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Abstract
Andreas K. G. Thörn (2014): En framgångsrik främling: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm --- självbild i historieskrivning och verksamhet
1910-1980 (A Successful Stranger --- The Philadelfia Church in Stockholm --Self-image in Historical Narration and Work 1910-1980). Örebro Studies
in History 16.
The aim of the thesis is to examine how a group’s self-image is created,
sustained and if necessary changed during the revolutionary 20th century.
The study takes its point of departure in the idea that a self-image is essential for an organisation’s cohesion and collective identity. The study object
is the Pentecostal Philadelphia church in Stockholm, Sweden, established
in 1910. In concrete terms, the thesis examines the self-image of the
church as it is expressed in its narratives and activities from 1910 to 1980.
The self-image is analysed with the aid of the concepts ‘boundaries’ and
‘symbols’ and in relation to social and organisational change processes. In
the main the empirical material consists of official documents such as jubilee publications, annual reports and the weekly newspaper Evangelii
Härold.
The main contribution of the thesis is an analysis of the church’s historical narrative. In this narrative the overall theme appears to be the small
and faithful group that due to God’s influence and despite opposition
became a major and significant church --- a success story. The theme also
remains the same when the circumstances change. Narrative theory emphasises that the narrative has to be changeable in order to be serviceable.
However, my study shows that the narration, at least at the level highlighted in the thesis, is inert. The self-image seems to be difficult to change
but is not necessarily static. The narrative is shown to include strategies
for dealing with internal change processes and changes in society.

Keywords: Historical narrative, group identity, Swedish Pentecostal
Movement, church history, Free Churches.
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Förord
Denna avhandling är som gas, den fyller det rum den får. Nu får den inte
mer utrymme.
Två saker har jag lärt mig under min tid som doktorand. Det ena är att
forskare är vanliga människor. Det andra är att forskare och forskarstuderande ofta är generösa, hjälpsamma och uppmuntrande. Inget av detta
kunde jag föreställa mig sommaren 2007.
Ett näst intill oändligt antal personer har på ett eller annat sätt bidragit
till avhandlingen. Jag kan tyvärr inte nämna alla, men några. Jag vill börja
med att tacka Filadelfiaförsamlingen i Stockholm för att den gett mig tillgång till sitt arkiv. Utan den tillgången hade det fått bli en annan avhandling.
Christina Carlsson Wetterberg har varit min handledare under alla
dessa år. Hon har en förmåga att både problematisera och uppmuntra.
Under varje handledning har jag fått nytt mod och känt mig sporrad att
fortsätta. För det är jag mycket tacksam. Under slutspurten har Ulrik Josefsson varit min biträdande handledare. Tack för ditt engagemang. Jag vill
även tacka mina tidigare biträdande handledare Håkan Forsell och LarsÅke Skalin.
Jag antogs tillsammans med sex andra färskingar till Forskarskolan Urbana studier (FUS) som var en del av Centrum för urbana och regionala
studier (CUReS). Det var en kreativ och rolig tid, särskilt på grund av
Marco Eimermann, Anna-Lisa Fransson, Marcus Hertz, Maja Lilja, Sanna
Nordström och Peter Sundström. Givetvis bidrog även storfusarna och de
seniora. Tack till er alla.
Under de senaste åren har historieämnet varit min akademiska hemvist.
Jag vill tacka vännerna och kollegorna Daniel Alsarve, Malin Arvidsson,
Stefan Backius, Sanela Bajramovic Jusufbegovic, Louise Berglund, Gunnela
Björk, My Hellsing, Björn Horgby och Thord Strömberg för att ni gjort
vad ni kunnat för att försöka göra mig till en historiker. Om det inte lyckats beror det inte på er.
Malin Thor och Ulrika Lagerlöf Nilsson hjälpte arbetet framåt genom
kloka kommentarer, som jag tacksamt mottog, vid mittseminarium respektive slutseminarium.
Jonas Lundström och Ingrid Åberg har, trots att de saknat formell handledarfunktion, följt arbetet på mycket nära håll. De har läst i stort sett alla
mina utkast från hösten 2007 till idag och gett kloka synpunkter. Jonas har
dessutom lagt ett oändligt antal timmar på korrektur, rådgivning och
uppmuntran under den sista tiden. Ett stort tack till er.

Det har alltid varit en glädje att få övernatta hos Sara, Jonas, Alma och
Hannes Lundström när jag under senare år varit i Örebro. Tack för er
gästfrihet.
Jag vill även passa på att tacka Betaniaförsamlingen i Östra Ryd för att
jag fått använda Betania som ett kontorshotell. Att dessutom få förmånen
att fika med Anton Fagerstedt har gjort arbetet mindre ensamt och mycket
roligare.
Några som på ett speciellt sätt fått dela det långa avhandlingsprojektets
medgångar och motgångar är Ulrica, Elias, Joel och Isac. Tack för kärlek
och tålamod. Tack Ulrica för handgriplig hjälp med avhandlingen. Tack
för all uppmuntran och ’’ja, ja projektet kanske känns hopplöst nu men det
har det gjort hundra gånger innan och varje gång vänder det’’. Nu har
arbetet med avhandlingen vänt för sista gången.
Östra Ryd oktober 2014
Andreas KG Thörn
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Utgångspunkter
Inledning
Den första september 1930 invigde Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sin
nya kyrka, vid det tillfället Sveriges största samlingslokal. Församlingen
hade då vuxit från 29 medlemmar vid bildandet 1910 till 4 000. Invigningen, som uppmärksammades i många av landets dagstidningar, markerade
dock inte höjdpunkten. Församlingen fortsatte att växa ytterligare något
årtionde, både sett till antal medlemmar och till verksamhetens bredd och
omfattning. Filadelfiaförsamlingen hade en omfattande mötesverksamhet
och drev söndagsskolor, bibelskolor och med tiden även en folkhögskola.
Ett annat verksamhetsområde var det sociala arbetet riktat både till medlemmar och till samhället i övrigt. Ganska tidigt började Filadelfia även ge
ut en veckotidning samt startade bokförlag och tryckeri. Utöver allt detta
var personer i församlingens ledning initiativtagare till dagstidningen Dagen och radiokanalen IBRA, Pingströrelsens bank Allmänna Spar och Kreditkassan och partiet Kristen Demokratisk Samling.1 Medlemsantalet fortsatte växa fram till 1943 och höll sig sedan mellan 6 000 och 7 000 under
resten av århundradet.2
Genom sin storlek och verksamhet blev Filadelfia snart ledande i den
nationella Pingströrelsen.3 Filadelfiaförsamlingen var inte bara en stor lokal
församling i Sverige, utan fram till 1960-talet också en av världens största
pingstförsamlingar. Som sådan var den en central aktör i den internationella pingströrelsen (the Pentecostal Movement), en rörelse som vid millennium-skiftet räknade mellan 300 och 500 miljoner medlemmar (beroende
på hur rörelsen definieras) och som idag uppskattas växa mest av de olika
kristna riktningarna i världen.4
Vid tiden för församlingens bildande var det svenska lutherskt konservativa enhetssamhället under starkt tryck, både från inomkyrkliga, frikyrk1

Se exempelvis Sahlberg, Carl-Erik (1977) Pingströrelsen och tidningen Dagen:
från sekt till kristet samhälle 1907-63; Waern, Claes & Jan-Åke Alvarsson (red.)
(2007a) Pingströrelsen. Del 1, Händelser och utveckling under 1900-talet; Waern,
Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) (2007b) Pingströrelsen. Del 2, Verksamheter
och särdrag under 1900-talet.

2

Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.

3

Även Lewi Pethrus föreståndarskap lyfts fram som en avgörande faktor till Filadelfiaförsamlingens i Stockholm roll i rörelsen. Anderson, Allan (2004). An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity s. 84-86; Sahlberg
(1977) s. 29-60.

4

Anderson (2004) s. 1-15.
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liga och från sekulära krafter.5 Sett ur ett mer långsiktigt perspektiv kom
religionen att förlora sin tidigare centrala roll och fram växte ett samhälle
företrädesvis byggt på rationella och vetenskapliga ideal.6 Filadelfia och
liknande rörelser kom att betraktas som främmande element i det moderna
Sverige som växte fram.
Vad som gjorde att Filadelfiaförsamlingen stack ut i relation till såväl
Svenska kyrkan som andra frikyrkliga församlingar var dess apokalyptiska
och karismatiska kristendomstolkning. En central tanke inom pingstväckelsen var tron på världens snara undergång och Jesus återkomst, en annan
var att Gud kunde upplevas direkt, till exempel genom tungotal.7 Det var
det sistnämnda som framförallt uppmärksammades och väckte kritik i
samtiden.8
Filadelfiaförsamlingen inte bara uppfattades som främmande, utan församlingen uppfattade också sig själv som stående vid sidan av, som en
främling eller gäst i en värld där tiden var utmätt. Det var denna ”främling” som ledde de förändringsprocesser som innebar att den ekumeniska

5
Bexell, Oloph (2003) Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid s. 9, 166-177; Brohed, Ingmar (2005) Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid s. 17. Se även Gelfgren, Stefan (2003) Ett utvalt
släkte: väckelse och sekularisering - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-1910.
För ett europeiskt perspektiv se McLeod, Hugh (2000) Secularisation in Western
Europe, 1848-1914.
6

Hirdman, Yvonne (2010) Att lägga livet till rätta; Bexell (2003) s. 166-177; Brohed (2005) s. 195.
7

Josefsson, Ulrik (2005) Liv och över nog: den tidiga pingströrelsens spiritualitet s.
50, 130-132, 148-150, 158-163, 166-168.

