdande karaktär och syftning 

mot egen trosfördjupning behandlades i föredrag av 

Otto Centerwall. Därtill framställs vid några tillfäl-

len frågan om vad individualismen kunde innebära 

för kyrkan, så när Erling Eidem stod som diskus-

sionsinledare under rubriken »Individualism och 

samfundsreligion»; en annan diskussion har titeln 

»Individuell religiös påverkan».12

 Omfattande och vid alla möten återkommande är 

punkter som kan beskrivas som systematisk teologi. 

De föredragshållare som märks mest i denna kategori 

är de etablerade universitetsteologerna Gustaf Aulén 

(1879-1977), Arvid Runestam (1887-1962), Edvard 

Rodhe (1878-1954), Gunnar Hultgren (1902-1991) 

och Anders Nygren (1890-1978) samt ungkyrkoman-

nen och biskopen i Karlstad J A Eklund (1863-1945).13

 Några föredrag har samhällstillvända rubriker 

och behandlar något som verkar vara dagspolitiskt 

förankrat i socialrealism. Särskilt kan följande 

nämnas: Ester Lutteman talade om »Religiös koncen-

tration och social väckelse», Katrin Ottow föredrog 

»Bilder ur hemlösa kvinnors liv» och dottern från 

industrifamiljen Göransson vid Sandvikens Jernverk, 

Sigrid Göransson, talade om »Klassmedvetande». 

Tord Ström, relaterad till Sällskapet för främjande 

av kyrklig själavård, talade om »Den kristnes sociala 

ansvar» och sedermera föreståndaren för Diakoniss-

anstalten Samariterhemmet Otto Centerwall talade 

om »Diakoni».14

Föredragen om kyrkokristendom

I en del rapportering av mötena lyfts Edvard Rodhes 

föredragsserie om »sakramenten enligt evangelisk 

uppfattning» särskilt fram, liksom andra program-

punkter som tydligt relaterar till uppbyggelse av 

kyrkokristendom, det vill säga en kristen teologi 

och trosutövning kanaliserad till Svenska kyrkan 

i motsats till frikyrklighet. Rodhes och Auléns 

föredrag beskrivs som viktiga och klargörande i fråga 

11 Porlamöten 1913-1937.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Ibid; FB 1933:36; Andersson, Gillis (red.), Brobyggaren 
Sigrid Göransson: om medmänsklighet och samhällsbyg-
gande i Sandviken under den svenska industrialismens 
tillkomst, Sandviken 2007, passim; Alm, 1918, s. 96.
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om att fördjupa deltagarnas inblick i dopets och natt-

vardens betydelse.15 Undervisningen i den kyrkliga 

teologin var ett återkommande tema; exempelvis 

innehöll 1927 års möte föredrag av Arvid Runestam 

om Luther och rättfärdiggörelseläran.16 År 1931 höll 

Aulén föredrag om rättfärdiggörelsen och Anders 

Nygren föredrag om evangelisk fromhet.17

Gudstjänst, bön och musik

Övriga ämnen som behandlades vid mötena varierade. 

Utöver det redan nämnda medverkade lektorn och 

psalmdiktaren Emil Liedgren vid ett par tillfällen 

med föredrag om psalmhistoria och psalmens plats 

i fromhetslivet. Synnöve Illmoni från Åbo gästade 

Porla och talade om »Ungdomen och vi».18

 I de flesta års program är skriftetalare och 

predikant i högmässan noterad. Flest gånger förkun-

nade Otto Centerwall, vid fem tillfällen (1916, 1918, 

1925, 1927 och 1929). Utöver honom var det ingen 

som enligt programmen medverkade med predikan 

eller skriftetal mer än en gång: Josef Källander 

(1913), Johannes Lindblom (1925), Erling Eidem 

(1929), Sigurd Westman (1931), Ester Lutteman 

(1933), Gunnar Dahlquist (1933), Gunnar Hultgren 

(1937) samt Gunnar Helander (1937).19 Ingen präst 

från den lokala församlingen, Skagershult, tycks ha 

medverkat. 

 Utöver gudstjänsterna står morgonböner anteck-

nade, antagligen med ett förkunnande inslag. Vid 

mötet 1931 höll Fanny Ekenstierna en morgonbön 

vars innehåll centreras kring Porlamötena och bety-

delsen av att samlas i tro. I FB 1929 finns artikeln 

»Människan behöver ro: morgonbön vid Porlamö-

tet» av Anne-Margrethe Murray. Hon finns inte 

angiven vare sig som föredragshållare eller arrangör, 

men väl som deltagare, och därmed kan antagandet 

göras att morgonbönerna under mötena anordnades i 

samarbete med deltagarna; så höll till exempel inbju-

daren Ekenstierna en bön.20 

 En sammanställning av de efterlämnade program-

men med avseende på gudstjänstlivet visar att alla 

15 FB 1916:31; VL 1916:18; VL 1920:18; FB 1925:34.

16 FB 1927:35.

17 FB 1931:37.

18 Porlamöten 1913-1937.

19 Ibid. 

20 Ibid; FB 1929:36; FB 1925:13.

möten, utom det 1927, inföll under en helg och då 

firades söndagens gudstjänst som högmässa, vilket 

inte nödvändigtvis innebar nattvard. Från och med 

1920 års möte hölls ett separat skriftermål och en 

nattvardsgång vid annat tillfälle, ibland samma dag 

som högmässan. En möjlig förklaring till föränd-

ringen är att inomkyrkliga strävanden vid den tiden 

gjordes för att stärka nattvardsfirandet. Det vanliga 

vid tiden var annars att nattvarden firades i den egna 

församlingen varför bruket att ha nattvardsgång vid 

ett möte bör betraktas som progressivt.21 

 I rapporteringen från mötet 1918 beskrivs söndagen 

som en dag med särställning. All verksamhet vid 

mötet riktades mot den dagen och de övriga mötes-

dagarna fungerade som trappsteg till söndagen. Att 

få fira gudstjänst tillsammans beskrivs som en pärla i 

livets skattkammare.22 I det efterlämnade materialet 

om Porla berättar arrangören Sigurd Wickbom om 

gudstjänstlivet: 

Vid de två första mötena hölls nattvardsgudstjänsterna i 
Bodarnas kyrka i Laxå, då man ej visste, att brunnskapellet 
i Porla var vederbörligen invigt. Då detta emellertid sedan 
blev känt, ha gudstjänsterna förrättats där. Högmässan har 
vid alla mötena firats i kapellet. Altarring fanns i början ej i 
kapellet, men anskaffades och skänktes av mötesdeltagare.23

Värd att notera är formuleringen om att kapellet var 

»vederbörligen invigt», vilket är ett tecken på mötenas 

hemvist i Svenska kyrkan. I ett frikyrkligt samman-

hang hade frågan om kapellets invigning inte varit av 

intresse. I en artikel om 1918 års möte berättas om 

insamlingen till altarringen i kapellet vilket skedde 

för att avsaknaden av en sådan inte skulle vara något 

hinder mot nattvardsfirande eftersom det fanns »en 

allt starkare längtan till Herrens bord».24 En krönika 

om ett möte berättar om nattvardsgudstjänstens 

starka uppbyggelsekaraktär.25 En annan artikel 

berättar om upplevelsen av nattvardsgudstjänsterna 

som var lagda så sent på dagen att det redan blivit 

mörkt då deltagarna lämnade kapellet, vilket uppfat-

tades som en anknytning till de yttre förhållandena 

kring den sista måltiden. En annan liknar stäm-

21 Brohed, Ingmar, Religionsfrihetens och ekumenikens tid. 
Sveriges kyrkohistoria 8, Stockholm 2005, s. 54f.

22 VL 1918:19.

23 Porlamöten 1913-1937. 

24 FB 1918:32.

25 VL 1920:18.
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ningen med mörker och tända ljus vid upplevelsen av 

en julotta.26   

 Skildringar av mötena visar att aftonböner 

vanligen hölls, med Sigurd Wickbom som ledare för 

dem. Det berättas att psalmsång och annan sång 

förekom rikligt, inte bara vid bönerna utan som 

inramning av föredragen; Geijersånger och folkvisor 

nämns särskilt. Sången tycks ha haft stor betydelse i 

samvaron och en artikel om ett möte beskriver sång 

och musik som ett särdrag för Porlamötena. Andra 

berättar om kombinationen med hög kvalitet på 

musiken och budskapen i den andliga sången. Särskilt 

stort intryck förefaller Alice Tegnérs medverkan ha 

givit när hon spelade Beethovens månskenssonat på 

pianot i brunnssalongen. Tidpunkten för samling 

kring sång och musik tycks ha varit framför allt på 

kvällstid, efter de otvungna samtalen och i samband 

med aftonbönen.27 En artikel i Svenska Dagbladet år 

1913 berättar att vid en utflykt till Ramundeboda 

kyrka framförde Alice Tegnér den egenkomponerade 

»Betlehems stjärna» och att »Härlig är jorden» och 

biskop Eklunds »Fädernas kyrka» sjöngs vid samma 

tillfälle.28

Mötena i samtida press

Såväl kyrklig som profan press berättar om Porlamö-

tena. Mest lokal uppmärksamhet fick det första mötet 

1913, då Nerikes Allehanda skildrade händelserna 

med inte mindre än fyra artiklar, varav en översiktligt 

förtecknar deltagarna. I ett anonymt brev i Porlama-

terialet konstaterar brevskrivaren att det första mötet 

»icke gjort mycket väsen av sig i pressen», men att 

»vad stort sker det sker tyst».29 De flesta artiklarna 

om mötena finns i samma tidningar som annonserna: 

Församlingsbladet, Svensk Kyrkotidning och Vår 

Lösen. Vanligen finns åtminstone en artikel om varje 

möte men om det sista finns ingen artikel. 30

26 VL 1925:9; FB 1927:35.

27 Nerikes Allehanda, 1913-08-08; Lindblom, Johannes, 
Från Askeby till Uppsala: Minnen ut mitt liv. Inledning 
och kommentar Oloph Bexell, Stockholm 2011, s. 157f.; 
Svensk Läraretidning, 1913:34; VL 1913:17; FB 1918:32; 
VL 1918:19; FB 1933:36.

28 Svenska Dagbladet (SvD), 1913-08-12.

29 Porlamöten 1913-1937.

30 Nerikes Allehanda, 1913-08-08; Lindblom, s. 157f.; Nerikes 
Allehanda, 1913-08-09; SvD, 1913-08-12; SvD 1916-08-11.

Personliga skildringar av mötena

Berättelserna från mötena i artiklar och brev har 

ibland en personlig prägel. De ger en bred bild av hur 

tillvaron i Porla upplevdes av de medverkande. Det 

berättas att personlig vänskap som grundats vid ett 

Porlamöte är särskilt stark eftersom gemenskapen är 

speciell – inte minst genom avslutningen då en kedja 

av deltagarna bildades: »då vi fattade varandras 

händer och ringen blev sluten, […] en symbol för en 

levande verklighet: vi blevo till en enhet, där varje 

länk i kedjan stod i beröring med den andra».31 Så är 

det att träffa »gamla och nya likasinnade vänner».32 

Andra menar att livets högtidsstunder är korta och 

att Porlamötena räknas dit. Tillvaron i Porla beskrivs 

som stilla och ett inre lugn sägs falla över deltagarna. 

Mötena har skänkt deltagarna några av livets hög-

tidsstunder, genom en »ton från himmelen».33 En 

skribent menar att de kyrkliga mötena har mycket 

att bidra med då de fördjupar det personliga from-

hetslivet och stärker den kyrkliga samfundskänslan. 

Det är särskilt två drag som pekas ut hos Porlamötena 

som orsak till att de inte liknar några andra sam-

mankomster. Dels att deltagarna fullt ut får vara 

sig själva och dels att mötena har en stark prägel av 

gemenskap kring sång och musik. Det berättas att 

till skillnad från andra religiösa möten verkar inte 

de i Porla tröttande för deltagarna – programmet är 

inte överfyllt och det bjuds ett rikt mått av andlig 

förkovran.  Mötena beskrivs som ovanligt välord-

nade, med omsorg i varje detalj om alla mötesdelta-

gare. Andra texter berättar om mötenas särställning 

bland religiösa möten genom att de inte känner några 

åldersgränser eller gruppindelningar och att alla är 

välkomna. Mötets innehåll 1918 beskrivs som att det 

givit både fördjupning och varit en god kontrast till 

samtidens sökande efter materialism och pengar.34

 Något som förekom vid mötenas aftnar var en 

»frågelåda», inspirerat av de frågelådor som förkom 

vid många av ungdomsmötena. Detta gick ut på att 

mötesdeltagarna anonymt fick skriva ned frågor som 

de ville diskutera och ha svar på, varefter frågorna 

togs fram och diskuterades vid kvällssamkvämet i 

31 FB 1931:37.

32 Ibid.

33 Ibid.

34 FB 1918:32; VL 1918:19; FB 1925:13; SvD 1918-08-17. 
Liknande utsagor finns: FB 1925:34; FB 1925:13; VL 1925:9; 
FB 1927:35; FB 1927:35; FB 1931:37; FB 1933:36. 
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brunnssalongen. 35 Frågestunden tycks ha kunnat gå 

in på djupare teologiska frågor. I ett brev efter 1927 

års möte från Erling Eidem, sannolikt ställt till Sigurd 

Wickbom ber Eidem om ursäkt för sina ord vid fråge-

lådan. Han skriver att han inte borde givit sig in »på 

en så vansklig fråga, som ingen människotanke ens 

tillnärmelsevis kan lösa eller klargöra».36 Vad frågan 

handlade om framgår inte.

Organisationen
Så långt är mötenas innehåll och program till viss del 

inringade. Återstår att närmare studera arrangörerna 

och deltagarna. Men dessförinnan är det motiverat 

att rama in platsen Porla brunn och hur mötena där 

tog sin början. 

 »I augusti 1912 hölls vid Porla brunn i Närike ett 

privat skandinaviskt skolmöte. Under detsamma 

framkom tanken att följande år på samma ställe, som 

visat sig ur alla synpunkter vara en utmärkt lämplig 

mötesplats, att anordna ett möte med religiöst 

program för lärare och lärarinnor.» Detta är hämtat 

från dokumentet »Porlamötena: Kort historik», 

tecknat den 1 november 1940 av Sigurd Wickbom.37 

Därigenom avslöjas att flera av initiativtagarna till 

det första kristliga Porlamötet 1913 tycks ha varit 

närvarande vid föregående års skolmöte. Inga tungt 

vägande skäl antyds för att välja Porla brunn annat 

än att arrangörerna funnit platsen tillräckligt rymlig 

för ett större möte. Kanske var Porlas geografiska 

läge fördelaktigt, 5 kilometer från Laxå station 

och 1,5 kilometer från Porla station utmed västra 

stambanan. Då det inte var säsong för brunnsdrick-

ande togs större sällskap emot på Porla.38 I ett brev till 

J A Eklund skriver Anna Danielsson att Porla förvisso 

är något dyrare än de kyrkliga ungdomsmötena men 

35 FB 1916:31; FB 1925:13; VL 1920:18.

36 Porlamöten 1913-1937.

37 Ibid.

38 Porla brunn i Närke, Skagerhults socken, fick sina privilegier 
som brunnsort 1819, men var känd som brunnsort sedan 
1700-talets mitt. Brunnsortens storhetstid var vid sekelskif-
tet 1900, då många av byggnaderna uppfördes och gästan-
talet var störst. År 1939 brann badhuset som uppförts 1809, 
varpå Porla upphörde som kurort; Sahlgren, Jöran, »Porla 
brunn, en gammal offerkälla» i Fataburen: Kulturhistorisk 
tidskrift 1928, Stockholm 1929, s. 176-184; Nordisk Famil-
jebok, 2:a uppl. »Porla brunn»; Nationalencyklopedin, 
»Porla brunn»; Hult, Anders, »Dricka brunn»: Om gamla 
tiders SPA, Mjölby 2007, s. 32.

det har å andra sidan all den komfort som äldre 

personer behöver.39 

 Hur mötena praktiskt var organiserade på plats ges 

spridda skildringar. Vid första mötet 1913 berättas 

hur fil. dr. Ludvig Lindroth utsågs till att leda mötets 

förhandlingar. Han är den som sedan framför mötes-

deltagarnas tack till föreläsare och mötesarrangörer. 