8

Sahlberg (1977) s. 10-15; Stävare, Nils-Eije (2010) ”Pingstvännerna – värstingkristna för hundra år sedan” i Elworth, Kerstin (Red.) Värstingkristna i drevet s.
51-84; Vaber, Monica (2007) Tungotal och sjukdom: diskursanalytisk belysning av
tidningspressens möte med pingströrelsen 1907, opublicerad uppsats framlagd vid
Örebro Teologiska Högskola. Likande mönster återfanns i USA enligt Williams,
Joseph W. (2010) ”Modernity Baptized in the Spirit: Early Pentecostal Rhetoric in
America” i Stockdell-Giesler, Anne Meade (red.) Agency in the Margins: Stories of
Outsider Rhetoric s. 241-260. Det kan noteras att inte enbart karismatisk trosutövning kritiserades eller ifrågasattes i Sverige, se exempelvis Sidenvall, Erik (2008)
”Gap men” i Werner, Yvonne Maria (red.). Kristen manlighet: ideal och verklighet
1830-1940 s. 75-91; Tjeder, David (2008) ”Det manliggörande tvivlet” i Werner,
Yvonne Maria (red.) Kristen manlighet: ideal och verklighet 1830-1940 s. 93-118.
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pingstväckelsen institutionaliserades i Pingströrelsen.9 Denna ”gäst” kom
även att bli drivande i Sveriges första kristna parti.10
Idén om främlingskapet och tidens slut kan synas stå i motsatsställning
till den mycket omfattande verksamhet församlingen efterhand byggde
upp. Hur hanterade församlingen denna spänning? Historikern Grant
Wacker har diskuterat denna problematik i en studie av de nordamerikanska pingströrelserna. Han menar att det var pingstfolkets förmåga att
hålla samman det andliga livet med en anpassningsbar pragmatism som
möjliggjorde rörelsens utveckling under 1900-talet. Sammanhållningen
byggde i sin tur på förnekelsen av pragmatismen.11 Frågan är hur det sammanhållande kittet såg ut inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Det är
detta övergripande problem som avhandlingen avser att belysa.

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
För att underlätta den språkliga framställningen kommer avhandlingens
studieobjekt – Filadelfiaförsamlingen i Stockholm – omväxlande att benämnas Filadelfiaförsamlingen, Filadelfia och församlingen. Jag kommer
språkligt att skilja Filadelfiaförsamlingen från Pingströrelsen och
pingstväckelsen. Vedertaget inom den svenska pingströrelseforskningen är
att reservera ”pingstväckelse” för den överkonfessionella och internationella rörelsen medan ”pingströrelsen” används för en av de svenska frikyrkliga organisationerna/rörelserna.12 Jag kommer att använda ”Pingströrelsen” för den församlingsrörelse som växte fram efter det att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1913 uteslöts ur Svenska Baptistsamfundet.13 För
övriga
fenomen
använder
jag
”pingstväckelse”/”pingströrelse”.
Pingstväckelsen, som har sitt ursprung i USA vid 1900-talets början, brukar beskrivas som en kristen karismatisk förnyelserörelse. Den karismatiska inriktningen innebär en betoning av den kristnes möjlighet att ta del
9
Struble, Rhode (1982) Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna: den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907-1947.
Nyutgiven 2009. Den senare upplagans paginering har använts i avhandlingen.
10

Sahlberg (1977).

11

Wacker, Grant A. (2001). Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture s. 11-14, 266-269.

12

Josefsson (2005) s. 16, Stävare, Nils-Eije (2008) Georg Gustafsson: församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen s. 20-21, 61;
Lindberg, Alf (1985) Väckelse, frikyrklighet, pingströrelse: väckelse och frikyrka
från 1800-talets mitt till nutid s. 133. Jämför med Carlsson, Carl-Gustav (1990)
Människan, samhället och Gud s. 27-29 som använder begreppet pentekostalism
istället för pingstväckelse.

13

Josefsson (2005) s. 16; Stävare (2008) s. 20-21, 61.
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av "Andens" verklighet, uttryckt bland annat i mirakulösa inslag såsom
profetior, tungomålstalande och helande. Rörelsen är inte avgränsad till
vissa traditioner utan finns även inom till exempel den romersk-katolska
kyrkan.14 Pingstväckelsen skiljer sig från andra karismatiska rörelser genom sitt bejakande av en övernaturlig erfarenhet som brukar omtalas som
"andedopet".
Filadelfiaförsamlingen var ett konkret uttryck för den internationella
pingstväckelsen men utgjorde också en central del i den svenska Pingströrelsen. Det bör noteras att det är den lokala församlingen som kommer att
studeras här, inte Pingströrelsen som helhet.15 Det är inte heller den enskilda medlemmen med dennes handlande och identifikation som är i fokus, syftet är istället att studera församlingen utifrån officiella dokument
av olika slag.16

Tidigare forskning
Forskning om Filadelfiaförsamlingen eller Pingströrelsen har framför allt
bedrivits av teologer.17 Ett liknande mönster verkar gälla forskning om
frikyrkorörelserna generellt, där finns dock enstaka undantag i exempelvis
det folkrörelseprojekt som fanns vid Uppsala universitet på 1970-talet.18
14

Josefsson (2005) s. 16; Stävare (2008) s. 20-21, 61. Om pingstväckelsens världsvida karaktär se Anderson (2004) s. 1-15.

15

Därmed inte sagt att det går att upprätta vattentäta skott mellan begreppen Filadelfiaförsamlingen i Stockholm respektive Pingströrelsen. Delar av församlingens
verksamhet var centrala i sammanhållningen av Pingströrelsen enligt kyrkohistorikern Struble (1982/2009) s. 47-51. Jämför med Josefssons diskussion om Filadelfias
tidning Evangelii Härold (2005) s. 16-19.
16

Filadelfiaförsamlingen leddes av en föreståndare tillsammans med en mindre
grupp av så kallade äldste och hade relativt formaliserade strukturer för medlemsintagning, beslutsfattande och genomförande. Verksamheten och besluten dokumenterades på olika sätt; i protokoll, årsskrifter, jubileumsskrifter etcetera. Denna
struktur fick Filadelfiaförsamlingen från den tidpunkt då församlingen bildades i
slutet av 1910, verksamhet hade dock bedrivits av en mindre grupp sedan 1909.
Alvarsson, Jan-Åke (2007a) ”Pingstväckelsens etablering i Sverige” i Waern, Claes
& Jan-Åke Alvarsson (red.) Pingströrelsen. Del 1, Händelser och utveckling under
1900-talet s. 33-36.

17

Detta kan exempelvis illustreras med en sökning på Libris. Vid en sökning på
ordet ”pingströrelsen”, avgränsat till avhandlingar utgivna vid svenska lärosäten,
gav 2013-11-13 nio träffar. Av dessa var åtta avhandlingar utgivna inom det teologiska ämnesområdet och en inom nordiska språk.

18

För folkrörelseprojektet se exempelvis Lundkvist, Sven (1977) Folkrörelserna i
det svenska samhället 1850-1920; Åberg, Ingrid (1975) Förening och politik: folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet.
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Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen har däremot i stor utsträckning
varit föremål för forskning inom historievetenskapen.19 Det svaga intresset
har troligtvis kopplingar till den ”religionsblindhet” inom historieforskningen som bland annat Inger Hammar påtalade 1998 i en studie av den
svenska kvinnorörelsen.20 Trots att problemet synliggjorts kvarstår trenden
inom annan rörelseforskning. Ett exempel är avhandlingen I det modernas
landskap där Martin Wiklund studerar politiska grupper som växte fram
från 1960-talet och framåt och som var kritiska till samhällets inriktning.
Han väljer dock bort KDS som grundades 1964 med motiveringen: ”Däremot har exempelvis kritik av sekularisering eller förändringen mot ett mer
mångkulturellt samhälle inte behandlats, eftersom de inte framstår som
lika centrala dimensioner i den allmänna diskussionen om det moderna
Sverige. Det har också varit ett skäl att inte undersöka
KDS/Kristdemokraterna […] som annars utgör tillskott i svensk politik
sedan 1960”.21

Om Pingströrelsen och Filadelfiaförsamlingen
Den teologiska forskning som har haft ett historiskt perspektiv på Pingströrelsen har framför allt fokuserat en mer generell rörelsenivå.22 Carl-Erik
Sahlbergs avhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till
kristet samhälle 1907 – 63, som kom 1977, har varit särskilt betydelsefull.
Sahlberg granskar i avhandlingen om rörelsens ”egenart som sekt härvidlag
undergått några förändringar under dess utveckling i Sverige”. Med sekt
menar författaren en ”proteströrelse, en reaktion mot den värld, det sam-

19

Ulla Moberg konstaterar ett likande mönster när det gäller språkstudier på folkrörelserna, (1998) Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling: en
kommunikationsetnografisk studie s. 11.

20
Hammar, Inger (1998). ”Några reflexioner kring ’religionsblind’ kvinnoforskning” i Historisk tidskrift 118 s. 3-29.
21

Wiklund, Martin (2006) I det modernas landskap: historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 s. 27. Se även
Samuel Edquist (2009) En folklig historia: historieskrivningen i studieförbund och
hembygdsrörelse folkbildningens historieskrivning s. 45. Han belyser arbetarrörelsen, den politiska bonderörelsen och hembygdsrörelsen men utelämnar bland annat
frikyrkorörelsen.

22

Sahlberg (1977); Sahlberg, Carl-Erik (1996) Pingströrelsen, kyrkorna och samhället: en studie kring tidningen Dagen 1964-1974; Struble (1982/2009); Lindberg,
Alf (1991) Förkunnarna och deras utbildning: utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation; Samuelsson, Lars (1983) Väckelsens vägar: pingströrelsens framväxt i Lycksele och Arvidsjaur socknar fram till ca 1940; Josefsson (2005).
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hälle och den kyrka, som den lever i”.23 Sahlbergs slutsats är att rörelsen
gick från att vara en apolitisk och apokalyptisk sekt till att bli politiskt
engagerad och företräda ”det kristna samhället”. Något som framför allt
uttrycktes genom tidningen Dagen och KDS.24
Några undantag från rörelsenivån finns dock. Församlingen på ön Åstol
belyses av etnologen Anders Gustavsson i Pingströrelsen på Åstol. Bland
annat behandlas den kulturella förändringsprocess som följde av att församlingen gick från att vara en minoritet till att ha en dominerande ställning på ön. Studien sträcker sig kronologiskt från 1923 till början av 1980talet.25 Teologen Göran Johansson skriver i Särlaregnets tid: fragment och
bilder från Betania - pingstförsamling i och ur tiden, om Betaniaförsamlingen i Melltorp.26 I Väckelsens vägar: pingströrelsens framväxt i Lycksele
och Arvidsjaur socknar fram till ca 1940 studerar Lars Samuelsson Pingströrelsens utbredning i Västerbotten och Norrbotten från slutet av 1910talet.27
Lewi Pethrus och Sven Lidman, två av Filadelfiaförsamlingens mest
framträdande ledare, har behandlats i tidigare forskning. Carl-Gustav
Carlssons studie Människan, samhället och Gud bearbetar Lewi Pethrus
människosyn, samhällssyn och gudsbild ur ett idéhistoriskt perspektiv.28
Pethrus som predikant analyseras i Sune Fahlgrens Predikantskap och församling: sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet
fram till 1960-talet.29 I avhandlingen Sven Lidmans omvändelse belyser
Thorbjörn Lengborn Lidman ur ett religionspsykologiskt perspektiv.30
Lidmans människosyn och gudsbild studeras av Hans Sundberg i Sven

23

Sahlberg (1977) s. 5.

24

Sahlberg (1977) s. 237-240.

25

Gustavsson, Anders (1984) Pingströrelsen på Åstol: processen från minoritet till
dominerande lokal kultur.

26

Johansson, Göran (2005) Särlaregnets tid: fragment och bilder från Betania pingstförsamling i och ur tiden.

27

Samuelsson (1983).

28

Carlsson (1990).

29

Fahlgren, Sune (2006) Predikantskap och församling: sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet.
30

Lengborn, Thorbjörn (1991) Sven Lidmans omvändelse: frälsningsupplevelse och
omvändelseprocess 1915-1921.
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Lidman om människan och Gud: en innehållsanalytisk undersökning.31 En
framstående predikant inom Pingströrelsen, som dock inte var knuten till
Filadelfiaförsamlingen, var Georg Gustafsson. Om hans liv och verk har
Nils-Eje Stävare skrivit biografin (2008) Georg Gustafsson: församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen.32
Den enda mer omfattande studie som har Filadelfiaförsamlingen som uttalat objekt är Owe Kennerbergs avhandling Innanför eller utanför. Avhandlingen är en jämförande studie där ytterligare två stockholmsförsamlingar, en baptist- och en missionsförsamling, samt sex församlingar från
två mindre städer ingår. Syftet är att behandla "församlingstukt" – vilket
skulle kunna beskrivas som åtgärder mot medlemmar som bröt mot församlingens normer – och hur denna förändrats över tid, från ca 1850-tal
till 1990. Studien bygger både på en kvantitativ och en kvalitativ analys.33
Sammanfattningsvis kan det konstateras att enbart Kennerbergs studie
behandlar lokalförsamlingen Filadelfia i Stockholm. Forskning om lokalförsamlingar är överhuvudtaget sällsynta. Forskningen har istället koncentrerat sig på ett rörelseövergripande perspektiv. Å andra sidan kan noteras
att flera av de rörelseövergripande studierna gett stort utrymme åt material
relaterat till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm eller till församlingens
föreståndare Lewi Pethrus personligen.34 Eftersom Pingströrelsen, till skillnad från de övriga frikyrkorörelserna, inte hade en formell riksorganisation, blir gränserna mellan nationellt och lokalt (läs Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm) otydliga. Det finns inget material som entydigt tillhör den nationella nivån. På samma sätt blir gränsen mellan personen Lewi Pethrus
och rörelsen otydlig.35

Om pingströrelsen och konsten att hålla samman en rörelse
Fokuseras den pingströrelseforskning som tangerar avhandlingens problem
blir ett antal studier aktuella. Två av dessa, Owe Kennerbergs och Björn
31

Sundberg, Hans (1986) Sven Lidman om människan och Gud: en innehållsanalytisk undersökning. Inom litteraturvetenskapen har Lidmans författarskap behandlats av exempelvis Areskoug, Linn (2011) Den svenske mannens gränsland: manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit.

32

Stävare (2008).

33

Kennerberg, Owe (1996) Innanför eller utanför: en studie av församlingstukten i
nio svenska frikyrkoförsamlingar.

34

Sahlberg (1977) s. 52, 60-62; Struble (1982/2009) s. 15-16; Lindberg (1991) s.
17-18; Josefsson (2005) s. 17-21.

35

Bergsten, Torsten (1978) ”Två böcker om Lewi Pethrus” i Årsbok för kristen
humanism 1978 s. 80-86.
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Cedersjös, belyser praktiker och normer för medlemskapet, det vill säga
sammanhållning genom enhetlig moral och etik.
Owe Kennerbergs avhandling kan sägas beröra problemet i den meningen att han belyser uteslutningar och därmed gränsen för vad som är acceptabelt inom gruppen. På grund av källäget kan dock Kennerbergs undersökning inte ge någon fördjupad insikt i skälen till uteslutningarna inom
Filadelfiaförsamlingen.36 Studien visar dock på en övergripande förändring
över tid, som tog sig uttryck i ett minskat antal uteslutningar under andra
halvan av 1900-talet. Antalet uteslutningar från Filadelfia låg, enligt författaren, ungefär i nivå med eller lite över de undersökta Stockholmsförsamlingarna inom Baptistsamfundet och Missionsförbundet. Sett till samfund
kom sänkningen senare i Pingströrelsen än i övriga samfund.37
Det handlade dock, enligt Kennerberg, om en generell trend av minskande antal uteslutningar bland frikyrkoförsamlingarna. Den trenden relaterar han till förändringar i församlingssyn och synen på synd. Under
1800-talet och början av 1900-talet var en av grundtankarna inom frikyrkorörelsen att en församling skulle bestå av enbart troende. Den skulle
hållas ren genom att utesluta de medlemmar som syndade (församlingstukten). Mot slutet av 1900-talet var inställningen enligt Kennerberg istället
att församlingen bestod av felande, där ingen var utan synd. Synden sågs
inte längre enbart som ett individuellt problem utan betraktades i mycket
som orsakad av strukturer som alla var indragna i. Därför var det inte
församlingens sak att avgöra vem som var troende eller inte. Uteslutningarna och de som drev dem började betraktas som ett större hot mot församlingen än den enskilde som syndat.38 Kennerberg sammanfattar: ”Betoningen av församlingen som en exklusiv storhet har allt mer fått ge vika för
en strävan efter att sänka trösklarna och vidga gränserna”.39
Ett annat viktigt bidrag i Kennerbergs avhandling gäller hur församlingstukten motiverades. Det skedde givetvis teologiskt men enligt författaren
36

Enligt författaren angavs dessa sällan i protokollen. Under perioden 1910-1989
avfördes 5 693 personer från Filadelfiaförsamlingen. I 55 % av fallen saknades
noterade skäl helt. I 36 % eller 2 057 fall uppgavs vad Kennerberg sammanfattar
som ”okristen livsföring”. Inom den kategorin saknades i 1 923 fall närmare precisering. I övrigt noterades anledningen vara samfundsbyte (44 fall), lärofrågor (19),
förlorad tro (7), frånvaro (81) och på egen begäran (504). Kennerberg (1996) s. 61,
103-104.

37

Kennerberg (1996) s. 51-61.

38

Kennerberg (1996) s. 311-342. Författaren nyanserar dock sin egen bild av förändringen genom att påpeka att den föreståndare som var verksam i Filadelfia
under 1980-talet inte helt uteslöt behovet av uteslutning.

39
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förekom även motiveringar som hänvisade till församlingens anseende i
samhället. Han framhåller i det sammanhanget att hans studie inte överensstämmer med föreställningen om att frikyrkorna inledningsvis var avskilda från det övriga samhället för att med tiden mer och mer präglas av
samhällets värderingar. Han menar istället att det alltid funnits ett samband mellan det som betonades som juridiskt och moraliskt rätt och fel i
samhället och det som fokuserades i församlingstukten. Det enda område
där den frikyrkliga moralen, enligt Kennerberg, kunde sägas vara unik var
uppfattningen att äktenskap endast borde ingås mellan parter som båda
vara ”frälsta”.40 En av avhandlingens slutsatser är därför att syndakatalogerna i ”hög grad formats av den omgivande kulturens värderingar och
mindre av teologiska och bibliska överväganden”.41
I relation till Kennerbergs studie kan även etikern Björn Cedersjös avhandling (2001) Bortom syndakatalogen: en studie av svensk frikyrklig etik
från 1930-talet till 1990-talet nämnas. Den analyserar synen på moral och
etik inom frikyrkorna och bygger på intervjuer, där några av informanterna (9 av totalt 44) hörde eller hade hört hemma inom Pingströrelsen.42
Författaren problematiserar Kennerbergs slutsats om relationen till samhället och menar att den frikyrkliga etiken endast delvis överensstämde
med och förändrades i relation till samhället i övrigt. Vidare betonar han
att bilden skiftade beroende på vilken aspekt av samhället som avsågs:
lagstiftning, debattörer, värderingar hos ”folket”.43
Cedersjö tolkar etiken bland annat som ett uttryck för gränsmarkering.
Enligt författaren markerades skillnaden mellan församlingen och ”världen” genom att betona vissa aspekter, exempelvis synen på nöjen, tobak,
alkohol och samlevnadsformer. Bland informanterna från de ”yngre samfunden”, till vilka Pingströrelsen räknas, framkom dessutom en tydligare
reglering av, eller strängare syn på, exempelvis klädsel, idrottsutövande och
politiskt och fackligt arbete. För kvinnornas del fanns dessutom strikta
regler kring frisyrer och användande av smycken.44 Markeringen av sådana
gränser (och andra) tolkar författaren som uttryck för en vilja att skydda
40

Kennerberg (1996) s. 308-309.