Vid 1918 års möte omnämns han som mötets ordfö-

rande. För mötet 1916 anges rektor Röding som ord-

förande, men han förefaller inte ha tillhört de aktivas 

skara eftersom han inte finns med som inbjudare 

och endast deltar i mötet 1916. För 1925 omtalas 

Johannes Lindblom som årets mötesordförande.40  

 I rapporteringen från flera möten berättas att det 

fattades beslut att tillsätta en kommitté med uppgiften 

att anordna nästa möte. År 1913 fanns ambitionen att 

anordna ett nytt möte redan året därpå.41 En anonym 

text i Porlamaterialet berättar att det inte alls var 

självklart att anordna ett möte efter 1913 då tvek-

samhet framkommit om att utöka floran av kristna 

möten.42 År 1916 berättas att på mötets avslutande 

kväll diskuterades tanken på ett kommande möte och 

man »enades i hoppet att åter kunna samlas om två 

år – hur gärna hade man inte velat säga om ett, men af 

flere skäl vågade man ej tänka sig det så snart».43 Efter 

1925 heter det att kontinuiteten är tydlig i såväl besty-

relsen som bland mötesdeltagarna och talarna.44 

 Att det rör sig om en lös organisation med en 

»bestyrelse» – en sådan väljs under pågående möte 

– med uppdrag att anordna ett nytt möte framstår 

därmed som tydligt. En »bestyrelse» kallas en 

styrelse av tillfällig karaktär då det handlar om att 

arrangera möten, utställningar och liknande enstaka 

evenemang. Det framstår som ett sätt att arbeta då 

det inte finns någon etablerad organisation bakom 

med alla dess formella strukturer som till exempel 

årsmöte eller andra föreningsrelaterade arbetsfor-

mer. I relation till viss organisationsforskning är 

39 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson; Svensk 
Läraretidning 1913:34. 

40 Nerikes Allehanda, 1913; VL 1918:19; SvD 11/8 1916; VL 
1925:9.

41 VL 1913:17. Där berättas att de som utsågs var Anna 
Danielsson, Frida Pallin och Sigurd Wickbom.

42 Porlamöten 1913-1937.

43 FB 1916:31.

44 VL 1925:9.
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detta försteget till en rörelse som sedan vanligen 

genom hierarkisering blir till en fast organisation.45 

 Att Porlamötena var och förblev något annat än 

de etablerade mötena eller organisationerna framgår 

exempelvis i Strängnäs stifts julbok, med samlingsre-

gister för tiden fram till 1928, då det under rubriken 

»[r]eferat från möten» finns uppräknade en stor 

samling möten av olika slag, alltifrån stiftsmöten till 

ungdomsmöten, men inte något om möten på Porla 

brunn.46

Två inställda möten

Vid två tillfällen, 1914 och 1923, har Porlamöten 

planerats men inte genomförts. År 1914 annonsera-

des i både FB och VL i maj en inbjudan till »möte med 

kristligt program vid Porla brunn» som skulle hållas 

den 7 till 12 augusti samma år. 47 Meddelandet om att 

mötet blivit inställt publicerades i VL och i FB på för-

sommaren. Det meddelas där att när anmälningsti-

den gått ut den 25 maj hade det behövts 150 deltagare 

för att säkerställa mötet. Men då endast 55 deltagare 

anmält sig bedömdes detta som otillräckligt. Utöver 

det låga antalet anmälda anges i en artikel om 1916 

års Porlamöte att 1914 års planerade möte inställdes 

med anledning av krigsutbrottet.48 År 1923 ställdes 

ett planerat möte in med hänvisning till att det var för 

få anmälda.49 I en artikel om 1925 års möte berättas 

om det inställda mötet och att det hade uppfattats av 

vissa som att Porlamötena spelat ut sin roll.50 

Arrangörerna och 
föredragshållarna

De kommitterade, inbjudarna, som förekommer i 

annonserna för Porlamötena, kan rimligen betraktas 

som arrangörer och är därmed intressanta att studera 

närmare. I det här avsnittet analyseras arrangörerna 

som kollektiv och sedan görs en närstudie av perso-

nerna, vilka till stor del är återkommande. Eftersom 

45 Ordbok över det svenska språket utgiven av Svenska 
Akademien (SAOB) »bestyrelse»; om tidiga organisations-
former, se Jansson, 1982, s. 41ff.

46 Till hembygden: en julhälsning till församlingarna i 
Strängnäs stift från stiftsrådet, 1928, s. 220.

47 VL 1914:9; FB 1914:19.

48 VL 1914:11-12; FB 1914:24, 1916:31.

49 VL 1923:9; SKT 1923:19.

50 VL 1923:13-14; FB 1925:34.

bakgrunden till Porlamötena uttryckligen var att få 

skola och kyrka närmare varandra är det lämpligt 

att se om personerna med tydlig kyrklig profil, 

främst prästvigda, har skolrelaterade intressen. I det 

närmaste samtliga personers titlar går att relatera till 

en eller flera av kategorierna skola, universitet eller 

kyrka. Utifrån detta ter det sig givande att tematiskt 

studera arrangörerna, med tillägget att ett par 

personer inte passar in i någon av dessa kategorier 

varför de behandlas för sig.51

 Av de undertecknande inbjudarna, kommitterade, 

till 1914 års inställda möte har åtta av tio en tydligt 

skolrelaterad titel; lärarinna, seminarierektor, rektor 

eller skolföreståndarinna. Som mottagare av anmäl-

ningar till detta möte är skolföreståndarinnan Frida 

Pallin i Göteborg angiven.52 Totalt rör det sig om 25 

personer som undertecknade de tolv inbjudningarna. 

Flest var undertecknarna 1923 och 1925, 12 respek-

tive 13 personer. Lägst antal undertecknare hade det 

första och sista mötet med tre 1913 och fem år 1937. 

Bland de undertecknade till 1923 års inställda möte är 

spridningen bland titlarna märkbar. Av elva har fem 

skolrelaterad titel. I övrigt är det kyrkliga och akade-

miska titlar. Lektor Sigurd Wickbom i Djursholm är 

angiven som mottagare för anmälningar till mötet. 53

 Efter tidens sed hade titlarna en viktig funktion 

eftersom de gav en signal i annonseringen var i 

samhället arrangörerna hörde hemma. Därför är en 

tematisering utifrån titlarna i det följande rimlig, med 

möjlighet att sortera inbjudarna som sådana med i 

första hand akademisk titel, de med skolrelaterad titel 

och de med kyrklig titel. En sådan uppdelning täcker 

de flesta undertecknarna men som de flesta kategori-

seringar är inte heller denna tät; en del personer kan 

passa in på flera ställen. Vad som fäller avgörandet är 

titeln med vilken en person förknippats flest gånger i 

inbjudningarna. På så vis hamnar Edvard Rodhe i den 

kyrkliga kategorin då han presenteras som domprost, 

trots att han var professor i praktisk teologi i Lund. 

Därutöver föreligger ett problem i att det för cirka 

en femtedel av undertecknarna inte gått att klarlägga 

vilken funktion och vem som döljs bakom namn och 

titlar. Som nämndes redan i inledningen är titulatu-

ren fröken problematisk, då den kan avse såväl ogift 

kvinna som lärarinna, eller båda delarna. I det här 

51 Porlamöten 1913-1937.

52 VL 1914:9; FB 1914:19.

53 VL 1923:13-14.
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avsnittet har tillvägagångssättet varit sådant att om 

den frökentitulerade personen gått att spåra som 

lärarinna har hon hamnat bland lärarinnorna och 

i något enstaka fall hamnat under rubriken »övriga 

arrangörer» om någon ytterligare uppgift funnits.

 Några utförligare biografiska uppgifter har inte 

inhämtats om fruarna till betydelsefulla män i Porla-

mötena: fru Märta Lindblom (1871-1946), fru Maria 

Danell (1870-1943), fru Ella Wickbom (1877-1963), 

fru Karin Centerwall (1875-1951) och inte heller om 

roteman Josef Nyström (1849-1923). De kommer inte 

nämnas mer än till titeln i nedanstående tematiska 

stycken. Eftersom risken är uppenbar att kapitlet ges 

karaktär av katalogaria över inbjudarna är det nöd-

vändigt att förse namnen på de centrala arrangörerna 

med några vidare personuppgifter för att ge en bild av 

personerna bakom Porlamötena.54 

Akademikerna 

Den med tydligast akademisk profil bland inbjudarna 

är Johannes Lindblom (1882-1974) som har under-

tecknat 9 av 12 inbjudningar, mellan 1914 och 1937. 

Vid 1927 års möte var han inte närvarande, vilket 

en samtida tidningsartikel beklagar; han omnämns 

som en av stiftarna till mötet och dess mest uppskat-

tade ledare. Han var professor vid Åbo akademi och 

med tiden professor och rektor vid Lunds universitet. 

Lindblom beskrivs som frisinnat from med teore-

tiskt grundad liberal teologi. Hans hustru, Märta 

Lindblom (1871-1946, född Norberg), finns med 

bland inbjudarna två gånger, noterad som fru.55 

 Som undertecknare vid sex möten i följd, 1920 

till 1931 finns Ludvig Lindroth (1845-1931). Han 

54 Maria Danell var sedan 1898 gift med Hjalmar Danell (1860-
1938), biskop i Skara 1905-1938. Genom sitt engagemang 
i skolfrågor lyckades biskop Danell få till ett fungerande 
samarbete mellan kyrka och skola i stiftet. Han bidrog även 
till att utveckla den kyrkliga ungdomsverksamheten i stiftet. 
Maria Danell undertecknade 1925 års inbjudan men är inte 
noterad som deltagare vid något möte; Svenska män och 
kvinnor: biografisk uppslagsbok (SMoK), Stockholm 1944; 
Cederbom, L. A. och Friberg, C. O., Skara stifts herdaminne 
1850-1930: I, Stockholm 1928, 1928, s. 25; Porlamöten 
1913-1937.

55 Lindblom var filosofie och teologie kandidat vid Uppsala 
universitet, prästvigd för Linköpings stift 1909, teologie 
doktor 1912 vid Lunds universitet. Mellan åren 1910 och 
1924 var han docent och uppbar samtidigt omväxlande 
professurerna i exegetik vid Uppsala universitet. Under 
åren 1924-30 var han professor i Åbo, 1930 professor i 
Lund och 1945 universitetets rektor. Hans författarskap var 
huvudsakligen exegetiskt. Lindblom var 1916-17 ledamot av 
bibelkommissionen; SMoK, 1948; SBL, 1982; FB 1927:35; 
Lindblom, passim.

innehade filosofie doktorsgraden i klassiska språk 

och blev med tiden huvudlärare i latin och grekiska 

vid Beskowska skolan i Stockholm och var vid tre 

tillfällen ledamot av kyrkomötet.56 

 Den tredje med akademisk titel är filosofie kandida-

ten Elna Sidvall (1880-1952) som finns med sex gånger 

av tolv, 1913 och 1923-1931 som inbjudare. Hon var 

verksam som småskoleseminarielärarinna. Att hon 

finns med redan vid första mötet tyder på att hon var 

involverad i det enskilda skandinaviska skolmötet 

året innan. Detta är något som Johannes Lindblom 

intygar då han i sina opublicerade memoarer skriver 

att Sidvall fått idén till Porlamötena vid ett skolmöte. 

Sidvall var aktiv i Fredrika Bremer-förbundets Gävle-

avdelning under åtminstone perioden 1928 till 1933.57

 Sammanfattningsvis kan sägas att dessa tre fanns 

med som deltagare vid det första mötet 1913 även om 

det av dessa endast var Sidvall som undertecknade 

det årets inbjudan. Eftersom Lindroth var med som 

deltagare samma år och därtill hade en tydlig skolan-

knytning är det inte orimligt att anta att han var med 

vid, eller åtminstone kände till, planerna som utar-

betades vid det enskilda skandinaviska skolmötet i 

Porla året innan. 

Kyrkans män

Bland de fyra förekommande personerna med kyrklig 

titel är Otto Centerwall (1873-1958) den som under-

tecknade största antalet inbjudningar, sex stycken 

under perioden 1923-1933, men han har funnits med 

vid Porlamötena sedan 1916. Han var präst i Uppsala 

och från 1905 föreståndare för diakonissanstalten 

Samariterhemmet i samma stad, vilket han förblev 

större delen av sin yrkesverksamma tid. Centerwall 

var engagerad i diakonal verksamhet och förutom en 

samling utgivna predikosamlingar skrev han böcker 

56 SMoK, 1949. Lindroth beskrivs där som en engagerad 
reformpedagog, med nya lärandemetoder, vilket ska märkas 
i hans läroböcker. Lindroth skrev ett flertal tidningsartiklar 
om religiösa och politiska ämnen och efter pensioneringen 
bosatte han och hans hustru sig utanför Vadstena.

57 Sveriges dödbok 1947-2006 utgiven av Sveriges släktfors-
karförbund, 2007; Sydsvenska Dagbladet Snällposten 29/1 
1952; Hertha: tidskrift för den svenska kvinnorörelsen: 
1928:5, 1929:3, 1930:2, 1932:3 1932:4, 1934:2, 1933:2, 
1933:4, 1933:5; Lindblom, s. 157f. Enligt hennes adress och 
sporadiska referenser i Svensk Läraretidning var hon född i 
Stockholm och dog i Lund. Hon var verksam som semina-
rielärare i Gävle vid Hagaströms småskoleseminarium. År 
1924 utarbetade Sidvall en lärobok i »naturkunnighet» för 
småskoleseminariet.
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om mission, diakoni och pastorala frågor. Center-

wall var skribent i Vår Lösen, en tid var han dess 

redaktör.58 

 Den akademiskt och kyrkligt högst meriterade 

är Edvard M Rodhe (1878-1954). Under tiotalet 

var han professor i Uppsala och 1925-1948 biskop i 

Lunds stift. Rodhes teologiska författarskap var brett 

och behandlade kyrkolivet, skolan och samhället. 