41

Kennerberg (1996) s. 326. Jämför exempelvis Kennerbergs genomgång av gränsdragningen mot nöjesliv (1996) s. 138-153 med Jonas Frykmans diskussion om
"dansbaneeländet" i (1988) Dansbaneeländet: ungdomen, populärkulturen och
opinionen s. 9-95.

42

Cedersjö, Björn (2001) Bortom syndakatalogen: en studie av svensk frikyrklig
etik från 1930-talet till 1990-talet s. 22, 35.

43

Cedersjö (2001) s. 290-294.

44

Cedersjö (2001) s. 112.
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gruppen och individen, att markera vad som var centralt eller sant och
synliggöra gruppens identitet. ”Tanken på att den ’annorlunda’ identiteten
ska synas i beteende är en slutsats av framställningen: den ’andliga halten’
kan avläsas i hur man väljer att leva”.45
I Cedersjös studie framträder en förändring över tid, åtminstone inom de
yngre samfunden som relativt väl sammanfaller med Kennerbergs resultat.
Författaren delar in processen i tre perioder, där framför allt perioden från
1930-talet till 1960-/70-talet präglades av ett relativt tydligt moraliskt regelsystem. Ett system som reglerade vilka platser, handlingar och vilket
utseende som var och inte var passande för en församlingsmedlem. Detta
hade inte förekommit på samma sätt tidigare.46 Vid slutet av perioden började systemet att tonas ned, tidigare i de äldre samfunden, ofta utan någon
motivering.47
Ulla Moberg visar i sin studie Språkbruk och interaktion i en svensk
pingstförsamling på språkets betydelse för upprätthållandet av en gruppspecifik kultur. Den kommunikationsetnografiska studien har till syfte att
”undersöka om och i så fall på vilket sätt tillhörigheten till en pingstförsamling påverkar medlemmarnas språkbruk och interaktion, dels i mötet
med icke kristna, dels i mötet med varandra”.48 Den undersökta församlingen nämns inte vid namn men anges ha över 1 000 medlemmar och sägs
vara belägen i en medelstor svensk stad (vilket utesluter Filadelfiaförsamlingen i Stockholm). Materialet samlades framför allt in genom deltagande
observationer mellan 1989 och 1994.49
Författarens slutsats är att språket skapade, reproducerade och befäste
den delkultur som pingstförsamlingen utgjorde. Genom språket markerades grupptillhörigheten, både genom att referera ordet ”vi” till gruppen
och ställa det i kontrast till de utanför och genom att använda gruppspecifika uttryckssätt. Detta exklusiva språk användes dock inte i alla sammanhang, exempelvis tonades det ned, enligt Moberg, i samtal med icketroende. Parallellt med det exklusiva uttryckssättet fanns en föreställning om
att pingstvännerna uppfattades som annorlunda eller avvikande i utomståendes ögon. Denna annorlundahet kunde tolkas som eftersträvansvärd med

45

Cedersjö (2001) s. 133.

46

Enligt Cedersjö verkar framväxten av Pingströrelsen dessutom ha påverkat de
yngre samfunden i en mer sträng moralisk riktning. Cedersjö (2001) s. 133-137.

47

Cedersjö (2001) s. 133-137.

48

Moberg (1998) s. 16.
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Moberg (1998) s. 10, 199.
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hänvisning till de första kristna, samtidigt som särskilt de unga strävade
efter att tona ned den genom anpassning till omgivningen.50
Ett teologiskt och organisatoriskt perspektiv på rörelsens sammanhållning anläggs i Rhode Strubles avhandling Den samfundsfria församlingen
och de karismatiska gåvorna och tjänsterna: den svenska pingströrelsens
församlingssyn 1907-1947. Han studerar hur den ”samfundsfria församlingssynen” som präglade den svenska Pingströrelsen växte fram, konsoliderades och praktiserades. Likt andra rörelser och samfund fanns inom
Pingströrelsen sammanhållande institutioner och gemensamma projekt som
man uppfattade behövde organiseras. Men till skillnad från andra ansågs
här en församlingsövergripande organisation utgöra ett problem. Spänningen mellan den upplevda praktiska nödvändigheten med organisation
för det gemensamma arbetet och att en sådan samtidigt betraktades som
hinder för ”Andens verk” utgör en av utgångspunkterna för studien. 51
Enligt Struble byggde samarbetet och sammanhållningen mellan församlingarna i Pingströrelsen under perioden på tanken om ”Andens gåvor och
tjänster”. Det var ”Anden” som skulle hålla samman rörelsen, inte fasta
organisationsformer. I praktiken omsattes detta i gemensam veckotidning,
sångbok, bibelskola och nationella möten. Pingstförsamlingarna samlades
därmed kring sådana institutioner som även fanns inom de övriga samfunden. Däremot saknades de formella strukturer för beslut och ansvar på en
församlingsövergripande nivå som fanns i dessa institutioner. Den avgörande skillnaden låg, enligt Struble, i att stadgar och val hade ersatts av
”Andens” ledning.52
Framväxten och konsolideringen av Pingströrelsens samfundsfria församlingssyn kopplar författaren i första hand till betoningen på karismatik
– det vill säga Guds direkta ingripande. Han menar dock att församlingssynen även påverkades av externa faktorer, till exempel Filadelfiaförsamlingens uteslutning från Baptistsamfundet och teologiska influenser från
amerikanska pingstledare. Läran hade sin bakgrund både i interna processer och yttre omständigheter.53
Ett av de senaste tillskotten i diskussionen om pingströrelsens sammanhållning utgörs av den tidigare nämnda Grant Wackers studie av de nordamerikanska pingströrelserna. Det problem som Wacker studerar är frågan om hur en sådan till synes bakåtsträvande rörelse som pingströrelsen i
USA kunde överleva de första årtiondena i en tid som var präglad av fram50

Moberg (1998) s. 120-123.
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Struble (1982/2009) s. 13-14.
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Struble (1982/2009) s. 73-91, 196-244.
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Struble (1982/2009) s. 41-51, 64-71, 79-80, 195-196.
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åtsträvande. Enligt författaren finns förklaringen till detta i förekomsten av
två drivkrafter inom rörelsen – primitivism och pragmatism. Den ena drivkraften, som benämns primitivism, beskriver Wacker som strävan efter att
känna Gud ”first-handed”, det vill säga utan inblandning av mänskliga
brister eller förvrängningar.54 Författaren skriver:
Primitivism suggests, in accord with its Latin root primus, a determination
to return to first things, original things, fundamental things. It denotes believers’ yearning to be guided solely by God’s Spirit in every aspect of their
lives, however great or small.55

Den andra drivkraften, pragmatism, handlade om gruppens vilja att få
verksamheten eller den enskilde medlemmen att fungera praktiskt och då
så effektivt som möjligt – ”at the end of the day pentecostals proved remarkably willing to work within the social and cultural expectations of the
age”.56 Enligt författaren var det kombinationen av dessa drivkrafter som
utgjorde förutsättningen för rörelsens fortsatta existens under perioden. En
kombination som alltid innebar en spänning, dels för att den primitivistiska logiken uteslöt den pragmatiska, dels för att pingstvännerna ofta förnekade det pragmatiska.57 Dessa båda drivkrafter förekom inte enbart
inom pingströrelsen, även andra troende vid den här tiden försökte kombinera dem. Wacker skriver att det dock skedde utifrån olika perspektiv eftersom andra behövde hitta rum för sin tro i vardagen medan pingstvännerna försökte hitta rum för ett vardagligt liv i sin tro.58 Den pragmatiska
sidan medförde att pingströrelsen i USA anpassade sig till kyrklig tradition
och den kulturella kontexten. Detta framträdde bland annat i synen på
kvinnor och afroamerikaner. Där fick de primitivistiska hållningarna att
alla hade samma värde och rätt att predika ge vika för pragmatisk, till
samhället anpassad, segregation och underordning.59
När Wacker summerar sin studie noterar han att dåtidens pingstvänner i
USA var typiskt nordamerikanska på många sätt. Både rörelsens självförtroende och övertygelse (den primitivistiska drivkraften) och rörelsens effektivitet (den pragmatiska drivkraften) ser han som utmärkande för det
nordamerikanska.60
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Återkommande i Wackers framställning är betoningen av pingströrelsens förnekelse av det pragmatiskas existens. Förnekelsen ska, enligt författaren, inte tolkas som ett medvetet avståndstagande på alla områden där
pragmatiken lyste igenom. Det pragmatiska var snarare en ickefråga.61 Det
var genom att inte erkänna att de gjorde både och som pingstvännerna
kunde använda sig av båda drivkrafterna, enligt Wacker. Författaren beskriver det även som att betoningen och förväntan på Guds direkta ingripande gav utrymme för pragmatiken. ”Since God’s Holy Spirit did
everything, Holy Spirit-filled Christians did nothing. But since Holy Spiritfilled Christians did nothing, they were free to do everything”.62
Teologen Ulrik Josefsson diskuterar på ett annat sätt än Wacker den tidiga Pingströrelsens sätt att hantera idé och praktik. Han relaterar idé och
praktik till olika delar av rörelsens religiösa liv. Dessa delar benämns identitetsbärare och sammanförs i tre kategorier. Den första kategorin är ortodoxin eller läran som identitetsbärare, där elementen är läran om frälsning,
församling, Anden, helbrägdagörelsen, Jesus andra tillkommelse och Bibeln. Den andra är ortopraxin eller handlingsmönster, där elementen är
bön, gudstjänst, helgelse, mission och diakoni. Den tredje kategorin är
identitetsbärande ortopati eller grundhållningar, där elementen är enhetssträvan, gudslängtan, iver och strävan efter fullhet.63 Författaren diskuterar
de olika identitetsbärande elementen som ett ”integrativt mönster” och
betonar därmed samspelet mellan dessa element. Det är dock inget enkelt
samspel det handlar om, enligt Josefsson, utan en integration som kan vara
korresponderande, konkurrerande eller kompletterande beroende på vilka
identitetsbärare som studeras.64
Motsättningar mellan lära och handling är ett område som författaren
lyfter fram som uttryck för den konkurrerande integrationen, det vill säga
att element kunde stå i motsättning till varandra. Josefsson exemplifierar
detta med rörelsens kritik mot samfundsorganisationer. I praktiken fanns

61

Wacker (2001) s. 266, se även exempelvis kapitel 13, ”Nation” s. 217-239, där
främlingskapet gentemot staten och distansen till sociala reformer (primitivt motiverade) ställs emot rasmotsättningar och nationalism som i stor utsträckning då var
ickefrågor i den teologiska diskussionen.