Intresse för missionen uttrycks i att han var ledamot 

av Svenska kyrkans missionsstyrelse under ett antal 

år. Han undertecknade inbjudningar till Porlamö-

tena vid tre tillfällen, 1920, 1925 och 1927.59

 Vid endast ett tillfälle, inbjudan till det inställda 

mötet 1923, undertecknar Edvard Wermcrantz 

(1854-1925), domprost i Skara 1904-1925. Han 

beskrivs som engagerad i Skaras skolfrågor och i den 

kyrkliga ungdomsverksamheten. Under en tid var 

han inspektor vid folkskoleseminariet i Skara och det 

berättas att han vinnlade sig om att få goda lärarkraf-

ter till skolan. I minnesorden över honom anges han 

ha varit engagerad i Svenska kyrkans mission.60

 Några i denna samling tillhör flera av de här 

tecknade kategorierna. John Sundler kan i samman-

hanget nämnas. Han var prästvigd men han presen-

teras bland skolfolket då han tituleras som lektor och 

inte tjänstgjorde som präst. Övergripande om dem 

av inbjudningarnas undertecknare som är tydligt 

kyrkligt titulerade finns något som förenar, nämligen 

arbete för diakoni och skola. Centerwall och Rodhe 

hade engagemang i diakonirelaterade sammanhang, 

medan Wermcrantz och indirekt möjligen Maria 

Danell hade insyn och engagemang i skolväsendet. 

För de två förstnämnda fanns ett samband i tid i 

Uppsala och likaså för de två senare nämnda i Skara.

Skolfolket

Att skolfolket är i majoritet bland inbjudarna är inte 

underligt, med tanke på Porlamötenas bakgrund 

– kristna lärare som hade träffats året innan på 

58 SMoK, 1944. Enligt samma källa var han född i Edsberg, 
Närke, blev teologie kandidat vid Uppsala universitet och 
prästvigd år 1900 för Strängnäs stift.

59 SMoK, 1949. Rodhe satt även i styrelsen för Sjömansvårds-
styrelsen perioden 1933-41.

60 Cederbom och Friberg, 1928, s. 38-41. Wermcrantz exa-
minerades vid Uppsala universitet 1886 och gjorde provår i 
Stockholm 1886-87. Han blev prästvigd 1888, vikarierande 
lektor i Stockholm 1887-89, lektor i Vänersborg 1889, lektor 
i Skara och samtidigt kyrkoherde i Vinköl 1892.

ett enskilt skandinaviskt skolmöte – och mötenas 

ursprungliga syfte, att rikta sig till lärare. Bland skol-

folket är fyra nämnda som rektor, en folkskollärare, 

två lärarinnor och två skolföreståndarinnor.

 Den tveklöst mest aktiva kvinnan av Porlamötenas 

arrangörer är Anna Danielsson (1865-1948), och hon 

framstår som en nyckelperson i Porlamötena. Hon 

är den enda som undertecknat samtliga inbjudningar 

och hon är en av få som deltagit i samtliga möten. Det 

var Anna Danielsson som i december 1912 tillskrev 

biskop Eklund om att hon tillsammans med några 

andra fått idén till ett kristligt möte vid Porla brunn 

då de deltagit i det enskilda skandinaviska skolmötet 

på samma plats, samma år.61

 Anna Danielsson var lärare i Stockholm, Kristi-

nehamn och Kalmar, från 1913 föreståndarinna för 

Karlstads högre elementarläroverk för flickor. Hon 

tog aktiv del i samhällslivet; bland annat som ledamot 

av Kalmar stadsfullmäktige, Kalmar kvinnliga 

diskussionsförening, Kvinnliga rösträttsföreningen 

i samma stad och ordförande för Moderata Kvin-

noförbundet i Karlstad.  Ett antal år var hon ombud 

för Fredrika Bremer-förbundet. Förutom ideellt 

samhällsengagemang genomförde hon ett flertal 

studieresor till andra länder. Från hennes penna är 

en rad verk kända, bland annat är hon författarinna 

till ett flertal pedagogiska uppsatser och mötesberät-

telser från flick- och folkskolemöten.62

 Skolföreståndarinnan Frida Pallin (1860-1931) 

undertecknade åtta inbjudningar i följd, från 1913 

till 1929, och närvarade vid sex av mötena. Hon 

var föreståndarinna för Mathilda Halls flickskola i 

Göteborg, en privat, kristet inriktad skola, och under-

visade bland annat i kristendom. Pallin beskrivs som 

aktivt kyrkokristen utan särskild inriktning, men 

det sägs att hon lyckades hålla ihop de olika kyrkliga 

riktningarna som var starka i staden.63

 Som undertecknare vid mötena 1914 och 1916 

finns Augusta Westerberg (1865-1925), under större 

61 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson; Waern, 
Hakon, Släkten Waern: en släkthistoria under fyra sekel i 
tre länder, Stockholm 1971, s. 79, 158f. Danielsson var av 
värmländsk släkt; hennes far var disponent på Uddeholm 
i Värmland, hennes mor var dotter till den värmländske 
brukspatronen Jonas Waern. Hon fick stipendium och 
gjorde studieresor bland annat till USA, England och Paris. 
Resebreven från USA finns tryckta i Aftonbladet 1902-03.

62 Lundström, N. S., Svenska kvinnor i offentlig verksamhet: 
porträtt och biografier, Uppsala 1924, s. 86.

63 Gertz, Anna m.fl, Minns du… Hågkomster från Mathilda 
Halls skola, Göteborg 1952, s. 17, 28-32.
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delen av sin yrkestid verksam som lärare i Kalmar. 

Där var hon adjunkt i kristendom, naturkunskap och 

pedagogik vid seminariet. Med tiden blev hon rektor 

där. Hon var ledamot av Kalmar folkhögskolesty-

relse och inspektor för småskoleseminariet i samma 

stad. Förutom på studieresor for hon med skolelever 

till olika seminarier runt om i landet. Som deltagare 

i Porlamötena finns hon antecknad vid de tre första, 

1913, 1916 och 1918.64

 Undertecknare 1914 och 1916, är Anna Sörensen 

(1875-1943). Deltagarlistorna avslöjar inte att hon 

deltog i Porlamötena de åren eller ens något år. Hon 

hade folkskollärarexamen och under de aktuella 

åren var hon adjunkt vid folkskoleseminariet i Falun. 

Med tiden blev hon rektor vid folkskoleseminariet i 

Stockholm. Under en kort tid var hon adjunkt vid 

folkskoleseminariet i Kalmar. Förutom sitt intresse 

för skolväsendet var Sörensen engagerad i sociala 

och kvinnoemancipatoriska frågor. Sörensen satt i 

styrelsen för Akademiskt bildade kvinnor 1914-15. 

Hon hade ett rikt författarskap, särskilt inriktat på 

kristendomsfrågor, kristendomsundervisning och 

skolhistoria. Eftersom hon fanns i Kalmar samtidigt 

som Anna Danielsson är det möjligt att denna var 

hennes kontakt med Porlamötena.65 

 Undertecknare av inbjudningarna till de åtta 

sista mötena och deltagare vid ytterligare ett möte 

är Therese (Theresia) Brandell (1880-1935). I hennes 

egen genealogiska uppteckning av släkten Brandell 

står hon 1912 antecknad som lärarinna. Intresse 

för missionen förefaller hon ha haft, då hon gav ut 

en bibliografi över missionslitteratur. I inledningen 

till denna skriver hon att missionen är betydelsefull 

och att människors kunskap om densamma måste 

förbättras.66

 Frits Danielson (1864-1948) undertecknade 1914 

och 1916 års inbjudningar men inget i källorna 

pekar mot att han faktiskt närvarade vid något enda 

64 Dahl, Yngve, Lärarmatrikeln 1922, Stockholm 1923, s. 757. 
Westerberg företog flera studieresor, till England, Skottland, 
Norge och Danmark.

65 SMoK, 1954; Lundström 1924, s. 335; Dahl, 1923, s. 700; 
Gejrot, Herbert och Räf, Pontus H, Lärarmatrikeln 1934. 
Stockholm 1934, s. 471f.

66 Brandell, Therese, Släkten Brandell: några genealogiska och 
biografiska anteckningar, Uppsala 1912a, s. 6f; Brandell, 
Therese, Pehr Brandell: en levnadsteckning, Uppsala 1219b, 
passim; Brandell, Therese, »Missionslitteratur», Biblioteks-
bladet 1922, Stockholm 1922. Det kan nämnas att hon var 
sondotter till predikanten Pehr Brandell (1781-1843) och var 
från Skellefteåtrakten.

Porlamöte. Han var filosofie kandidat i moderna 

språk och blev med tiden rektor för Lundsbergs skola 

1896-1922 och lärare där ytterligare tio år. Danielson 

var medlem av Svenska diakonisällskapet och rådgi-

vande ledamot av Stiftelsen för Sverige och kristen 

tro.67

 Deltagare vid åtta möten, alla utom 1916 och 1927, 

och undertecknare vid de två näst sista mötena, 1931 

och 1933, är John Sundler (1865-1944). Han blev 

teologie kandidat vid Uppsala universitet 1895 och 

prästvigdes fem år senare. Från det året och framåt 

verkade han som lärare, först på Beskowska skolan i 

Stockholm, sedan i Skara. Där var han först adjunkt 

i kristendom, geografi och historia vid Skara högre 

flickskola och sedan lektor vid seminariet. Sundler 

hade ett tydligt kyrkligt engagemang eftersom han 

var huvudredaktör för Skara stifts julböcker från 

1912, orator vid prästmöten och hade en produktion 

av skrifter: prästmötesoration, minnesteckningar, 

uppsatser, recensioner och betraktelser i tidskrifter 

och tidningar.68

 Fyra mötesinbjudningar, 1914 till 1920, underteck-

nade Edvin Aspling (1878-1944). Han var lärare hela 

livet och vid tiden för inbjudningarna folkskollärare 

i Boo, Sågtorp, i Stockholms län. Aspling står som 

författare till flera böcker som berör kristendomen 

och skolan, läskunnighet, nykterhet och folkbild-

ning. Om honom är uppgifterna få men en fråga att 

ställa är hur det kom sig att han efter 1920 slutade 

att komma till Porlamötena. Vid tiden för det sista 

Porlamötet 1937 var han noterad som överlärare i 

Strängnäs, där också Sigurd Wickbom fanns om 

somrarna.69

 En person som tidigare nämnts är Sigurd Wickbom 

(1874-1950). Från 1905 var han verksam vid Djurs-

holms samskola, en tid som rektor. Lektor blev 

han 1913 och förblev det till 1938, då han troligen 

avgick med pension. Han var lärare i kristendom och 

67 Gamla Lundsbergare 1896-1974: Matrikel upprättad av 
styrelsen för Föreningen Gamla Lundsbergare, Stockholm 
1975s. 20; SMoK, 1944. Danielson examinerades vid 
Uppsala universitet men övergick med tiden till affärslivet. 
Genom kontakt med Lundsbergs skolas grundare, William 
Olsson, kom Danielson till skolan. Under ett femtontal år 
var han medlem av Svenska riksförbundet för sedlig kultur. 
Trots att stavningen av efternamnet skilde dem åt, var Frits 
Danielson släkt med Anna Danielsson, han var hennes 
kusinbarn; Waern, 1971. 

68 Dahl, 1923, s. 681.

69 Gustafsson, Clas, Svensk folkskolematrikel 1916, Uppsala 
1916, s. 101.
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engagerad i ungdomen och dess kristliga fostran. 

Ett tryckt föredrag, framfört vid »gymnasist- och 

studentmöten med kristligt program» år 1906, har 

rubriken »Sedligt ansvar» och diskuterar ungdomar-

nas kärleksliv, frågan om sedligheten och betydelsen 

av att vara noga med den kristliga uppfostran.70 Ett 

tvåbandsverk, »Från skolans andaktsstunder», som 

Wickbom gav ut 1915, innehåller korta små texter 

som utläggningar till valda bibelord, av allt att 

döma avsedda att läsas upp inom ramen för skolans 

andakter.71 Djursholms samskolas kataloger för tiden 

avslöjar att Wickbom med ett par års undantag ledde 

skolans morgonbön tre dagar i veckan.72 En av hans 

elever har vittnat om att lektionerna i kristendom 

började med en aktuell betraktelse, baserad på dagens 

tidning.73 Hans böcker om skolans andaktsstunder 

kan därför antas ha varit sammanfattad praktisk 

erfarenhet. 

 Wickbom framstår som drivande i Porlamötena, 

vilket inte minst visas i att det är han och Johannes 

Lindblom som diskuterar mötenas framtid efter att 

det sista mötet avhållits. Hans betydelse för mötena 

intygas av Lindblom när denne berättar att Wickbom 

var den som svarade för alla arrangemang och att han 

var »outtröttlig, plikttrogen, hängiven, praktisk och 

omtänksam både när det gällde det hela och när det 

gällde de minsta detaljer».74 Pressnotiser om mötena 

framhåller Wickboms betydelse: han är den som 

öppnar och avslutar mötena samt håller manande tal 

med förankring i samtiden.75

 Ytterligare en person som binder samman kyrka 

och skola är Holger Bergwall (1879-1959), under-

tecknare av två inbjudningar, 1914 och 1916. Vid 

den tiden var han rektor för prins Gustafs folkskola i 

Uppsala. Under perioden 1935-1949 var han förestån-

70 Wickbom, Sigurd, Sedligt ansvar: föredrag vid gymnasist- 
och studentmöten med kristligt program å Holm, U. o. 1906.

71 Wickbom, Sigurd, Från skolans andaktsstunder I: korta 
betraktelser över Jesu liknelser, Stockholm 1915a; Wickbom, 
Sigurd, Från skolans andaktsstunder II: korta betraktelser 
över Jakobs brev, Stockholm 1915b.

72 Katalog över Djursholms samskola, 1914-1939/40, 
Stockholm; Gejrot och Räf, 1934, s. 513f. Wickbom var 
född i Växjö, filosofie kandidat vid Uppsala universitet. 
Åren 1901-1905 var han lärare på Nya Elementarskolan i 
Stockholm, sedan lärare i Djursholm från 1905, rektor där 
1908 till 1914.

73 Löfgren, Svante, Hemma för gott: 80 år med press & radio, 
Lund 2008, s. 39.

74 Lindblom, s. 157f.

75 Nerikes Allehanda, 1913; FB 1916:31. Wickbom beskrivs 
som »mötets goda tomte och outtröttlige bärare af ’dagens 
tunga’».

dare för Svenska kyrkans lekmannaskola i Sigtuna. 

Bergwall omnämns i brevväxling mellan Wickbom 

och Lindblom i frågan om att arrangera det planerade 

Porlamötet 1939 som visade sig i tid kollidera med ett 

möte i Sigtuna.76 

Övriga arrangörer

Fanny Ekenstierna (1864-1933) undertecknade endast 

1925 års inbjudan men deltog i sex möten.77 Hon var 

aktiv i Fredrika Bremerförbundet och redaktör för 

förbundets tidning Hemtrevnad under åren 1908-

1922. Därtill var hon medarbetare i olika tidningar 

och tidskrifter och hade en stor litterär produktion, 

inte minst som översättare.78 I ett brev till Johannes 

Lindblom skriver hon att Porlamötena brukar ge 

henne »en jublande känsla av barnaskap», i ett annat 

att mötena inte bara var ett ljust och rikt minne utan 

en »kraftkälla» att hämta visshet från. Hon skriver 

tydligt att mötena är något hon längtar efter och att 

hon träffar vänner från Porla för att tala om dem. 