62

Wacker (2001) s. 269. Sune Fahlgren resonerar på ett liknande sätt om den andliga friheten: ”Idealet för kyrkan är en fri gemenskap som ställer individen och
erfarenheten i centrum. Anden är något bortom kyrkoordningar och tradition.
Därmed kunde Pethrus förhålla sig mer pragmatiskt till den moderna tidens rationalitet och nya tekniska landvinningar.” (2006) s. 254, se även 253-254.

63

Josefsson (2005) s. 14-15, 26-39.

64

Josefsson (2005) s. 15, 35-37, 355-356.
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inom rörelsen samfundsliknande funktioner samtidigt som man lyfte fram
läran om den samfundsfria församlingen som en av de viktigaste delarna.65
Josefsson ser pragmatiken som ett övergripande drag i rörelsens identitet. Han menar att tron enligt Pingströrelsens syn skulle ta sig praktiska
uttryck. Denna syn på tron kunde ibland leda till att handlingar och upplevelser blev mer centrala än läran. Uttrycket eller erfarenheterna blev i de
fallen överordnade behovet av att ha en i alla stycken ordnad lära. På
samma sätt kunde läror formas efter uppkomna praktiska situationer, som
exempelvis läran om den fristående församlingen när Filadelfiaförsamlingen blev utesluten från Baptistsamfundet. Med det menar Josefsson dock
inte att det praktiska uttrycket definierade vad som var sant. Det pragmatiska fungerade snarare som bekräftelse på att man hade sanningen. Lära
och praktik sattes här inte i motsats till varandra utan bekräftade snarare
varandra. Den praktiska dimensionen var därmed integrerad i rörelsens
identitet och dessutom högt värderad.66
Betoningen på den praktiska tron gav enligt Josefsson även ett stort
handlingsutrymme och låg till grund för rörelsens aktivism. Aktivitet och
effektivitet fungerade som dygder. Det är i förhållande till pragmatismens
och aktivismens centrala roll i identiteten kopplad till rörelsens uppdrag att
evangelisera/missionera som den omfattande verksamheten bör tolkas enligt Josefsson. Det gäller också till exempel de samfundslika organisationerna.67
Josefssons diskussion karakteriseras, till skillnad mot Wackers, av en betoning på integration och sammanhållning. Denna skillnad skulle kunna
förklaras med hänvisning till Josefssons fokus på det som skulle kunna
beskrivas som kärnverksamheten, det vill säga verksamheter som på ett
eller annat sätt var nära knutna till rörelsens lära och syfte. Wacker rör sig
längre från centrum.
Skillnaden mellan Wacker och Josefsson framträder även i deras sätt att
se på praktik och pragmatism. Hos Wacker framstår pragmatismen som
något som enbart var problematiskt ur rörelsens perspektiv. Han beskriver,
som nämnts ovan, primitivismen och pragmatismen som motsatta drivkrafter, där det förra utgjorde själva kärnan i pingstvännernas tro. Författarens
slutsats är dock att dessa kompletterade och balanserade varandra och på
så sätt möjliggjorde en praktisk verksamhet.68 Drivkrafterna var idealt sett
motsatta men i praktiken komplementära. Hos Josefsson ligger, enligt min
65

Josefsson (2005) s. 359.

66

Josefsson (2005) s. 358-360.

67

Josefsson (2005) s. 366-367.

68

Wacker (2001) s. 11-14, 266-269.
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läsning, ingen värdering i begreppet praktik/pragmatism. Därmed kunde
vissa pragmatiska inslag vara positiva och centrala i pingstvännernas teologi samtidigt som andra inslag kunde utgöra motsättningar till teologin.
Deras skilda sätt att använda begreppen påverkar alltså frågan om
huruvida de lägger betoning på motsättning respektive sammanhållning.
Trots Wackers och Josefssons olika sätt att diskutera praktik/pragmatism och lära/primitivism visar de på behovet av en sådan diskussion för att kunna förstå hur en organisation som Filadelfiaförsamlingen hölls samman över tid. De visar även på att det finns olika aspekter av
förhållandet idé och praktik. Det kan handla om en teologisk lära och hur
den uttrycks praktiskt. Det kan även handla om olika logiker och hur de
förhåller sig till varandra, som primitivism och pragmatism.
I avhandlingen kommer dock inte Wackers begreppspar att användas.
Detta beror dels på den motsättning som han knyter till paret genom att
ladda pragmatismbegreppet negativt, dels på den negativa värdering som
vanligen finns av begreppet primitiv. Författaren definierar bort den senare
aspekten av begreppet men språket låter sig inte betvingas så lätt. Även om
inte Wackers begrepp används kvarstår här hans tanke om två olika drivkrafter eller logiker, en som är kopplad till gruppens utgångspunkt och mål
(Wackers primitivism) och en som är kopplad till medel (Wackers pragmatism). I avhandlingen kommer denna spänning att illustreras med uttrycken karismatisk logik och institutionslogik. Dessa drivkrafter eller logiker
ska förstås som olika men inte alltid motsatta.

Frikyrkliga gruppers relation till samhället
Utifrån de ovan refererade studierna kan det konstateras att rörelsens eller
gruppens sammanhållning konstruerades i mötet med den kontext och det
samhälle där den var verksam. Flertalet av forskarna stannar vid att konstatera och beskriva relationen mellan rörelse/grupp och samhälle. Wacker
och Kennerberg betonar överlappningen mellan grupp och samhälle mer än
de övriga. Wacker tar det dock ytterligare ett steg när han menar att den
pragmatiska drivkraften var ett sätt för pingstförsamlingarna att effektivt
hantera arbetet i sin samtid. Wackers sätt att resonera ligger nära den
forskning kring traditionella folkrörelser och andra sociala rörelser som
tolkat rörelsers och gruppers inre liv eller kulturer som ett sätt att hantera
samhälleliga förändringar. Den kultur eller identitet som kollektiven skap-
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ar förstås, i det perspektivet, som en strategi för att bemöta det etablerade
systemets maktutövning.69
Frågan om förhållandet grupp och samhälle har även berörts i forskning
om den svenska väckelserörelsen. Ett av de senare inläggen är Joel Halldorfs avhandling Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och
den evangelikala väckelsen från 2012, där huvudfokus ligger på väckelserörelsernas relation till det moderna samhället. Halldorf sammanfattar den
diskussion som förts om detta i tre förklaringsmodeller: reaktionsmodellen,
kontinuitetsmodellen och differentieringsmodellen. Till reaktionsmodellen
relaterar Halldorf sådan forskning som betonar väckelserörelserna som
protest och därmed som antimoderna. Under kontinuitetsmodellen samlas
forskning som antingen betonar likheten med eller anpassningen till det
moderna samhället. Den förklaringsmodellen ser författaren som den dominerande i dagens forskning.70 Båda dessa modeller kritiseras av Halldorf
för att ensidigt beskriva väckelserörelserna som en produkt av det moderna, antingen som enbart en motreaktion eller som enbart överensstämmande. Han sällar sig istället till den tredje modellen – differentieringsmodellen:
Enligt differentieringsmodellen förstås den evangelikala rörelsen lämpligen
som ett slags modernitet. Det vill säga, den bör förstås i relation till moderniteten, men kan samtidigt inte förklaras och förstås enbart mot bakgrund
av moderniteten. Den evangelikala rörelsen måste förstås utifrån interna
processer, som en rörelse med en egen integritet. Denna förståelse av den

69

I relation till de traditionella folkrörelserna: Ambjörnsson, Ronny (1988) Den
skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930
s. 71-72, 96-112, 261-266; Horgby, Björn (1993) Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 s. 485-502; Strömberg, Kenneth (2004). Vi
och dom i rörelsen: skötsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1884-1930 s. 13-19, 280-304. I relation till de
”nya” sociala rörelserna har kollektiv identitet tolkats på ett likande sätt: Thörn,
Håkan (1997) Rörelser i det moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i
Europa 1789-1989 s. 13-32; Melucci, Alberto (1991) Nomader i nuet – sociala
rörelser och individuella behov i dagens samhälle s. 71-75; Melucci, Alberto (1995)
”The Process of Collective Identity” i Johnston, Hank & Klandermans, Bert Social
Movements and Culture s. 41-63; Polleta, Francesca & Jasper, James M. (2001)
”Collective Identity and Social Movements” i Annual Review of Sociology, 27 s.
292-297. Se även Wettergren, Åsa & Jamison, Andrew (red.) (2006) Sociala rörelser: politik och kultur s. 22-28.
70

Till denna modell räknar Halldorf bland annat Sven Lundkvists (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 och Stefan Gelfgrens avhandling (2003)
Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
1856-1910.
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evangelikala rörelsen innebär en differentiering av modernitetsbegreppet: det
finns inte en utan flera moderniteter.

Eftersom det enligt modellen finns flera moderniteter blir rörelsens relation
till samhällsförändringarna en empirisk fråga; hur såg den aktuella rörelsens modernitet ut?71
Ett delvis annat perspektiv framträder i Stefan Gelfgrens studie Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
1856-1910. Enligt Gelfgren innebar det moderna samhället att det skapades en mångfald av världsbilder, ideologier etcetera, vilket medförde en
konkurrenssituation mellan olika idéer och aktörer. Författaren menar att
”[e]n mer marknadsliknande situation ger den organiserade religiositeten
två möjligheter: att anpassa sig för att följa med sin tid, eller att retirera
och värna om det man har”. 72 En grupp eller rörelse var därmed mer eller
mindre tvingad att förhålla sig till andra aktörers idéer och praktiker.
En annan studie som visar på maktdimensionen i samexistensen av flera
världsbilder, samhällssyner etcetera är Carola Nordbäcks Samvetets röst:
om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets
Sverige. Hon undersöker ortodoxins och pietismens samhälls- och människosyn i relation till samhällsutvecklingen. Där handlade kampen mellan
synsätten bland annat om definitionsmakt, eller, för att använda Nordbäcks begrepp, om tolkningsföreträde.73 Tolkningarna av tillvaron och
historien formades i en kontext präglad av makt. Om Halldorfs modell
betonar öppenheten i rörelsen/gruppens förhållningssätt till samhället,
betonar Gelfgrens och Nordbäcks studier en konkurrens- och maktdimension.

Berättande och verksam
Pingströrelsens sammanhållning har således i forskningen belysts från olika
infallsvinklar. En aspekt av sammanhållning som studierna tangerar rör
skapandet av en gruppidentitet – ett sammanhållet ”vi”. Det är den
aspekten som ska utvecklas i avhandlingen. Närmare bestämt handlar det
om den självbild Filadelfiaförsamlingen skapade och vad den säger om
71

Halldorf (2012) Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen s. 295-317, citat s. 313. Till differentieringsmodellen räknar
författaren bland annat Carola Nordbäcks (2004) Samvetets röst: om mötet mellan
luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige och Erik Sidenvalls
(2009) The Making of Manhood among Swedish Missionaries in China and Mongolia, c. 1890-c. 1914.
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Gelfgren (2003) s. 27-36, 195-204. Citat s. 34.

73

Nordbäck (2004) s. 29-31 och 363-396.
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förhållandet mellan idé och praktik, både i relation till gruppens inre liv
och i relation till gruppens förhållande till omvärlden.
Studien tar sin utgångspunkt i identitetsteori och antagandet att en
grupps eller organisations självbild formas i samspelet mellan dess centrum
och dess gräns. Med det menas att den påverkas av det som gruppen ser
som sina gemensamma visioner, idéer, praktiker etcetera (centrum) – och
av avgränsningen från andra grupper (gräns).74 Självbilden kommer att
studeras på två sätt, dels som den kommer till uttryck i hur församlingen
berättar sin egen historia, dels som den kommer till uttryck i verksamheten.
Berättande är en aspekt av sammanhållning och identitet som inte analyserats i tidigare forskning om Filadelfia. En fördel med att analysera församlingens konstruktion av sin historia är att den sätter fokus både på
organisationens inre processer (det vill säga den egna berättelsen) och på
kontext (att den konstrueras i konkurrens med andra förståelser av tillvaron).
De flesta grupper eller organisationer berättar sin historia i mer eller
mindre ordnad form. I pentekostala församlingar var berättandet, enligt
teologen Kenneth Archer, ett centralt inslag i både teologi och praktik, då
de hämtade sin världsbild från de bibliska berättelserna och då främst
evangelierna och Apostlagärningarna. Dessa hölls ständigt levande genom
att återkommande beröras i predikningar och i söndagsskolans undervisning. De återberättades inte som biblisk fiktion utan sågs som historiska
redogörelser av vad Gud gjort genom tiderna. Centralt i pingstförsamlingarnas världsbild var öppenheten för och förväntan på övernaturliga ingripanden i tid och rum, i samtiden likväl som i historien. Därmed var även
berättandet om samtida händelser centralt. Denna tendens kommer bland
annat till uttryck i den enskilde medlemmens berättelse om sitt eget liv i
vad som kallades ”vittnesbörd”.75 Vittnesbördets funktion var att berätta
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Bauman, Zygmunt & May, Tim (2004) Att tänka sociologiskt s. 45-58; Jenkins,
Richard (2008) Social Identity s. 16-27, 118-147.

75

Archer, Kenneth J. (2004) A Pentecostal Hermeneutic for the Twenty-first Century: Spirit, Scripture and Community s. 94-126. Även Moberg (1998) s. 77-100
pekar på berättandets plats i pingstförsamlingarna. Jämför Hopewell, James F.
(1987) Congregation: Stories and Structures s. 46-49 som visar på tre faktorer som
talar för användandet av ett narrativt perspektiv när kristna församlingarnas identitet ska studeras: 1. Församlingens självförståelse är främst narrativ till formen. 2.
Kommunikation mellan medlemmarna sker främst genom berättelser. 3. Församlingen deltar i en universell narrativ struktur (mytens funktion i samhällen).
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om hur Gud på ett eller annat sätt förändrat individens liv.76 Med tanke på
berättelsernas och berättandets centrala funktion i pingstförsamlingarna
framstår berättelsen därför som ett relevant angreppsätt för att studera
Filadelfiaförsamlingens självbild.
Under stora delar av 1900-talet berättades Filadelfias och Pingströrelsens historia genom jubileumsskrifter och historieverk.77 Bortsett från någon enstaka studie under 1920-talet var det under 1970- och 1980-talen
som Pingströrelsens historia började belysas i kyrkohistorisk forskning.78
Då utkom även böcker där enskilda medlemmar i Filadelfiaförsamlingen
eller andra pingstförsamlingar tecknade historien från ett mer kritiskt perspektiv.79 För att, kronologiskt sett, täcka in denna utveckling och på så
sätt kunna studera berättandets förändring över tid kommer studien att
belysa perioden 1910-1980.
Berättelseperspektivets fokus på idé kommer att nyanseras något genom
den undersökning som är kopplad till församlingens verksamhet. Den internationella pentekostala rörelsen har, bland annat av teologen Keith
Warrington, beskrivits som mer praktisk än teoretiskt.80 Den svenska
Pingströrelsen beskrivs ofta på ett liknande sätt. Kännetecknande för rörelsen var, enligt Ulrik Josefsson, bland annat verksamhetsivern.81 För att
kunna analysera självbilden är därför studiet av det gemensamma arbetet


 De individuella berättelserna är dock inte skilda från kollektivet utan utgör snarare en viktig del i gruppens gemensamma liv genom att de uttrycks offentligt i
bland annat ”möten” (gudstjänster) av olika slag och i tidningar. Evangelii Härold
är ett sådant exempel, Josefsson (2005) s. 264-266. 
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Filadelfiaförsamlingen gav ut ett antal jubileumsskrifter, dessa presenteras nedan
i avsnittet om material. Tre större historieverk gavs ut på Förlaget Filadelfia: Söderholm, Gustaf Emil (1927-1928) Den svenska pingstväckelsens historia 19071927 (2 band); Björkquist, Curt (1959) Den svenska pingstväckelsen; Sundstedt,
Arthur (1969-1973) Pingstväckelsen (5 band).
78

Linderholm, Emanuel (1924) Pingströrelsen: dess förutsättningar och uppkomst:
extas, under och apokalyptik i Bibeln och nutida folkreligiositet; Sahlberg (1977);
Struble (1982/2009).
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Se till exempel Holmberg, Adrian (1980) Filadelfiaförsamlingen i Sverige: 30
augusti 1910 - 30 augusti 1980.

80

Warrington, Keith (2008) Pentecostal Theology. s. 15-16. Se även: Människor
och tro om Pingströrelsen 100 år:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=863569;
Philip (2007) The Next Christendom s. 72-92, 125-160.

Jenkins,
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Josefsson (2005) s. 323-325, 331-333; Josefsson, Ulrik (2007) ”’Vi förkunnar ett
fulltonigt evangelium’ - Pingströrelsens lära och liv” i Waern, Claes & Alvarsson,
Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. Del 2, Verksamheter och särdrag under 1900-talet s.
22. Se även Carlsson (1990) s. 253-261.
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avgörande. Genom att studera både berättande och verksamhet blir det
möjligt att diskutera förhållandet mellan de bilder av församlingen som
framträder inom respektive område. Därmed blir tre begrepp centrala:
självbild, berättelse och verksamhet.

Teori och begrepp
Självbild
Frågor om gruppers självbild och kollektiva identitet har bland annat diskuterats av sociologerna Richard Jenkins, Zygmunt Bauman och Tim May.
Enligt dem handlar kollektiv identitet om gruppens enhet och gräns.82 Enheten handlar om det för gruppens medlemmar gemensamma. Gräns handlar om det som skiljer en grupp från andra grupper, det som markerar
skillnaden mellan ”vi” och ”de”.83
Symboler och gränsdragning
Enligt Jenkins konstrueras en grupps identitet eller självbild runt symboler.
Dessa kan exempelvis utgöras av begrepp, ritualer och visuella tecken.
Gemensamma symboler fungerar, enligt författaren, som paraplyer eller
masker som olikheter kan gömmas under eller bakom. Detta är möjligt
eftersom symboler är oprecisa och mångfacetterade. Medlemmen kan, till
en viss gräns, tolka de gemensamma symbolerna på sitt eget sätt och på så
sätt kan medlemmarna uppfatta sig göra och säga samma saker utan att
faktiskt göra det. På så sätt blir det, enligt Jenkins, möjligt att hålla samman individuell olikhet med likheten inom gruppen.84 Jenkins betonar
också att gruppens symboler inte står isolerade utan är relaterade till andras symboler. De blir bara meningsfulla i relation till andra symboler. Ge82

Se exempelvis Jenkins (2008) s. 16-27, 118-147; Bauman & May (2004) s. 4553. Även andra diskuterar kollektiv identitet på ett likande sätt, till exempel
Whetten, David A. som använder begreppen ”distinguishing organizational attributes” och ”central and enduring organizational attributes” (2006) ”Albert and
Whetten Revisited – Strengthening the Concept of Organizational Identity” i Journal of Management Inquriy 15:3 s. 219-233; Cohen, Anthony P. (1985) The Symbolic Construction of Community s. 11-38. Med tanke på avhandlingens syfte är
den kollektiva identiteten i fokus. För en redogörelse för identitetsbegreppet och
forskningsperspektiv med fokus på individen inom identitetsfältet se Lemert, Charles (2011) ”A History of Identity: The Riddle at the Heart of the Mystery of Life” i
Elliott, Anthony (red.), Routledge Handbook of Identity Studies s. 3-29.