För henne framstår mötena som något betydelsefullt 

i det egna andaktslivet. Ekenstierna skildrar 1916 års 

Porlamöte i en artikel i VL, där hennes varma relation 

till mötena skiner igenom.79 

 Malvina Frick (1875-1934) undertecknade inbjud-

ningarna till mötena fyra gånger, 1927-1933 men 

deltog vid sju tillfällen. Under en kort tid arbetade 

hon i en skola i Malmö, men hon var framför allt 

engagerad i diakonisammanhang och anställd som 

sekreterare på en pastorsexpedition. Bland engage-

mangen märks ombudsmannaskap för diakoniss-

anstalten, ledamotskap i Malmös nykterhetsnämnd 

76 Sveriges dödbok 1947-2006 utgiven av Sveriges släktfors-
karförbund, 2007; Ohlsson, Håkan Theodor, Biografisk 
matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, Lund 
1934, s. 10; Svenska släktkalendern, Stockholm 1943, 
s.1004; LUB, Johannes Lindbloms arkiv, brev från Sigurd 
Wickbom. Före tiden som rektor för folkskolan i Uppsala 
var Bergwall verksam som lärare i Hofors och på statens 
uppfostringsanstalt i Bona. En tid var han kyrkoherde i 
Hudiksvall, prästvigd 1903 för ärkestiftet. Efter kyrko-
herdetiden var han 1936-1949 rektor för Svenska kyrkans 
lekmannaskola i Sigtuna; Tergel, Algot, Svenska kyrkans 
lekmannaskola: 50 år i kyrkans tjänst, Sigtuna 1972, s. 
67-88.

77 Porlamöten 1913-1937.

78 Fanny Ekenstierna var född i Stockholm och dotter till 
slottsintendenten vid Gripsholm, kammarherren Eugen 
Ekenstierna och Fanny Björkman. I hennes litterära pro-
duktion kan bland annat en biografi över William Booth 
nämnas. Lundström, 1924, s. 95.

79 Fanny Ekenstierna, brev till Johannes Lindblom; VL 
1916:31.
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och i styrelserna för ett flertal kyrkliga och sociala 

sällskap. 80

Korrespondens mellan och 
omkring arrangörerna

I detta stycke diskuteras i första hand arrangörernas 

efterlämnade korrespondens för att därifrån söka 

blottlägga de personliga kontakterna kring mötena. 

I första hand är det Johannes Lindbloms och J A 

Eklunds efterlämnade brevsamlingar som fått utgöra 

källan.

 Lindblom framstår som en närstående person i 

Porlasammanhangen. Ett brev från Anna Danielsson 

till J A Eklund nämner i förbifarten att Lindblom 

troligen kommer att närvara, i en uppräkning bland 

andra namn. Andra av de efterlämnade breven från 

exempelvis Sigurd Wickbom, rörande planeringen av 

mötena, ställer frågor till Lindblom, som innebär att 

han har att ta ställning till redan utarbetade förslag. 

Brev från andra, exempelvis Therese Brandell och 

Fanny Ekenstierna, berör kort Porlamötena och då 

oftast med en förhoppning om att träffas där. Den 

efterlämnade korrespondensen från Otto Center-

wall, liksom den omfattande brevväxlingen mellan 

Lindblom och Edvard Rodhe, nämner Porlamötena 

vid ett enda tillfälle, i den bevarade korrespondensen 

i båda riktningarna under perioden 1919 till 1954. 

Lindblom skriver till Rodhe i april 1925: »Jag hoppas 

att vi råkas vid Porlamötet. Vi skola söka komma dit, 

både Ruth och jag.»81

 J A Eklunds roll i Porlamötena är inte enkel att 

utreda. Han hade kontakt med flera av personerna 

kring mötena men sällan framstår han ha någon 

officiell funktion i sammanhanget. Eklund under-

tecknar aldrig en Porlamötesinbjudan men finns 

80 LUB, Johannes Lindbloms arkiv, brev från Sigurd 
Wickbom. Frick biträdde sin syster med en skola i Malmö 
fram till 1906. Hon var biträdande sekreterare vid St Pauli 
församlings pastorsexpedition 1915-29, sekreterare vid 
Upplysningsbyrån för frivillig välgörenhet i Malmö från 
1921, ledamot av Malmö stads tredje distrikts pensions-
nämnd 1914-1929 och dess nykterhetsnämnd till dess att 
den inordnades under Fattigvårdsstyrelsen, ledamot av 
styrelsen för Kyrkliga Förbundet i Malmö och ordförande 
i dess kapellutskott sedan 1919, ombud i Malmö för Diako-
nissanstalten i Stockholm sedan 1916; Frick, Ernst, Släkten 
Frick: Genealogiska och personalhistoriska anteckningar, 
Malmö 1934, s. 69.

81 LUB, Johannes Lindbloms arkiv, brev från Sigurd Wickbom, 
Therese Brandell, Fanny Ekenstierna, Otto Centerwall och 
Edvard Rodhe; Edvard Rodhes brevsamling, brev från 
Johannes Lindblom; UUB, J A Eklunds arkiv, brev från 
Anna Danielsson. 

med som föredragshållare vid ett par tillfällen och 

tämligen flitig som deltagare. I Eklunds korrespon-

dens med föredragshållarna och arrangörerna Arvid 

Runestam, Ludvig Lindroth, Edvard Rodhe och Otto 

Centerwall nämns inte Porlamötena.82 

 Ett telegram från Sigurd Wickbom till J A Eklund i 

mars 1911 kan vara av betydelse: »Vid vår Porlaafton 

sändes vördsam hälsning Wickbom».83 Vad den Por-

laaftonen innebar låter sig inte utredas här, kanske 

ett skolmöte. Att det skulle ha rört sig om ett pla-

neringsmöte för Porlamötena är osannolikt eftersom 

Anna Danielsson 1912 framställer konceptet som 

nypåkommet. Men telegrammet visar att Wickbom 

och Eklund hade kontakt med varandra. Att Eklund 

tidigt var involverad i mötena visar en formulering i 

ett brev från Wickbom i juli 1913 då han sänder över 

det nytryckta programmet för det första Porlamö-

tet.84 

 Johannes Lindblom och J A Eklund hade en omfat-

tande brevkorrespondens och i ett odaterat men 

troligen sent brev till Lindblom skriver Eklund och 

tackar för vänskap och för »Porlaåren», vilka fram-

ställs som betydelsefulla.85 

 En del tyder på att några av de Porlaengagerade 

personerna träffades i Uppsala. I slutet av februari 

1921 skriver Anna Danielsson i ett brev till Eklund 

att »en inbjudning till ’Porlamöte’ i Uppsala sänder 

mina tankar till vännerna där».86

 Två telegram undertecknade av Lindblom är sända 

till biskop Eklund, 1917 och 1919. Den 18 februari 

1917 sänder »[d]eltagarna i Porlamötena samlade i 

Upsala […] varma och tacksamma hälsningar» till 

biskop J A Eklund.87 Nästan på dagen två år senare 

har ett telegram lydelsen »Porlavänner samlade i 

Upsala omkring själavårdens problem tacka för Eder 

mångåriga omvårdnad om Svenska Kristnas själar».88 

Telegramskorrespondensen visar dels att Eklund 

uppfattades som särskilt betydelsefull för mötena 

och dels att mötena i sig utgjorde en identitetsska-

pande relation. Det var inte fråga om vänner vilka 

som helst utan vänner som kunde relateras till Porla. 

82 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Arvid Runestam, Ludvig 
Lindroth, Edvard Rodhe, Otto Centerwall.

83 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Sigurd Wickbom.

84 Ibid.

85 LUB, Johannes Lindbloms arkiv, brev från J A Eklund.

86 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson.

87 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Johannes Lindblom.

88 Ibid.
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Eftersom det inte närmare specificeras vilka de var, 

annat än den undertecknade Lindblom, visste Eklund 

sannolikt vilken krets och vilka andra personer som 

hälsningen kom från. Vad dessa sammankomster 

innebar har inte gått att klarlägga. Att »Porlavänner» 

samlades i Uppsala kan vara för att rekapitulera det 

senaste mötet, för att dela erfarenheter och intryck 

och för att bevara och bygga upp vänskapen. Kanske 

träffades de för att blicka framåt och planera nya 

möten.

 Ett par brev finns efterlämnade från John Sundler 

till biskop Eklund som de flesta berör bokmanus, 

eftersom Sundler var med i redaktionen för Skara 

stifts julböcker från 1912. Vid ett par tillfällen 

nämns Porlamötena, då i sociala formuleringar om 

förhoppningen att de två skulle ses, liksom ett tack 

för senast.89

 Från Anna Danielsson till biskop Eklund finns 

omkring 50 brev och telegram bevarade för perioden 

1908 till 1937. Deras relation förefaller ha varit 

tämligen personlig då breven behandlar personliga 

reflektioner, tack för födelsedagsgåvor, intellektuella 

frågor och officiella förfrågningar. Nära nog varje 

brev inleds med den informella hälsningen »Käre 

Johan». Det är som nämnts Anna Danielsson som 

skriver till Eklund 1912 och berättar om idén till att 

anordna ett Porlamöte och frågar om Eklunds tillstyr-

kande av ett sådant möte. I brevet nämner Danielsson 

att hon talat med Wickbom i Djursholm om saken. I 

ett brev 1914 beklagar hon sig för biskopen att det 

planerade Porlamötet måst ställas in. Som tidigare 

visats kolliderade ett planerat Porlamöte år 1939 i tid 

med möte på lekmannaskolan i Sigtuna, och detta 

verkar drygt tjugo år tidigare ha varit ett problem. År 

1918 nämner Anna Danielsson nämligen för Eklund i 

ett brev att Lindblom lyckats uppskjuta Sigtunamötet 

så att de två mötena inte sammanfaller i tid. Ett annat 

år uttrycker hon sin förhoppning om att Eklund ska 

närvara vid det stundande Porlamötet och berättar 

samtidigt att Centerwall, Eidem, Lindblom och 

Rodhe troligen kommer att delta.90  

 Ett brevkort, daterat under 1929 års Porlamöte, till 

J A Eklund från Anna Danielsson uttrycker hennes 

saknad över att han inte deltar vid det pågående 

mötet och hon passar samtidigt på att berätta att hon 

på hemvägen planerar att stanna till i Karlstad och 

89 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från John Sundler.

90 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson.

hoppas att då få träffa biskopen. I marginalen finns 

en kort anteckning om hur hon upplever det pågående 

mötet: »Här ha vi det riktigt gott – ett stilla möte 

med värdefulla föredrag om tjänande kärlek men lite 

stillsamt i samvaron».91

 Från Malvina Frick finns två brev i J A Eklunds 

brevsamling. Båda är av officiell karaktär och 

behandlar arrangemang kring Porlamötena. I 

november 1924 skriver hon och påminner om att de 

träffats vid Porla och inbjuder Eklund till middag 

när han ska besöka Malmö. I slutet av juni följande 

år skriver Frick att hon fått i uppdrag att sköta kor-

respondensen angående Porlamötet under Wickboms 

utlandsresa och sänder därför biskopen det tryckta 

programmet.92

 Sammanfattningsvis kan om arrangörerna sägas att 

den kvinnliga skolvärlden och den akademiska teologin 

möts. De många titlarna bland arrangörerna som före-

kommer i inbjudningarna visar på en bred representa-

tion av skolfolk, kvinnor, präster och akademiker. Till 

viss del hade rimligen titlarna en signalfunktion som 

riktades mot deltagarna för att påvisa Porlamötenas 

bredd och därmed verka tilltalande för så många 

som möjligt. Några stråk går igen hos arrangörerna. 

Det övergripande är också det uppenbara – alla är 

svenskkyrkligt förankrade; ingenstans nämns något 

frikyrkligt sammanhang. Hos många av kyrkfolket 

är engagemang i skolfrågor ett gemensamt drag, 

vilket visar mötenas rötter i skolmötet. Förvisso var 

skolan och kyrkan nära anknutna, men deras relation 

minskade i omfattning under tidsperioden för Porlamö-

tena. Skolfolket visar å sin sida ett såväl kyrkligt som 

samhälleligt engagemang; ett par av skolmännen var 

prästvigda. Den något brokiga skaran av akademiskt 

betitlade personer tycks samlas främst kring explicit 

engagemang i kristendomen.93 

Deltagarna

Porlamötenas målgrupp 

Inbjudan till Porlamötena skedde, utifrån vad käll-

materialet visar, genom annonsering i olika kyrkliga 

tidningar. Undertecknarna till dessa inbjudningar 

har behandlats i ett tidigare avsnitt. I det efterläm-

91 Ibid.

92 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Malvina Frick.

93 Brohed, 2005, s. 14, 123.
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nade och sammanbundna materialet finns urklippta 

annonser från uteslutande tre organ: Vår Lösen, För-

samlingsbladet och Svensk Kyrkotidning, varför det 

är dessa tre som studerats ytterligare för de aktuella 

åren. Annonseringen är inte regelbunden, varken 

ifråga om antalet annonser per möte eller per tidning. 

Vissa år annonseras det upp till tre gånger i ett par av 

tidningarna; ett par gånger på våren och ytterligare i 

början av sommaren. Andra år har endast en tidning 

använts och då bara med en enda annons. Någon 

korrelation mellan antalet annonser och antalet 

deltagare kan inte styrkas.94

 Anna Danielsson skrev i sitt första brev i frågan 1912 

till biskop J A Eklund att mötena skulle vända sig till 

de äldre, men i ungdomsmötenas form.95 Danielssons 

syftesformulering märks i 1913 års inbjudan under 

rubriken »Möte med kristligt program vid Porla»: 

Många äro de, som önska vara med på våra kristliga student-, 
seminarist- och gymnasiemöten. Men dessa äro närmast 
afsedda för de unga. Yttre anordningar och program anpas-
sas efter deras behof och intressen. Porlamötet vända sig till 
sådana, som ej få plats på dessa möten. Brunnsorten visade 
sig idealisk för ett sådant möte. Hvarje deltagare disponerar 
sitt eget rum. Därigenom bjudes behöflig stillhet och hvila. 
De stora och vackra societetsbyggnaderna erbjuda utmärkta 
lokaler för förhandlingar och samkväm. Det enkla men 
stämningsfulla kapellet samlar oss till andaktsstunder.96

I VL återges ovanstående ord och de föregås av en 

kort bakgrund som tydligt riktar mötena till lärare 

och lärarinnor. Bland annat berättas om ett nyvaknat 

religiöst intresse i landet och att ivern är stor att 

få med de unga i de kristnas skara, varför landets 

lärarkår har ett särskilt ansvar för den missionen. De 

menar att »rik välsignelse skulle följa, om ungdomens 

fostrare kunde mötas[…] i det gemensamma intresset 

att själfva söka ny och rikare näring till kristligt lif 

för att kunna i skolans eller hemmets gärning ge mer 

af kristlig kunskap och kristlig anda».97 I följande 

års inbjudan upprepas att mötet 1913 anordnats 

för lärare och lärarinnor enligt samma plan som 

ungdomens sommarmöten och att ett liknande möte 

1914 planeras.98 

94 Vid två tillfällen, till mötena 1929 och 1937, finns en annons 
per år som inte typografiskt överensstämmer med dem i de 
tre tidigare nämnda organen. 