83

Jenkins (2008) s. 102-117; Bauman & May (2004) s. 45-68.

84

Jenkins (2008) s. 136, 140.
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nom att ett ”vi” konstrueras kring ett system av symboler markeras samtidigt gränser mot grupper som har andra symbolsystem.85
På liknande sätt menar Bauman & May, att ett ”vi” inte kan existera
utan ett ”de”. Begreppen får sin relevans utifrån motsatsförhållandet. För
att kunna ringa in sin egen grupps identitet och göra den verklig behövs
något att ta avstånd eller utskilja sig ifrån. All gruppindelning innebär
därmed gränsdragning.86 En av huvudpoängerna med denna teori är att
”en utgrupp är just den imaginära motsats till sig själv som ingruppen behöver för sin identitet, för sin sammanhållning, för sin inre solidaritet och
känslomässiga trygghet”.87 Detta innebär att utgruppen inte nödvändigtvis
behöver vara tydlig för andra betraktare, den kan lika gärna vara skapad
för att ge en tydlighet i gränsdragningen.
Självbild som symboler och gränsdragning riktar därmed ljuset mot konstruktionen av kategorier, framför allt i språket men även på andra sätt
som till exempel genom bilder och i praktiken (vilket kommer att utvecklas
längre fram).88 Detta väcker givetvis frågor om hur Filadelfiaförsamlingen
explicit definierade utgrupper men även om vilka utgrupper som konstruerades implicit genom gruppens symboler.
Eftersom gränsen är socialt konstruerad kan den förändras. Det innebär
exempelvis att en ingrupp inte behöver avgränsa sig mot samma utgrupper
över tid. Det medför också att gränsernas tydlighet kan variera över tid och
i förhållande till olika grupper och fenomen. Inom exempelvis fackföreningsrörelsen tonades med tiden gränsen mot borgerligheten ned samtidigt
som gränsen mot kvinnor och invandrad arbetskraft var fortsatt markerad.89 Samtidigt behöver inte den praktiska medlemshanteringen överensstämma med gruppens bild av ”vi” och ”de”. Det fanns exempelvis inom
Pingströrelsen uttryckta medlemsideal som i praktiken inte ledde till uteslutningar eller liknande trots att de inte efterlevdes.90
85

Jenkins (2008) s. 142.
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Bauman & May (2004) s. 47-48. Se även Kvarnström, Lasse (2001) ”Gustav
Svenssons dilemma: några tentativa funderingar kring identitetsbegreppets teori och
praktik” i Månson, Per (red) Det goda livet s. 131-149.
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Bauman & May (2004) s. 48.
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Jenkins (2008) s. 140, 161-163.
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Horgby, Björn (2012) Kampen om facket: den socialdemokratiska hegemonins
förändringar s. 281-322, 398-401.

90

Kennerberg (1996) s. 319-342. Jämför Ambjörnsson som visar på en tydligt
markerad gräns för medlemskap i nykterhetsföreningarna vid dessas framväxt. I
förhållande till medlemsfrågor tonades den ned relativt tidigt men motbilden av den
berusade, oskötsamma och passiva individen kvarstod (1988) s. 76-77.
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Föränderligheten hos självbilden ska dock inte överdrivas. Kollektiva
identiteter tenderar ju att upprätthållas. Enligt Jenkins är det den symboliska dimensionen som ger identiteten kontinuitet. Genom den kan identiteten upprätthållas även när individerna i gruppen eller organisationen byts
ut. Institutionen, ”a pattern of behaviour in any particular setting that has
become etablished over time as ’the way things are done’”, bidrar till att
symbolerna och därmed kollektiv identitet kan upprätthållas över tid. 91
Då symboler och kategoriseringar är socialt konstruerade innebär de att
någon eller några anför dem medvetet eller omedvetet. Enligt Bauman &
May skapas inte ingruppen av sig själv i en stor och utspridd grupp (till
vilken avhandlingens objekt delvis räknas), utan måste göras till en sådan.
Det sköts av en grupp i gruppen, av Bauman & May benämnd kåren, som
formulerar vad det innebär att tillhöra ingruppen (tydliggör gränserna) och
ständigt argumenterar för enhet. Därmed bidrar den till identitetens kontinuitet.92 I fallet Filadelfia förutsätter jag att kåren utgjordes av församlingens ledning.93
Förhållandet mellan den ledande kärnan i gruppen och övriga medlemmar får förutsättas ha förändrats över tid. Avståndet mellan dessa var san91

Jenkins (2008) s. 139-140, 156-168, citat s. 157.

92

Bauman & May (2004) s. 49-50. Se även Strömberg (2004) s. 13-14, 280-286,
289-295. Enligt Strömberg var vissa skötsamma och utgjorde den ledande kärnan.
93
Med ledning avser jag församlingens pastorer/predikanter, äldste och styrelse.
Församlingsledningens organisation förändrades flera gånger under perioden 19101980. Under tidiga år utgjorde pastorerna, föreståndare och ytterligare någon medlem ”äldste”. Parallellt fungerade ”diakoner” tillsammans med föreståndaren som
styrelse. Under 1920-talet valdes ytterligare äldste, då hade också äldstekår och
styrelse gemensamma möten. Från 1929 separerades uppgifterna för äldste och
styrelse. Från 1936 utgjorde äldste tillsammans med diakonerna styrelsen. Från
1946 utgjorde äldste styrelsen och diakonerna var suppleanter. Församlingsledningens form inom Pingströrelsen och Filadelfiaförsamlingen diskuteras av Kennerberg (1996) s. 85-88; Josefsson (2005) s. 98-102, 109 not 23; Fahlgren (2006) s.
241. Styrelse och föreståndare valdes av församlingens ordinarie administrationsmöte (årsmöte) där varje myndig medlem hade rösträtt (Filadelfiaförsamlingens i
Stockholm stadgar 1916 § 5, 8, 9; 1936 § 7, 14, 15; 1946 § 7, 14, 15; 1962 § 7,
14, 15). Perioden för posten varierade under undersökningsperioden mellan ett till
fem år (ett år 1916 § 9, fem alternativt två år 1936 § 7, 15, ett år 1946 § 7, 15).
Ledamöterna kunde dock omväljas. Antalet i styrelsen ökade från minst 7 plus
föreståndare till minst 25 (men max 50) plus föreståndare (1916 § 5; 1962 § 7).
Föreståndare valdes antingen på begränsad eller obestämd tid (1916 § 11, i senare
stadgar omnämns inte varaktigheten 1936 § 17). Styrelsen valde fram till 1936
själv ordförande, sekreterare och kassör (§ 6). Därefter valdes vice ordf., sek. och
vice sek. inom styrelsen, medan föreståndaren var självskriven ordf. från 1936 (§
7). Pethrus hade dock även tidigare valts till ordförande varje år.
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nolikt ganska kort under begynnelsefasen. För det talar den ganska hårda
församlingstukten som strävade efter att hålla församlingen ”ren” och det
relativt låga antalet medlemmar.94 För tanken om ett ökat avstånd över tid
talar det kraftigt ökade medlemsantalet. En tilltagande distans mellan ledning/kåren och medlemmarna i övrigt indikeras även av att synen på medlemskap blev mer inklusiv under 1960- och 1970-talen. Individen styrde då
mer över sitt eget medlemskap till följd av att församlingsledningen inte
ville dra för tydliga gränser mellan innanför och utanför för att på så sätt,
enligt Kennerberg, behålla fler medlemmar.95
Symboler och kategoriseringar innebär även en maktkamp om vem eller
vilkas definitioner som ska användas. Den kampen kan stå inom gruppen
(kåren kan utmanas) men även vara extern. När det gäller Filadelfia så var
journalister och forskare intresserade av att definiera församlingen och
pingstväckelsen.96 Kåren kan enligt Bauman & May aldrig ostört definiera
den egna gruppen utan förutsätts även, medvetet eller omedvetet, ta hänsyn
till andras definitioner.
En svaghet med begreppet gränsdragning är att det tenderar att lyfta
fram defensiva uttryck av gruppens identitet, det vill säga att identiteten
handlar om att avskärma sig eller att ta avstånd från andra grupper eller
olika fenomen, eller att det kollektiva bygger på det svart-vita: ”antingen
är du med oss eller mot oss”. För att motverka detta är det viktigt att lyfta
fram de ovan nämnda nyanserna och föränderligheten i gränsdragningen.
Det är även relevant att ställa gränserna på ett område i relation till avsaknaden av gränser på ett annat, men liknande, område. Ytterligare ett sätt
att väga upp gränsdragningens defensiva sida kan vara att relatera den till
den mer konstruktiva sidan av den kollektiva identiteten, det vill säga den
symboliska enheten.

Berättelse
Berättande är, enligt historieteoretikern Jörn Rüsen, i högsta grad något
subjektivt. Det visar på människans subjektivitet i begripliggörandet av
tillvaron. Enligt författaren leder det subjektiva i berättandet till att identitet blir centralt. Genom att historieberättandet begripliggör tillvaron, begripliggör det även människan och identiteten hålls därmed samman trots

94

Kennerberg (1996) s. 57-65.