95 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson.

96 SKT, 1913, nr. 26. 

97 VL, 1913, nr. 10.

98 VL, 1914, nr 9; FB, 1914, nr. 19. 1914 års möte ställdes 
sedan in: VL, 1914, nr. 11-12.

 Inriktningen mot lärare märks i rapporteringen, 

bland annat genom att en artikel om mötet är tryckt i 

Svensk Läraretidning som berättar att hovpredikan-

ten Hallbergs föredrag tydligt riktat sig till skolfolk 

och berört hur kristna lärare ska fostra sina elever. 

Detta är en bild av det första mötet som också ges 

i VL, vilken berättar att ålderdom och medelålder 

var representerad, liksom ungdomen. Men, står det, 

kan det betraktas som ett ungdomens möte eftersom 

största delen av deltagarna var sådana som har 

ansvar för ungdomens fostran och »som nu ha gått 

ut öfver vårt land för att hvar och en i sin stad dela 

mötets rika gåfvor med ungdomen».99 Det berättas 

här något om mötenas syfte och målgrupp, nämligen 

»gemensam uppbyggelse och betydelsefullt tankeut-

byte för många, som ej kunna göra anspråk på att få 

deltaga i de kristliga ungdomsmötena».100 

 I 1916 års inbjudan sägs inget om att mötet särskilt 

vänder sig till lärare och lärarinnor men väl uttrycks 

att Porlamötet vill fylla samma funktion för äldre 

som de kristliga ungdoms- och studentmötena har för 

de unga. Mötet beskrivs som några dagars enskild-

het med möjlighet till ordnade och fria diskussioner 

kring viktiga religiösa frågor.101 De sistnämnda for-

muleringarna, om mötets innehåll, finns med i 1918 

års inbjudan. Däremot sägs inget om någon särskild 

målgrupp på samma sätt som det gjordes 1916. Jäm-

förelsen med ungdomsmötena finns alltså inte med. I 

inledningstexten skriver inbjudarna att de från flera 

håll blivit uppmanade att anordna ett möte, trots att 

de tänkt avstå från det.102 Efter 1918 års möte skriver 

en av deltagarna, Karin Heimbürger, till bestyrelsen för 

mötet och tackar. I brevet uttrycker hon sin uppskatt-

ning av att deltagarna var av blandad ålder, trots att hon 

uppfattat inbjudningen som riktad till äldre.103

 Till 1920 års möte förefaller Porlamötena vara 

inarbetade eftersom rubriken till första omgångens 

inbjudningar, i mars 1920, är satt som »Årets 

’Porlamöte’» och det endast meddelas datum samt 

något kort om innehållet. En snarlik inbjudan publi-

ceras i maj samma år. Där uttrycks målgruppen i 

den inledande meningen: »[u]ndertecknade inbjuda 

härmed män och kvinnor av skilda samhällsställ-

99 Svensk Läraretidning, 1913; Vår Lösen 1913:17.

100 VL 1913:17.

101 FB, 1916, nr. 18; VL, 1916, nr. 9.

102 FB, 1918, nr. 24; VL, 1918, nr. 13-14.

103 Porlamöten 1913-1937.
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ningar till möte med kristligt program».104 Likadant 

uttrycker sig inbjudarna till 1923 års inställda möte 

och inbjudan är lik 1920 års.105 Mötet därpå ägde 

rum fem år senare och där riktas inbjudan återigen 

till personer av skilda samhällsställningar men 

därutöver betonas att mötet är av samma art som 

tidigare och avser att »samla religiöst intresserade 

män och kvinnor till föredrag och diskussion om livs-

frågorna samt till personlig samvaro för uppbyggelse 

och andakt».106 Därtill följer några ord om att Porla 

erbjuder stillhet och dagar av samling och ro, samt att 

diskussionerna och föredragen ger väckelse till och 

kunskaper om kristet liv. Snarlika formuleringar före-

kommer i 1927, 1929, 1931 och 1937 års inbjudan.107 

En avvikelse i följden av år, 1925 till 1937, är 1933 

års inbjudan. Där har ordet samhällsställningar fått 

ge vika för samhällsklasser och således inbjuds »män 

och kvinnor av skilda samhällsklasser till ett möte 

med kristligt program».108 Någon särskild orsak till 

denna avvikelse är inte enkel att identifiera, mer än att 

klassbegreppet och i viss mån klassmedvetande vid 

den tiden var en del av den samhälleliga debatten.109 

 En förändring av målgruppen kan alltså uttydas i 

de tryckta officiella inbjudningarna. Att karaktären 

att ha varit riktad särskilt till lärare med tiden tonats 

ned märks i en artikel i FB 1925 som handlar om Por-

lamötena. Där skrivs att mötena intar en särställning 

bland de religiösa mötena i landet. Orsaken till detta 

uppges vara flera men det som särskilt framhålls är 

att många av de religiösa mötena riktas till särskilda 

grupper, såsom unga, studenter, medlemmar i 

KFUM/KFUK, scouter, och att andra möten berör 

bara en särskild landsdel, exempelvis stiftsmötena. 

Frågan om varför många lärare deltagit förklaras 

med att Porlamötena är centrerade kring kristen 

kunskap, vilket skribenten menar egentligen borde 

angå alla människor.110

 Sammanfattningsvis kan noteras att i de tryckta 

inbjudningsannonserna har Porlamötena beskrivits 

104 VL, 1920, nr. 6, 9; FB, 1920, nr. 11, 18; SKT, 1920, nr. 12, 
19.

105 SKT, 1923, nr. 19; VL, 1923, nr. 4, 9.

106 SKT, 1925, nr. 10; VL, 1925, nr. 3.

107 FB, 1927:23; VL 1927:5; FB 1929:14, 20; SKT 1929:14; VL 
1929:4; FB 1931:18; SKT 1931:15; VL 1931:4; FB 1937:13; 
SKT 1937:20; VL 1937:4.

108 FB, 1933:20; kort annons finns i VL 1933:5.

109 Carlsson, Sten och Rosén, Jerker, Svensk historia 2. Tiden 
efter 1718, Lund 1980, s. 519-530.

110 FB 1925:13.

och riktats till en bestämd målgrupp som gått från 

en definierad kategori till att ha blivit mer allmän. 

Kontinuiteten är tydlig genom att det från och med 

det andra och tredje mötet påpekas hur lyckade de 

föregående mötena varit. De första mötena riktar sig 

till äldre, i bemärkelsen de som är för gamla för att 

vara med på de många ungdomsmötena som arrang-

eras, enligt den intention Anna Danielsson beskrev 

i sitt brev till J A Eklund. Från och med 1920, det 

fjärde mötet, beskrivs dagarna främst som en plats 

för stillhet och reflektion i religiösa frågor och 

inbjudarna riktar sig till kvinnor och män i skilda 

samhällsställningar. 

 Besökssiffrorna visar att formuleringarna med 

tiden tycks haft en mindre betydelse, eftersom den 

tidiga karaktären av att riktas till lärare och skolfolk 

är tydlig i artikeln från 1925, liksom i sammanställ-

ningen av materialet. 

Deltagarantalet

En sammanställning baserad på de efterlämnade 

deltagarlistorna ger vid handen att spridningen i 

deltagarantal vid de olika mötena var begränsad111:

År Antal

1913  77

1916 101

1918 192

1920 212

1925 166

1927 133

1929 115

1931 125

1933 120

1937 112

Mot bakgrund av denna sammanställning bör här 

erinras om det som tidigare nämnts att vid det andra 

mötesförsöket 1914 uppställdes 150 personer som 

ett minsta antal anmälda deltagare ett par månader 

innan mötet skulle avhållas. Då antalet anmälda 

var 55, omkring 20 personer färre än föregående år, 

111 Uppgifterna bygger på sammanställning av de efterläm-
nade deltagarlistorna. En motstridig uppgift har noterats; 
Anna Danielsson står inte förtecknad som deltagande 
i 1929 års möte, medan hon har skrivit ett brev till J A 
Eklund från Porla, daterat under mötet, och berättat om 
detsamma.
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bestämde de kommitterade sig för att ställa in mötet. 

Förväntningarna måste därför ha varit höga på det 

andra mötet. 

 Det största antalet deltagare, det vill säga 212, 

var det vid mötet 1920, men orsaken därtill är 

inte uppenbar. En kombination av faktorer kan 

ha bidragit; mötena var vid den tiden inarbetade 

eftersom de då hållits regelbundet sedan 1913. 

Annonseringen till mötet var mer omfattande än 

tidigare.112 Men därtill kan den initiala inriktningen 

mot lärare och skolfolk det året verkat som höjare 

av besökstalen. År 1919 ändrades skolplanen till 

att kristendomsämnet minskade i skolan genom att 

katekesundervisningen kraftigt reducerades. Från en 

del kyrkligt håll uppfattades detta som att kristendo-

mens betydelse i samhället minskade vilket kan ha 

gjort att de bekännande kristna lärarna upplevde ett 

angeläget behov av att stärka sin kristna identitet.113 

 Summan ovan av unika besök är 1352, medan en 

sammanställning av deltagarlistorna med avseende 

på personer visar att antalet individer som deltog var 

omkring 800. Den siffran kan variera något, eftersom 

alla personer inte med säkerhet låter sig identifieras 

enbart med namn. Vissa namn är identiska eller lika 

i stavning men skiljer på ort och titel från lista till 

lista, vilket gör att det kan vara samma person eller 

olika. Dessutom är det tänkbart att en och annan 

kvinna gått från att vara fröken till fru och därmed 

bytt efternamn. Oavsett dessa reservationer, är det 

omkring 235 personer som besökt Porlamötena 

två eller fler gånger. En uppställning av hur många 

möten enskilda deltagare varit med vid ger följande 

resultat114:

112 FB 1920:11, 18, 23; VL 1920:6, 9, 13-14; SKT 1920:19.  

113 Algotsson, Karl-Göran, Från katekestvång till religi-
onsfrihet: debatten om religionsundervisningen i skolan 
under 1900-talet, Uppsala 1975, s. 216ff.

114 Sammanställning av deltagarlistorna; Porlamöten 1913-
1937. Notera att sammanställningen är beräknad som 
unika träffar, vilket innebär att en person inte inräknas i 
flera poster.

Mötesantal Deltagare

10 5

9  5

8  4

7  5

6  10

5  16

4  37

3  40

2  112

1  565

Uppställningen visar en hög koncentration av 

deltagare som endast närvarat vid ett eller ett par 

möten medan de som stadigast återkommer är i 

minoritet. Det innebär att kännedomen om mötena 

måste varit bred – avsevärt flera än endast deltagarna 

bör därmed ha känt till mötena. De flitigast förekom-

mande inbjudarna är också de som varit med vid flest 

möten även om några inbjudare inte deltog i så många 

möten.

 Varför många inte återkom som deltagare är svårare 

att säga något om. Eventuellt sågs Porlamötena som 

tillfälliga arrangemang även om de hade kontinuitet. 

Det skulle i så fall stärka föreställningen om mötena 

som något utanför ett etablerat sammanhang. Delta-

garna uppfattade inte Porlamötena som ett paket med 

mål och visioner utan som enstaka arrangemang som 

verkade intresseväckande. Det är svårt att utläsa ur 

materialet om någon särskild kategori av deltagare är 

flitig som besökare. 

Vilka var deltagarna?

En uppställning baserad på deltagarlistornas 

utskrivna titlar, oaktat andra förhållanden, ter sig 

enligt följande115:

115 Sammanställning av deltagarlistorna; Porlamöten 1913-
1937. Med akademisk titel avses akademisk examen (fil. 
mag. etc.) eller funktion (professor etc.), kyrklig titulatur 
avser för kvinnor diakonissa, församlingssyster och för 
män kyrkoherde, komminister, pastoratsadjunkt eller 
liknande. De skolrelaterade titlarna som avses är i första 
hand lärare, lärarinna, folkskollärare och rektor. Siffrorna 
för »fröken» och »fru» baseras på dem som endast tituleras 
fröken, utan kombination med annan titel, exempelvis 
sjuksköterska.
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 Kvinnor  Män Summa

Fröken 392 - 392

Fru 122 - 122

Akademisk titel 8 14 22

Kyrklig titel 33 48 81

Skolrelaterad titel 87 16 103

I den tidigare nämnda artikeln om 1925 års möte 

berättas att deltagarna var spridda i ålder, verk-

samhetsområden och religiösa riktningar. Flest var 

»hemmets kvinnor», fröknar och mödrar, därtill 

diakonissor och sjuksköterskor. Bland männen 

var de flesta lärare eller präster. En annan skribent 

betonar att deltagarna var från vitt skilda samhälls-

ställningar och att detta bidrog till att ge mötena 

en bred karaktär.116 Uppställningen ovan visar att 

artikeln från 1925 gäller sammantaget för Porlamö-

tenas historia. Orden om att »hemmets kvinnor» var 

många kan indikera att de många fruar och fröknar 

som finns med i första hand inte var lärarinnor av 

olika slag utan var ogifta respektive gifta kvinnor. 

Utöver de ovan framställda kategorierna av titlar 

finns en uppsättning av olika positioner i samhället 

som till viss del bildar ett tvärsnitt av tiden: roteman, 

civilingenjör, disponent, grevinna, kandidat, herr, 

majorska, telegrafist, stationsinspektör, grosshand-

lare, korrespondent, m.m.117

 Deltagarnas geografiska härkomst innefattar hela 

landet men med stark representation från södra 

och mellersta Sverige. De orter som är kraftigt 

representerade är Stockholm, Göteborg, Uppsala, 

Kalmar, Kristinehamn samt Skara med omnejd. Ett 

fåtal gäster har annat land uppgivet som bostadsort, 

exempelvis Finland och Tyskland.118

Biskopar på Porlamötena

Vissa av talarna var återkommande. En del av dem 

var för samtiden kända teologer, såväl kyrkligt som 

akademiskt. Noteras kan att flera kyrkligt betydel-

sefulla personer som sedermera blev biskopar var 

föredragshållare och besökte Porlamöten för första 

gången långt innan de var aktuella för någon biskops-

stol. Vissa av dem återkom under sin biskopstid. En 

116 FB 1925:34; VL 1925:9. 

117 Porlamöten 1913-1937.

118 Ibid.

uppställning över blivande och varande biskopar ser 

ut som följande119:

Person Deltog i 
Porla

Biskop

J A Eklund 1913, 1916, 
1918, 1920, 
1925, 1927, 
1937

Karlstad, 1907-1938

Edvard Rodhe 1916, 1918, 
1920

Lund, 1925-1948

Nils Lövgren 1918 Västerås, 1900-1920

Erling Eidem 1918, 1920, 
1925, 1927, 
1929

Ärkebiskop, 1931-1950

Gustaf Aulén 1925, 1933 Strängnäs, 1933-1952 

Arvid Runestam 1927, 1931, 
1933, 1937

Karlstad, 1938-1957

Anders Nygren 1931 Lund, 1948-1958

Bengt Jonzon 1937 Luleå, 1937-1956

Gunnar Hultgren 1937 Visby, 1947-1951 
Härnösand, 1951-1958 
Ärkebiskop 1958-1967 

Flera av dem var verksamma akademiska teologer 

och blev anknytningspunkter mellan akademi och 

kyrka. I Lund verkade Nygren, Aulén och Eidem; i 

Uppsala var Rodhe, Hultgren, Runestam och en tid 

Eklund verksamma som akademiska lärare. Tydliga 

broar mellan Uppsala och Lund, och mellan kyrka 

och akademi, är Johannes Lindblom som vid olika 

tider fanns vid båda universiteten och Edvard Rodhe 

som fanns på båda ställena. En ytterligare omstän-

dighet som förenar flera av personerna är deras band 

till ungkyrkorörelsen. J A Eklund var en av rörelsens 

portalgestalter och Bengt Jonzon var associerad med 

den i dess tidiga skede. Aulén är tidigt relaterad till 

ungkyrkorörelsen även om han deltog som aktiv 

understödjare snarare än korstågsfarare, vilket tycks 

gälla för Lövgren. Rodhe tog aktiv del i ungkyrkorö-

relsens verksamhet. En del teologiska kontroverser 

fanns mellan några av teologerna. Eklund å ena sidan 

och Aulén och Nygren å den andra positionerade sig 

under lång tid i olika teologiska läger, något som 

framför allt rörde uppfattningen om hur Gudsriket 

kunde förstås, liksom hur kristendomen skulle 

begripliggöras för samtiden. I den sistnämnda frågan 

119 Porlamöten 1913-1937. Uppgifter om biskoparnas 
levnadsår och verksamhetsperiod är hämtad ur National-
encyklopedin.
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menade Aulén, och med tiden Nygren, att Eklund 

företrädde en liberalteologisk syn, som de inte kunde 

instämma i.120

 Den tydliga anknytningen till prästerskapet anger 

en viss inriktning av mötenas karaktär. Man månade 

om en inriktning som inte vette åt frikyrklighet eller 

annan form av religiositet utan istället en kyrkofrom-

het, vilket kunde ha en enande verkan på i andra 

sammanhang teologiska kontrahenter, förutom att 

det band samman olika skikt i samhället.

Porlamötenas upphörande
Planer på att anordna ytterligare möten efter 1937 

tycks ha funnits. Spåren efter de planerna finns i brev 

från Sigurd Wickbom till Johannes Lindblom under 

vårvintern 1939. Wickbom konstaterar att årets 

planerade möte sammanföll med ett möte arrang-

erat av Lekmannaskolan i Sigtuna och att varken 

Wickbom eller rektorn för Lekmannaskolan, Holger 

Bergwall, såg det möjligt att ställa in Sigtunamötet. 

Därför, skriver Wickbom, vill han inte ta något ytter-

ligare initiativ till ett Porlamöte 1939 och skriver att 

det är »högst osäkert» om ett nytt möte kan komma 

bli möjligt. Han avslutar med att tacka Johannes 

Lindblom för hans medverkan och för vad han betytt 

för många under mötena.121 

 Men helt uppgivna var inte planerna på ett nytt 

möte, trots att Porla brunn brann 1939. I januari 1941 

skriver Sigurd Wickbom till Lindblom att han hört sig 

för i Porla om det var tänkbart att anordna ett möte 

kommande sommar. Svaret han fått, berättar han, var 

att det inte var möjligt eftersom det gamla varmbad-

huset brunnit ned och att all verksamhet sedan dess 

var nedlagd. »Under sådana förhållanden anse min 

hustru och jag, att Porlamötenas saga måste vara all», 

skriver Wickbom. Sedan frågar han vad Lindblom 

tycker att de ska göra med överskottet från mötena 

som enligt brevet var 310,71 kronor. Wickboms 

förslag är Samariterhemmet eller kyrkans mission, 

»två ändamål som alltid legat Porlamötenas intresse 

120 Nystedt, 1936, s. 227ff., 236f., 260, 268ff., 274, 449, 332; 
Sundeen, Johan, Andelivets agitator: J A Eklund, kristen-
domen och kulturen, Stockholm 2008, s. 334ff, 420. Se 
även Aulén, Gustaf, »Hur jag upplevde 1909» i Thunberg, 
Ann-Marie (red.) Tankens rörelse från tid till tid: texter 
ur ett sekels kultursamtal i Vår Lösen, Skellefteå 2005, s. 
17-23.

121 LUB, Johannes Lindbloms arkiv, brev från Sigurd 
Wickbom. 

nära».122 Enligt Lindbloms svar tycks valet ha fallit 

på Diakonissanstalten Samariterhemmet i Uppsala 

eftersom Wickbom i ett brev ett par veckor senare 

skriver att han inte har något emot att överlämna 

överskottet från Porlamötena dit. Därutöver berättar 

Wickbom att han redan lämnat handlingar rörande 

mötena –  program, deltagarförteckningar och tid-

ningsurklipp – till Uppsala universitetsbibliotek som 

enligt brevet tacksamt tog emot handlingarna. Detta 

berättar också Lindblom i ett annat sammanhang när 

han skriver att omständigheterna i Porla ändrats och 

att antalet sommarmöten med tiden blivit allt fler, så 

att det blivit allt svårare att passa in Porlamötena i 

almanackan.123 

 Ytterligare några aspekter på mötenas upphö-

rande kan lyftas fram. Nästan alla Porlamöten hade 

tidigare fått utrymme i den kyrkliga pressen men om 

1937 års möte finns ingen artikel i VL, FB eller SKT. 

Deltagarantalet 1937 var det lägsta sedan mötet 1916 

och antalet inbjudare hade sjunkit till endast fem, det 

lägsta antalet sedan första mötet. Entusiasmen hade 

möjligen falnat hos både arrangörer och deltagare. 

De mest drivande personerna hade åldrats; Anna 

Danielsson och Sigurd Wickbom var vid tiden för 

det sista mötet 72 respektive 63 år; 1941 var de 76 

och 67 år.  Men den omständighet som har uppenbar 

betydelse för Porlamötenas upphörande är branden 

1939, som gjorde att hela brunnsverksamheten lades 

ned. Dessa sakförhållanden sammantagna – andra 

världskriget, minskande deltagare, åldrade arrangö-

rer och nedlagd brunnsort – torde inte ha varit de 

bästa förutsättningarna för att anordna ytterligare 

Porlamöten.

Porlamötena och en kyrka i 
omdaning

Porlamötenas kyrkliga 
sammanhang

Porlamötena tecknar en del av de förändrade villkoren 

för det svenska kyrkolivet, då Svenska kyrkan går från 

att vara en samhälleligt offentligrättsligt reglerad till 

122 Ibid.

123 Ibid.; Lindblom, s. 157f. Materialet Wickbom lämnat in 
torde vara identiskt med den sammanbundna handskrifts-
volym som den här undersökningen bygger på; Porlamöten 
1913-1937.
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att allt mer bli en aktör bland andra. Detta sker på alla 

tre nivåerna i kyrkans verksamhet – församling, stift 

och övergripande i riket. Svenska kyrkan fungerar 

därigenom som en organisation under vilken en rad 

rörelser, organisationer och former för engagemang 

samlas.

 Det tidiga 1900-talet innebar på flera sätt ett 

ändrat förhållningssätt inom Svenska kyrkan till 

såväl andra kristna samfund som till olika gruppe-

ringar inom kyrkan. Uppbrottet ur enhetskyrkan var 

tydligt. Situationen för Svenska kyrkan har beskrivits 

som en kris. Många lämnade kyrkan för att träda 

in i ett annat kristet samfund. Andra förblev passiva 

medlemmar i Svenska kyrkan men engagerade sig 

istället i folkrörelserna. Det var främst arbetarrö-

relsen, nykterhetsorganisationerna och idrottsfören-

ingarna som lockade nya medlemmar. Det hände att 

dessa rörelser var kritiska mot Svenska kyrkan. Mot-

ståndet var på sina håll omfattande. Arbetarrörelsen 

drev frågan att religionen var överflödig i samhället 

medan andra menade att en statskyrka inte hörde 

hemma i en stat som borde vara konfessionslös. För 

några av Svenska kyrkans präster var läget så dystert 

att de trodde sig vara den sista generationen kristna i 

landet. 124 

 Den offentligrättsliga, lagreglerade kyrkan var 

enligt kritiker något som liknade det riksdagsmannen 

Arthur Engberg kallade ett Kungligt Salighetsverk.125 

Särskilt ungdomarna engagerade sig hellre i andra 

sammanhang: frikyrkligheten, nykterhetsrörelserna 

och de politiska organisationerna. Situationen för 

Svenska kyrkan var således nedslående och något 

behövde göras. Nya arbetsformer uppkom och konso-

liderades. Detta skedde såväl på ett övergripande plan 

som underifrån. Strävanden att återerövra folkets 

skadade andliga förtroende för Svenska kyrkan 

skedde därmed på flera nivåer. Ett led i att skapa en 

inre kyrklig mission var att upprätta Svenska kyrkans 

diakonistyrelse som kunde organisera möten genom 

sina ombudsmän och ge en kanal till folket. Därmed 

kopplades den lokala nivån samman med stifts- 

124 Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer: 
Forskning och problem kring ett sprängfullt tomrum eller 
sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan 
två samhällsformationer c:a 1800-1870, Uppsala 1985, s. 
38f; Gunneriusson Karlström, 2004, s. 49-52; Martling, 
Carl Henrik, Svensk kyrka: en historik, Skellefteå 2008, s. 
244-249.

125 Alvunger, Daniel, Nytt vin i gamla läglar: socialdemokra-
tisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973, Göteborg 
2006, s. 47-51.

och delvis med riksnivån. Annan verksamhet kom 

underifrån då kyrkligt aktiva i olika kategorier sökte 

skapa arenor för att öka engagemanget. Exempel på 

det är de kyrkliga syföreningarna. Dessa var en del i 

kyrkans konsekvenstagande av den alltmer krackele-

rande enhetskulturen.126

 Floran av kristna organisationer och rörelser var 

rik vid det tidiga 1900-talet. Många av dem var 

starkt frikyrkligt betonade, medan andra var mer 

eller mindre knutna till Svenska kyrkan. Den succes-

siva omvandlingen till en demokratisk folkkyrka var 

betydelsefull för att stärka dess folkliga förankring. 

Friare organisationsformer och frivilligarbete var 

viktiga inslag i Svenska kyrkans ansträngningar att 

förbli det kristna navet i Sverige. Många av de friare 

organisationsformerna liknade de profana folkrörel-

sernas sätt att engagera människor, exempelvis genom 

föreningar, offentliga möten, konferenser och avdel-

ningar. Målen var flera men i första hand att genom 

sidorörelser, som stödfunktioner, påvisa Svenska 

kyrkans centrala plats i det kristliga livet i landet. 

En strävan var att underbygga missionen – i utlandet 

genom missionsstationer och i Sverige genom att 

betona betydelsen av att människor i fortsättningen 

var Svenska kyrkan trogna.127 Förändringen och 

mobiliseringen började i församlingsrörelsen vars 

målsättning var att stärka kyrkans lokala förutsätt-

ningar, inte minst i de växande städerna. Som ett led 

i detta grundades Sällskapet för främjande av Kyrklig 

själavård, vilket tog initiativ till att bygga nya kyrkor 

i landets förorter.128 Utöver samhörigheten mellan 

kyrkans medlemmar och den lokala församlingen 

stärktes vid tiden samhörigheten stiftsvis, varför 

126 Brohed, 2005, s. 45f; Wejryd, Cecilia, Svenska kyrkans 
syföreningar 1844-2003, Stockholm 2005, s. 184-187.

127 Aldén, Lars, Stiftskyrkans förnyelse: Framväxten av 
stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920, 
Lund 1989, s. 15f; Lövgren, Nils och Rodhe, Edvard, Vår 
kyrka från början af tjugonde århundradet: periodvis 
skildrad. Del I; tiden 1901-1910, Stockholm 1911, s. 18ff; 
Brilioth, Yngve, Svensk kyrkokunskap, Stockholm 1933, 
s. 415-421; Claesson, Urban, Folkhemmets kyrka: Harald 
Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av social-
demokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn 
till perioden 1905-1933, Uppsala 2004, s. 175ff.

128 Ridderstedt, Lars, 100 kyrkor på hundra år: Kyrkfräm-
jandet och kyrkobyggandet i Stockholmsregionen 1890-
1990, U. o. 1993, s. 16-20; Alm, 1918, s. 36-40; Brohed, 
2005, s. 72-76; Bexell, Oloph, Folkväckelsens och kyrko-
förnyelsens tid. Sveriges kyrkohistoria 7, Stockholm 2003, 
s. 214-216.
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stiftsmöten började organiseras, riktade till präster 

och lekfolk.129 

 Om utgångspunkten i viss forskning varit att fånga 

in allt frivilligengagemang i etablerandet av rörelser 

eller i form av medlemskap i redan förekommande 

organisationer visar studiet av Porlamötena att det 

fanns frivilligengagemang utanför dessa kategorier. 

Det bildades aldrig någon förening med utgångs-

punkt i mötena. Målsättningen var inte aktivism 

utan i första hand att mötas. Arrangörerna var såväl 

subjekt som objekt, de anordnade mötena för sig 

själva och för andra. Mötena blev en institution för 

många, men utan att institutionaliseras.130 Porlamö-

tena har en stark kyrklig koppling men är fristående 

från den offentligrättsligt reglerade kyrkan. Den fria 

formen gjorde att varken deltagare eller arrangörer 

behövde binda sig eller ta ett stort ansvar i samma 

tydliga utsträckning som ett motsvarande förenings-

engagemang skulle kunna ha medfört.

 Vad kyrka innebar var under det tidiga 1900-talet 

under diskussion. Svenska kyrkan var ifrågasatt 

från olika håll. Från frikyrkligheten riktades kritik 

mot Svenska kyrkan som varande en del av staten 

och därmed knappast sant kristen – prästerna 

ansågs endast vara statliga tjänstemän som hade 

till uppgift att hålla ordning på folkbokföring och 

understundom på ett formaliserat sätt fromt tala om 

Gud. Andra, även inom Svenska kyrkan, uppfattade 

kyrkans identitet snarare som ett sällskap för religion, 

uppfostran och kultur.131 En av dem som pekade mot 

att kyrka kunde och borde innebära något annat var 

Gustaf Aulén. Han menade, inspirerad av Billing 

och Söderblom, att samtiden behövde återvända till 

det lutherska kyrkobegreppet som i korthet enligt 

Aulén handlade om evangeliet och att dess rätta 

förkunnande skapar kyrkan. Därmed blir kyrkan till 

sitt väsen en andlig storhet i samhället.132 Sökandet 

efter Svenska kyrkans identitet genom att till stor del 

återupptäcka dess historia uttrycktes i betonandet 

av det lutherska arvet, i ny bibelforskning och en 

liturgisk rörelse och i en ekumenisk inställning som 

129 Brohed, 2005, s. 49-51; Aldén, 1989, s. 21ff.

130 Jmf Jansson, 1982, s. 101-104.

131 Persenius, Ragnar, Kyrkans identitet: en studie i kyrko-
tänkandets profilering inom Svenska kyrkan i ekumeniskt 
perspektiv, 1937-1952, Stockholm 1987, s. 26-39.

132 Aulén, Gustaf, Till belysning af den lutherska kyrkoidén: 
dess historia och dess värde, Uppsala 1912, s. 116ff, 124ff, 
228; Persenius, 1987, s. 26-39.

satte in Svenska kyrkan i ett större, världsvitt, sam-

manhang.133 Allt detta började ske under Porlamö-

tenas tid. Vissa av mötenas programrubriker ger en 

antydan om att den pågående diskussionen speglades 

där, i ämnen som behandlade sakramenten, guds-

uppenbarelsen, dogmhistoria, gudsbilden genom 

seklerna, och bibelstudium om Kristi rike. Berättelser 

om mötena handlar tydligt om en kyrkokristendom. 

Detta kan kombineras med att flera av föredragshål-

larna och mötesdeltagarna faktiskt deltog i arbetet 

med att finna kyrkans identitet. Återkommande 

talare om dylika ämnen är exempelvis Gustaf Aulén, 

J A Eklund, Anders Nygren, Edvard Rodhe och Arvid 

Runestam. Därför är det möjligt att Porlamötena i 

viss mån bidrog till arbetet med att återupptäcka 

kyrkan i Svenska kyrkan.134 

 Om Porlamötena kan övergripande sägas att de 

riktade sig till en kyrkokristen publik, vilket märks 

inte minst i var annonseringen skedde – i tre tydligt 

svenskkyrkligt förankrade tidningar. Innehållet rör 

framför allt det egna troslivet, genom bibelstudium 

och föredrag i ämnen som handlade om aspekter 

på tron. Bland annat inslaget av en frågelåda visar 

behovet av att hålla samtalet mellan deltagarna och 

de professionella akademiska och kyrkliga teolo-

gerna igång. I rapporteringen från 1920 års möte 

formuleras mötenas mål vara något annat än ung-

domsmötenas, nämligen att de istället skulle vara en 

»kraftig maning till frimodig, aktiv kristendom, på 

samma gång […] ge en sällsynt stark hjälp till trons 

visshet och vila i Gud».135 Därigenom är uppbyggelse 

den överordnade meningen med mötena, sett utifrån 

programmen, samt att de fyllde deltagarnas behov 

av att stärka identiteten som aktiv kristen i Svenska 

kyrkan. 

 Att bestämma Porlamötenas kyrkliga position låter 

sig inte med enkelhet göras, då de inte uppenbart stod 

i någon särskild kyrklig tradition. Många av arrangö-

rerna, liksom en del av talarna, var återkommande 

skribenter i Vår Lösen, ungkyrklighetens organ.136 

Bland arrangörerna finns exempelvis Edvard Rodhe, 

Otto Centerwall, Johannes Lindblom, Fanny Eken-

stierna, Edvin Aspling och Ludvig Lindroth. I den 

senare kategorin finns som skribenter J  A Eklund, 

133 Persenius, 1987, s. 26-39.

134 Porlamöten 1913-1937; VL 1920:18.

135 VL 1920:18.

136 Nystedt, 1936, s. 290ff; Tergel, 1969, s. 243ff.
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Gustaf Aulén, Emil Liedgren, Bengt Jonzon, 

Carl Gustaf Santesson, Synnöve Illmoni, Erling 

Eidem, Gunnar Hultgren, Arvid Runestam, Oscar 

Mannström, och Sigfrid Alm. Därmed inte sagt att 

alla de nämnda personerna var för sig är att betrakta 

som uteslutande ungkyrkliga då många av perso-

nerna hörde hemma i flera sammanhang. Kopplingen 

mellan Porlamötena och Vår Lösens position som 

ungkyrklighetens organ är inte så tydlig att det går 

att dra slutsatsen att Porlamötena var arrangemang i 

ungkyrklig anda. Men om det fanns en koppling med 

någon en kyrklig riktning eller tradition i Svenska 

kyrkan är det ungkyrkligheten som verkar ligga 

närmast. En sådan eventuell koppling handlar egentli-

gen inte enbart om att några profiler är gemensamma. 

Några drag i mötena kan relateras dit. Man måste i 

detta ta hänsyn till att ungkyrkorörelsens kyrkosyn 

och förståelsen av Svenska kyrkan som en folkkyrka 

inte var enhetlig. Ungkyrkligheten var i första hand 

en väckelserörelse.137 Den var en del i att försöka 

vitalisera Svenska kyrkan i syfte att ändra bilden av 

prästen som i första hand statlig tjänsteman och kon-

trollant av medborgarna till att alltmer stärkas som 

kyrklig ämbetsbärare och därmed stärka kyrkan. J A 

Eklund valde att betona den lokala församlingen och 

sockenkyrkans betydelse för den enskilde kristne och 

för kristenhetens utbredande i Sverige. Som komple-

ment till detta underifrånperspektiv framställde 

Manfred Björkquist nationalkyrkan som samlande 

för kristenheten. Därmed bands den lokala och 

nationella nivån samman och gav ett perspektiv på 

Svenska kyrkan som förmedlare av syndernas förlå-

telse till Sveriges folk. Beröringspunkterna var många 

mellan det enskilda och det kollektiva. Främst gällde 

det en strävan att förena personlig religiös upplevelse 

hos den enskilde med kollektiva och historiska erfa-

renheter och se den kristne svenskens samband med 

det kristna svenska folket och den Svenska kyrkan 

som andlig enhet. När det gäller ungkyrkorörelsen 

betonades en kollektiv syn på frälsning medan 

exempelvis Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, 

anförde en individuell religiös upplevelse som grund 

för församlingsarbetet.138 Porlamötena synes agera 

137 Tergel, 1974, s. 250.

138 Brohed, 2005, s. 27f, 39, Lundqvist, Karl Axel, Från 
prästvälde till lekmannastyre: Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skellefte-
bygden 1875-1923. Speglat i riksperspektivet, Skellefteå 
2008, s. 276; Gunneriusson Karlström, 2004, s. 50f; 
Aulén, Gustaf, Hundra års svensk kyrkodebatt: drama i 

underifrån med engagerade personer som arbetar för 

att bygga Svenska kyrkan men inte utifrån en offent-

ligrättsligt reglerad plan. Men samtidigt markerar 

mötenas koppling till Svenska kyrkans prominenta 

präster och teologer från hela landet att kyrkan inte 

endast är en lokal gemenskap utan en nationell ange-

lägenhet och en andlig enhet. 

Kyrkliga möten

Ett vanligt sätt att träffas var, som nämnts, genom 

möten eller läger med något särskilt tema, vilka 

kunde äga rum över flera dagar på någon därför 

lämplig plats. Det tidiga 1900-talet var en tid av 

möten – inte bara kyrkliga, utan av andra slag. I 

samtida press berättas om möten för kroppsarbe-

tare, församlingskurser, gymnasistmöten, möten för 

skolpojkar och teologiskt pedagogiska kurser. För de 

kristliga mötenas vidkommande ansågs sådana vara 

av betydelse inte minst för ungdomarna som tillsam-

mans kunde formas kristligt och dessutom finna 

äldre förstående själavårdare och goda förebilder. 

Ett tidigt kristligt ungdomsmöte var Huskvarnamö-

tet, vilket hölls första gången år 1907. Det syftade 

till uppbyggelse och till att väcka ungdomarna till 

kyrkan; med inspiration därifrån växte Kyrkliga 

frivilligkåren och med den ungkyrkligheten fram. 

Ungdomsmötena kunde överbrygga teologiska skill-

nader – olika traditioner inom kyrkligheten kunde 

där möta varandra med större vidsynthet än tidigare. 

Däremot hölls frikyrkligheten och statskyrkligheten 

tydligt åtskilda.139 Vid 1909 års Huskvarnamöte 

behandlades »samfundskristendom» där, enligt 

referat, kyrkans position starkt betonades i jämfö-

relse med de många frireligiösa rörelserna. Talare vid 

1909 års möte var bland andra Sam Thysell, Gunnar 

Dahlquist och J A Eklund – alla tre medverkade i 

olika grad vid olika tillfällen i Porlamötena och alla 

var de senare relaterade till ungkyrkligheten.140  

 Av officiell kyrklig karaktär var Allmänna 

Kyrkliga Mötet som hölls första gången 1908 och 

som arrangerades fram till 1970-talet. De mötena 

tre akter, Stockholm 1953, s. 79ff; Dahlgren, Sam, Sverige 
och kristen tro: ett forum för dialog och samhällsdebatt, 
Bjurholm 2004, s. 14-22; Nystedt, 1936, s. 424-434.

139 Åberg, Göran, Huskvarna kyrka och församling under 
hundra år, Huskvarna 2008, s. 152-159; Brohed, 2005, s. 
33; VL 1920:18; Tergel, 1974, s. 250ff.

140 Nystedt, 1936, s. 228ff; Porlamöten 1913-1937; Tergel, 
1969, s. 236ff.
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syftade till att informera om kyrkans liv, till uppbyg-

gelse för deltagarna och till stärkt gemenskap mellan 

dem som tillhörde Svenska kyrkan. Dit välkomnades 

alla men yttranderätt hade de som var valda försam-

lingsombud, vilket begränsade i mötenas räckvidd.141 

 I en del fall var mötena tydligt anordnade av en 

specifik organisation; exempelvis höll stiften ung-

domsläger i samarbete med scoutrörelsen. KFUM och 

KFUK höll möten för ungdomar. Allmänna Svenska 

Prästföreningen arrangerade möten med präster som 

huvudsaklig målgrupp. Inom Uppsala Kristliga Stu-

dentförbund växte det som blev ungkyrkorörelsen, 

vilken under sina korståg genom landet höll kortare 

möten och föredrag.142 

 Gemensamt för de flesta möten, religiösa som 

profana, var att de alla hade en tydligt definierad 

huvudman som antingen arrangerade möten för en 

specifikt definierad målgrupp eller anordnade möten 

i ett särskilt syfte och klart avgränsad målsättning. 

Frivilligengagemang kanaliserades i rörelser med 

målsättningar som grundades i idéer att förverkliga, 

vilket slöt medlemmarna samman. Föreningslivet 

och rörelserna riktades därmed till aktivism i något 

avseende. Frivilligengagemanget ringades in till att 

ske inom redan etablerade former, organisationer, 

där man blev medlem och verkade mot ett tydligt mål. 

En sådan rörelse kunde sedan utvecklas till organisa-

tion med utgångspunkt i en samlande idé eller mål-

sättning. Något fristående engagemang utanför dessa 

former skönjs sällan. Således förekommer tre former 

för engagemang: de formaliserade och etablerade, de 

idébaserade som utvecklas mot de förra och slutligen 

de fristående.143 De kyrkliga mötena framstår som 

en strategi för medlemmar i Svenska kyrkan att 

minska de avstånd de ansåg finnas mellan kyrkan 

och folket. Porlamötena är möten som kommer till 

stånd underifrån medan allmänna Kyrkliga mötet 

är uttryck för den institutionaliserade kyrkan. I Por-

lamötena är lekfolket och de frivilliga i blickfånget, 

vilket ger ett slags folkrörelsekaraktär i mikroformat 

och de passar därmed in i den tredje kategorin av 

141 Lenhammar, Harry, Information uppbyggelse gemenskap: 
drag ur allmänna kyrkliga mötets historia 1908-1973, U.o. 
1978?, s. 1, 27; Lenhammar, Harry, Allmänna Kyrkliga 
Mötet 1908-1973: målsättning och funktion, Uppsala 
1977, s. 268-277.

142 Lenhammar, 1977, s. 1-7; Brohed, 2005, s. 33; 46-48; Gun-
neriusson Karlström, 2004, s. 73f; Nystedt, 1936, passim, 
men särskilt s. 23-58. 

143 Jansson, 1982, s. 101-104. 

frivilligengagemang som fristående.144 Porlamötena 

fyller en särskild funktion för deltagarna genom att 

de riktar sig till personer som upplevde att de vid 

denna tid hade svårt att finna möten som vände sig 

särskilt till dem. Mötenas ursprungliga intention, att 

samla lärare, blev efterhand mindre framträdande 

och de riktade sig istället till kvinnor och män i alla 

samhällsställningar. 

 Porlamötena framträder därmed som något annat 

än de flesta andra jämförbara möten. De var inte 

en del av det etablerade systemet även om de hade 

Svenska kyrkan som »paraplyorganisation». De 

kristliga studentförbunden, och ungkyrkligheten, 

grundades därför att de unga studenterna ansåg 

att något behövde göras och inte uppfattade att det 

fanns någon form i Svenska kyrkan som passade dem. 

Något liknande tycks gälla för Porlamötena – arrang-

örerna ser en grupp som inte har någon annanstans 

att ta vägen. Det tycks inte minst gälla för de många 

kvinnorna bland Porlamötenas deltagare. Många av 

dem hade sannolikt inte tagit studentexamen och 

upplevde sig därmed inte höra hemma vid de olika 

kristliga studentmötena som förekom i samtiden. 

För de intellektuellt och kyrkligt intresserade som 

saknade studentmössa blev därmed Porlamötena ett 

socialt etablerat sätt att komma samman. 

Porlamötena och skolan

Som nämnts tidigare skrev Anna Danielsson i ett 

brev år 1912 till biskop J A Eklund att syftet var 

att arrangera möten som till formen liknande de 

kyrkliga ungdomsmötena, men riktade till äldre, 

med vilka hon avsåg dem som var unga till sinnet 

men för gamla för ungdomsmöten. Inriktningen var 

inför det första mötet skolfolk: lärare och lärarinnor. 

Porlamötena tar dessutom sin utgångspunkt i ett 

skolsammanhang, nämligen vid det enskilda skandi-

naviska skolmötet som hålls på Porla brunn 1912. 

Det är lärare av olika slag, men med den kristna tron 

gemensam, som träffas vid skolmötet och bestämmer 

sig för att året därpå försöka anordna ett kristet möte 

för i första hand lärare, att likna de många möten som 

förekommer i samtiden.145 Ett underförstått skäl till 

mötena kan ha varit att kristendomens plats i under-

visningen var omdiskuterad. Vid seklets gryning 

144 Gunneriusson Karlström, 2004, s. 71.

145 UUB, J A Eklunds arkiv, brev från Anna Danielsson.
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hade kyrkan ansvar för och inflytande över folksko-

lan och femtio år senare är banden på alla formella 

plan klippta och läroplanen för skolan är tydlig med 

att kristendomsundervisningen skulle vara objektiv, 

det vill säga ickekonfessionell. Det stora formella 

steget togs i och med 1919 års undervisningsplan, 

med en lång föregående debatt. Skiftet skedde i en 

perspektivförändring, så att undervisningen skedde 

om kristendomen, snarare än i.146 Stegen dit skedde 

gradvis och utspelade sig i stort under Porlamötenas 

period och detta kan som nämnts tidigare ha bidragit 

till der stora intresset för mötena 1918 och 1920. 

 I annonsering och inriktning för Porlamötena 

kan skönjas att målgruppen tämligen snart efter 

första mötet blev alltmer allmän och efter ett par, tre 

möten tycks inte någon särskild inriktning mot skol-

folket göras. Värt att notera är att någon uttrycklig 

koppling till skolfrågor inte finns, förutom i första 

årens annonsering. Inte heller förekommer något i 

programmen som särskilt behandlar lärares roll som 

kristna fostrare.

Överrepresentation av kvinnor

Viktigt är att betona de många kvinnornas delta-

gande i Porlamötena. Nästan 90 procent av mötesdel-

tagarna var kvinnor. Många av dem som förekommer 

i deltagarlistorna är inte med säkerhet unika namn. 

Det är inte otänkbart att de återkom, men med andra 

namn, till exempel som »fru» och eventuellt då med 

annan bostadsort. Men detta torde inte utgöra någon 

större del av samtliga ogifta fröknar. Däremot är det 

värt att notera att titulaturen inte är konsekvent, 

framför allt när det gäller titeln »fröken». Titeln kan 

ange en ogift kvinna, ung eller gammal. Men den kan 

också avse en lärarinna. Denna inkonsekvens märks 

i materialet så till vida att några personer tituleras 

som fröken, vid efterföljande möte som lärarinna 

av något slag och vid ytterligare något senare möte 

som fröken. Det kan i så fall vara rimligt att anta att 

vederbörande varit lärarinna hela tiden. 

 De som undertecknade inbjudningarna till Porla-

mötena uppvisar en varierande balans av både män 

146 Tingsten, Herbert, Gud och fosterlandet: studier i hundra 
års skolpropaganda, Stockholm 1969, s. 264f. Jmf: 
Algotsson, 1975, passim; Tegborg, Lennart, Folkskolans 
sekularisering 1895-1909: upplösning av det adminis-
trativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige, 
Uppsala 1969, passim.

och kvinnor, med en totalt sett övervägande majoritet 

kvinnor. De som håller föredrag och medverkar vid 

de många programpunkterna vid samtliga möten 

är till största delen män. Här är det särskilt intres-

sant att notera att Ester Lutteman 1933 predikade 

i en högmässa och samma dag höll hon ett föredrag 

i ett socialt engagerande ämne.147 Tre av de aktiva 

kvinnorna, inbjudare till Porlamötena; Fanny Eken-

stierna, Anna Danielsson och Elna Sidvall, var på 

olika sätt engagerade i Fredrika Bremer-förbundet, 

vilket arbetade med att stärka kvinnornas positio-

ner i samhället. Vad gällde kyrkliga sammanhang 

handlade det om att bryta kvinnornas marginali-

sering, vilket inte minst gjordes genom betoning av 

tankar på kvinnans kallelse till särskilda funktioner 

i kyrkan och samhället – framför allt handlade det 

om att därmed indirekt stärka funktionerna som 

männen redan innehade och kvinnorna skulle därför 

inte utgöra något hot för männen på deras arena. 

 Ett vanligt sätt att betrakta kvinnors strategi att vara 

aktör i kyrkan och samhället under 1800- och 1900-

talen är att se dem i första hand agera inom den privata 

sfären eftersom den offentliga sfären var männens 

arena.148 Men studiet av Porlamötena ger möjlighet till 

ett delvis annat perspektiv, i vilket kvinnornas roll lyftes 

fram i offentligheten. Eftersom Porlamötena började 

med en inriktning mot kristna lärare som ville fördjupa 

sig är det följdriktigt att kvinnor är överrepresenterade; 

flertalet av landets lärare var kvinnor, särskilt i de 

lägre undervisningsnivåerna. Utifrån fyra kriterier för 

kvinnliga strategier till aktörskap i kyrkan, presente-

rade av Cecilia Wejryd vid hennes docentföreläsning vid 

Uppsala universitet, kan strategierna formuleras enligt 

följande:  

 – att säga sig agera i den privata sfären

 – att skaffa sig egna kvinnliga arenor

 – att skaffa sig legitimering på annat håll

 – att acceptera särartstänkande149 

147 Första gången Ester Lutteman predikar i en offentlig 
gudstjänst är i Kristianstad 1926; Brunne, Eva, »Ut i 
livet» i Edgard Beckman, Ninna m. fl. Kära Ester: Texter 
om feminism och kristen tro, Lund 2006, s. 135. Se 
även Södling, Maria, »Ingen kvinna synes än» i Hössjer 
Sundman, Boel (red.) Äntligen stod hon i predikstolen! 
Historiskt vägval 1958, Stockholm 2008, s. 181ff.

148 Wejryd, 2005, s. 456.

149 Anteckningar från Cecilia Wejryds docentföreläsning vid 
teologiska fakulteten, Uppsala universitet, 2008-10-17.
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Det finns andra strategier för kvinnor att agera i 

kyrkan. Exempelvis argumenterade Ester Lutteman 

1923 för att prästfruars uppdrag var att fungera 

som makens adjunkt, vilket betyder att ta aktiv del 

i prästarbetet och därmed i kyrkans arbete, utan att 

själv vara officiell innehavare av ämbetet. En del av de 

nämnda strategierna kan appliceras på Porlamötena. 

Mötenas innehåll formuleras som andlig förkovran 

och fördjupande av kunskapen om kristendomen 

och som framgår av mötesprogrammet från 1913 

var dagarna inte fyllda av tydliga programpunkter, 

alltså låg aktiviteterna delvis inom den privata sfären. 

Det var sannolikt ett socialt etablerat sätt för hem-

madöttrar och ogifta kvinnor att lämna hemmet för 

en tid och komma i kontakt med andra med liknande 

intressen. I inbjudningarna fanns till de flesta mötena 

med några ord om möjlighet till fria diskussioner. 

Därför är det rimligt att anta att för den stora majo-

riteten deltagare, kvinnorna, byggde Porlamötena 

på dessa bildade och bildningsintresserade kvinnors 

behov av gemenskap och intellektuell stimulans och 

vid Porlamötena togs de på allvar. Legitimiteten 

hämtas från att kristna lärare träffats och talat om att 

ett möte för personer som inte längre är unga borde 

arrangeras. Mötena gav därigenom en möjlighet för 

kvinnor att utveckla sitt aktörskap i Svenska kyrkan 

under 1900-talets första del, men kvinnors initiativ 

och verksamhet i kyrkan fick inte utgöra något hot 

mot männen i organisationen. Många av de fram-

trädande kvinnorna i Porlamötena var aktiva sam-

hällsmedborgare, vilket ger goda skäl för att betrakta 

kvinnorna i sammanhanget som personer med full 

myndighet.150

 Till viss del kan Porlamötenas tydliga uppdel-

ning med männen som talare och kvinnorna som 

lyssnare förstås visserligen i ljuset av strategin att 

hålla sig till egna arenor men samtidigt förtjänar att 

understrykas kvinnornas engagemang och initiativ 

till att genomföra mötena och det förhållandet att 

mötena i sig torde haft en könsnivellerande betydelse 

vid samvaron – unga fröknar fick under avspända 

förhållanden möta män från höga positioner vid 

universiteten och inom kyrkan.151 Även om mötena 

150 ibid; Wejryd, Cecilia, »Prästfru och präst – om kvinnors 
ledarskap i församlingen» i Hössjer Sundman, Boel (red.) 
Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958, 
Stockholm 2008, s. 79-92. Se även Wejryd, 2005, s. 
456-461.

151 Södling, Maria, »Se Herrens tjänarinna! Om kvinnosaken 
och det lutherska hos Fredrika Bremer, Lydia Wahlström 

inte huvudsakligen var styrda av kurortskulturen, 

omvittnas i historien hur kur- och brunnsorterna 

närde ett jämlikhetsideal, inte bara mellan kvinnor 

och män utan mellan olika samhällsskikt. Samtidigt 

kan det påpekas att en resa till brunnsort med logi 

flera dagar i följd näppeligen var möjligt för samhäl-

lets bredaste lager, snarare enbart för medel- och övre 

medelklass.152 

Avslutning
Det allmänna syftet med uppsatsen har varit att 

ge en bild av hur Svenska kyrkan vid uppbrottet ur 

enhetskyrkan sökte sig till vissa nya verksamhets-

former. Detta har genomförts i en undersökning av 

Porlamötena 1913-1937 och dessa har placerats in ett 

i relevant kyrkohistoriskt sammanhang med hänsyn 

till deras syfte, innehåll och speciella karaktär. För 

att uppsatsens syfte skulle bli genomförbart och för 

att bringa struktur i ett tidigare obearbetat material 

ställdes fyra frågeställningar upp. Dessa berörde 

mötenas innehåll, organisation, arrangörerna och 

deltagarna. 

 Materialet som studien har utgått från är primärt 

deltagarlistor, inbjudningar, korrespondens och 

program från mötena. Sekundärt har mötenas avtryck 

i samtiden studerats såsom man finner det i tidnings-

artiklar och notiser och korrespondens mellan för 

sammanhanget särskilt betydelsefulla personer.  

Detta material har studien utgått ifrån, disponerat 

enligt de fyra nämnda frågeställningarna. Här ges nu 

en kort sammanfattning av frågeställningarna med 

utgångspunkt i tidigare avdelnings analys.

Innehållet

Mötena syftade huvudsakligen till andlig fördjup-

ning och stärkande av den egna kyrkliga identiteten. 

Det visas inte minst genom att programpunkterna 

handlade om att förmedla kunskap om tron och att 

verka uppbyggande. Översiktligt om Porlamötenas 

program gäller att vissa drag återkommer. Framför 

allt handlar det om föredrag om mission, kristen 

dogmatik och deras tillämplighet i det kristna livet, 

socialt medvetande och diakoni samt om andlig sång. 

och Ester Lutteman» i Eriksson, Anne-Louise (red.) Var 
kan vi finna en nådig Gud?: Om könsmaktsordning i kyrka 
och teologi, Uppsala 2002, s. 73-78.

152 Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden: om den svenska 
kurortskulturen 1680-1880, Stockholm 2001, s. 240-256.
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Därtill återkommer någon form av bibelstudier, 

vilket berörde det personliga andliga livet. Vad som 

sades vid Porlamötena utöver vad programmen visar 

finns inte med i källmaterialet annat än i översikt-

liga tidningsartiklar från några möten. Emellertid 

kan konstateras att arrangörerna vinnlade sig om 

att mötena skulle ha samma innehåll under alla år 

varigenom kontinuiteten är tydlig. 

Organisationen

Mötesformen var vanligt förekommande i Porlamö-

tenas samtid. Porlamötena är speciella och framstår 

som frivilligt organiserade; de hade inte sin grund 

vare sig i rikskyrkan, i stiften eller i församlingarna. 

Arrangörerna är såväl tillskyndare som deltagare. 

Deltagarna är därmed på samma gång objekt och 

subjekt. Porlamötenas arrangörer bildade aldrig 

någon förening eller liknande fast organisationsform. 

De nöjde sig med att fungera som en kommitterad 

bestyrelse vars enda åtagande var att arrangera ett 

nytt möte. Därmed kan inte Porlamötena sägas ha 

varit en sammanhängande rörelse med ett gemensamt 

program som syftade till aktion. Genom mötenas 

form – frivilligt organiserade som mer eller mindre 

informella möten – framgår att de representerade en 

särskild strategi för att möta de förändrade villkoren 

för det svenska kyrkolivet. Porlamötena är ett 

exempel på frivillig, oreglerad verksamhet, som inte 

är en del av den offentligrättsligt reglerade, institutio-

naliserade kyrkan. 

Arrangörerna

Undersökningen av mötena på Porla brunn visar att 

arrangörerna kommer ur flera olika samhällsgrupper 

enligt källmaterialet men de agerar inte kollektivt; 

det gäller dem som undertecknar inbjudningarna, 

dem som håller föredrag och föreläsningar och dem 

som besöker mötena. Inbjudarna, både kvinnor och 

män, har olika yrkestitlar men med koncentration 

av skolrelaterade och kyrkligt anknutna titlar. De 

två personer som framstår som mest betydelsefulla 

för mötenas organiserande är Anna Danielsson och 

Sigurd Wickbom. De hade sannolikt varit med vid 

1912 års enskilda skandinaviska skolmöte i Porla och 

de är båda med tills mötena upphör. Genom dessa 

personer är Porlamötenas utgångspunkt i ett skolre-

laterat sammanhang tydligt. Danielsson skriver 1912 

till J A Eklund att några lärare inspirerats till att ordna 

ett kristligt möte, och Wickbom är den som försöker 

ordna möte såväl 1939 som 1941 och dessutom sam-

manställer och lämnar det förefintliga materialet om 

mötena till Uppsala universitetsbibliotek. 

Deltagarna

I analysen av deltagarna framträder två betydande 

kategorier: dels de många kvinnorna – nära 90 procent 

av besökarna var kvinnor – och dels åtskilliga namn-

kunniga personer som bidrog till att förstärka Por-

lamötenas kyrkliga inriktning. Porlamötena vände 

sig särskilt till intellektuellt intresserade kvinnor 

som togs på allvar som myndiga individer, inte minst 

eftersom de samspelade med präster och akademiker.

Slutord

Porlamötena återfinns i ett tydligt svenskkyrkligt 

sammanhang men ska förstås som en del av enhets-

kyrkans omvandling; människor sökte nya former 

för att engagera sig för kyrkan och kristendomen. 

Mötena samlade dem som fanns i Svenska kyrkan, 

men som av olika orsaker inte uppfattade sig inklude-

rade i de möten som redan fanns och de framstår som 

moderna, med föredrag om för samtiden aktuella 

och delvis samhällsorienterande ämnen, hållna av 

samtidstillvända personer. I Porlamötena skönjs 

en omvandling från de offentligreglerade verksam-

hetsformerna till ett livaktigare frivilligengagemang 

på bred bas. Långt borta är nidbilderna av Svenska 

kyrkan som Kungliga Salighetsverket. På Porla 

brunn träffades kyrkokristna för uppbyggelse, bön 

och gemenskap. Mötena på Porla brunn 1913-1937 

ska därför i grunden förstås som resultatet av hand-

lingskraftiga kyrkokristna personers sätt att hantera 

uppbrottet ur enhetskyrkan.
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Summary
During the late 19th and early 20th centuries, the 
Church of Sweden gradually changed from being 
the uniform and monolithic church that had been 
closely bound to the state to instead being seen as 
merely subject to constitutional state legislation. 
One effect and sign of this shift was that new paths 
opened up for religious practice and fellowship. New 
movements emerged in the social life of groups, and 
over time most of these were constituted/established 
as ordinary associations, NGOs. One kind of non-
standard Christian activity that never took the form 
of a regular organisation was a series of 10 meetings 
held every few years between 1913 and 1937 at the 
Spa of Porla, Närke County, in central Sweden. 
At these meetings, up to 200 people gathered for 
a number of days at the end of summer. The main 
core of the participants consisted of well-educated 
women, mainly in the teaching profession. Some of 
these served as organisers, leaders, or lecturers at 
the events; but these duties were mostly performed 
by men with a background as leading priests and 
theologians within academia. The primary purpose 
of the meetings must be interpreted as having been to 
promote spirituality, which the participants sought 
to do by listening to lectures, attending services, and 
spending time together talking, all for the sake of 
both professional and personal edification. The main 
records of these meetings are stored at the Univer-
sity Library in Uppsala, and from the study of this 
material a picture emerges of the meetings in Porla. 
Not only are the contents and context of the meetings 
investigated, but also their organisation; and a closer 
description is provided of the organisers and the 
participants.