95

Kennerberg (1996) s. 51-63, 143-153, 171-174, 212-222. Cedersjö resonerar på
ett liknande sätt, (2001) s. 232.
96

Sahlberg (1977) s. 10-14; Stävare (2010) s. 51-84.
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förändring.97 I Routledge Encyclopedia of Narrative Theory sammanfattar
Andreea Deciu Ritivoi den teoretiska diskussionen om berättandets identitetsskapande egenskaper på ett liknande sätt. Genom att fragmenterade
händelser och erfarenheter kopplas samman på ett sätt som ger mening och
kontinuitet tar, enligt henne, det narrativa identitetsbegreppet hänsyn till
både subjektets och tillvarons föränderlighet och fragmenterade tillstånd,
och individens uppfattning av identiteten som sammanhängande och förhållandevis konstant.98 Det är den här sortens meningsskapande eller identitetsskapande berättande som är i fokus i avhandlingen.
Utifrån dessa resonemang kan Filadelfiaförsamlingens berättande tolkas
som att det, vare sig det rör individen, gruppen eller hela tillvaron, handlar

97

Rüsen, Jörn (2008) History: Narration, Interpretation, Orientation s. 1-19;
Rüsen, Jörn (2004) Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, s. 137-140.
Ett annat exempel där historia knyts till meningsgivande berättelser och därmed
kollektiv och individuell identitet är psykologen Jürgen Straubs (2005) ”Telling
Stories, Making History: Towards a Narrative Psychology of the Historical Construction of Meaning” i Straub, Jürgen (red.) Narraton, Identity, and Historical
Consciousness s. 44-98. Se även Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009)
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken s. 37-56; Aronsson, Peter
(2004) Historiebruk: att använda det förflutna s. 57-94.
98

Ritivoi, Andreea Deciu (2005) ”Identity and Narrative” i Routledge Encyclopedia of Narrative Theory s. 231-234. Jämför med Ricoeur, Paul (1980) ”Narrative
Time” i Critical Inquiry 7:1 s. 169-190; Bruner, Jerome (2003) Making Stories:
Law, Literature, Life s. 89-107; Riessman, Catherine Kohler (2008) Narrative
Methods for the Human Sciences. s. 3-10.
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om att skapa mening i en tillvaro som i sig själv saknar mening.99 Församlingen blottlägger i detta synsätt inte sin givna historia utan den ”skapar”
sin historia och ger därigenom mening åt sig själv, vilket också innebär
formandet av en självbild och mening åt det sammanhang i vilket den existerar.100
Oberoende av om det gäller nationell identitet eller en lokal organisations identitet finns återkommande element i denna typ av berättande.101 En
forskare som teoretiserat identitetsskapande berättande inom historiefältet
är den ovan nämnda Jörn Rüsen.102 Hans resonemang kommer att utgöra
utgångspunkten för min diskussion.
Berättande och därmed historisk mening är något föränderligt. En av de
grundläggande orsakerna till att berättelser förändras eller överges är, enligt Rüsen, att de inte längre är användbara eller meningsfulla. Det kan
röra sig om en ny situation, ett brott (eng. rupture) i erfarenheten, som inte
99

Där Rüsen tar sin utgångspunkt i historia och därmed främst det kollektiva berättandet, tar andra såsom psykologen Jerome Bruner och biografiforskaren John
Eakin sina utgångspunkter i individens berättelse och betydelsen den har för konstruktionen av identitet. Människans behov av att ordna tillvaron i berättelser
handlar om att ordna sitt eget liv: sin historia, samtid och förväntningar inför framtiden (Bruner talar om self-telling och the narrative art of self-making (self-making
narrativ), Eakin talar om self-narration (narrative identity)). Genom berättelsen kan
individen, men även gruppen, svara på ”vem jag/vad vi är” och ”hur jag/vi har
blivit den/det jag/vi är” det vill säga beskriva vad som gör ”mig själv”/”oss”
unik/unika. Bruner (2003) s. 31, 63-87; Eakin, Paul John (1999) How Our Lives
Become Stories: Making Selves s. vii, 100, 102-123. För tydlighetens skull kan det
noteras att Eakin är tveksam till om individens berättelse är lika med dennes identitet, han skriver dock att berättelsen spelar en central och strukturerande roll i formandet och uppehållandet av vår känsla av identitet. Eakin (1999) s. 102, 123-130.
Tanken om identitetens narrativitet har också kritiserats. I Kristensson Uggla,
Bengt (2011) ”Människan är inte en berättelse! Om identitet och narrativitet” i
Marander-Eklund, Lena & Östman, Ann-Catrin (red.) Biografiska betydelser:
norm och erfarenhet i levnadsberättelser s. 67-86, diskuteras det narrativa perspektivets gränser. I Strawson, Galen (2004) ”Against Narrativity” i Ratio, 17:4 s. 428452 förkastas teorin helt.

100

Därmed inte sagt att berättelseteorier nödvändigtvis innebär att tillvaron saknar
mening i sig själv. Paul Ricoeur kritiserar ett konstruktivistiskt perspektiv och argumenterar för tillvarons kronologi, (1980) s. 169-190.
101
Se exempelvis Wiklund (2006) s. 41-73; Alm, Martin (2002) Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel: svenska berättelser om USA åren 1900-193 s.
22-32.
102

Inom det svenska historiefältet har Rüsen grundligast presenterats i Wiklund
(2006). Rüsen är även en bärande teoretiker i antologin Claesson, Urban & Sinikka
Neuhaus (red.) (2014) Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism.
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är möjligt att hantera med hjälp av en befintlig berättelse.103 Detta sätt att
resonera grundar sig i tanken att berättelser har en praktisk funktion i det
att de är meningsgivande, det vill säga skapar ordning i en kaotisk tillvaro.104 För att berättelser ska ha den funktionen måste de vara koherenta
eller giltiga. Koherensen/giltigheten kan dock definieras utifrån olika infallsvinklar.
Ett sådant perspektiv är extern koherens. Det handlar om relationen
mellan berättelse och empiriska förhållanden. För att en berättelse ska
fungera måste den kunna hantera/stämma överens med upplevda eller
kända förhållanden (kontexten).105 Till detta kan även en intern koherens
läggas. Intern koherens innebär att berättelsen bör vara sammanhängande
utan direkta självmotsägelser.106
Rüsen lyfter också fram en tredje dimension som handlar om betydelse
och att berättelserna – för att vara användbara – även måste vara koherenta i förhållande till sådant som gruppens normer, mål och identitet.
Inom gruppen finns normer och mål som avgör vad som är relevant i det
förflutna. Normerna och målen ger även vägledning för hur dessa händelser eller processer ska värderas och bedömas. Även föreställningen om vem
”vi” är påverkar användbarheten av berättandet, den behöver korrespondera med självbilden.107 Förändringar i berättandet handlar därmed inte
enbart om anpassning till en föränderlig verklighet utan också om förändringar i relation till normer, mål och identitet.
Rüsens perspektiv saknar dock till stor del en viktig aspekt – nämligen
frågan om makt. Som bland annat organisationsvetaren Andrew D. Brown
påpekat formas berättelser inte bara av de egna intentionerna utan påver103

Rüsen, Jörn (2004) Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter s. 122-124.

104

Rüsen (2004) s. 137-140. Jämför med Linde, Charlotte (1993) Life Stories: The
Creation of Coherence s. 3-19; Bruner (2003) s. 63-87.
105

Rüsen (2004) s. 62-70, 128; Rüsen (2008) s. 59-74.

106

Alm (2002) s. 24-25.

107

Rüsen (2004) s. 62-70; Rüsen (2008) s. 59-74. Se även Bruner (2003) s. 63-67;
Fisher, Walter R. (1997) ”Narration, Reason, and Community” i Hinchman,
Sandra (red.) Memory, Identity, Community: The Idea of Narrative in the Human
Sciences s. 315-322; Alm (2002) s. 24-25; Wiklund (2006) s. 65-69. Jämför med
Linderborg, Åsa (2001a) Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som
ideologisk maktresurs 1892-2000. I hennes studie framgår det att historieskrivningen inte enbart anpassades till samhällsförändringar utan även till den position som
det socialdemokratiska partiet hade. Detta tog sig bland annat uttryck i att framställningen av partiets ledare som fungerat mothegemoniskt innan makttillträdet
övergick till att bekräfta maktpositionen när ledarna blev statsministrar, se s. 67146 särskilt s. 145.
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kas också av andra berättelser i samtiden.108 Psykologen Michael G. W.
Bamberg och sociologen Molly Andrews har visat att det kan röra sig om
dominerande sätt att berätta eller betrakta vissa fenomen (metaberättelser).109 Det kan också handla om konkurrerande berättelser. En
aktörs sätt att beskriva och tolka ett fenomen påverkas av andras sätt att
beskriva och tolka samma fenomen.110 De dominerande eller konkurrerande berättelserna behöver inte vara medvetna för att vara verksamma.
Meningsberättande uppstår därmed inte i vakuum utan bygger på hybrider
mellan olika visioner, strukturer och berättelser som i sin tur relaterar till
makt.
I en så stor grupp som den som Filadelfiaförsamlingen utgjorde, får det
förutsättas att det förekom ett antal olika sätt att berätta församlingens
historia,111 berättelser som var och en strävade efter en koherent struktur
men som ändå alltid rymde interna spänningar. I den här avhandlingen är
det formellt eller officiellt berättande som står i centrum.112 Med officiellt
avses här berättande om Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som har sitt
ursprung i församlingsorganisationen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att berättelseperspektivet ringar
in identiteten som en kontextuell och därmed föränderlig konstruktion.
Det gör det relevant att diskutera Filadelfias berättelse som en del av en
viss tid och inte enbart som något för gruppen internt. Frågan om hur berättelserna ska studeras återkommer jag till i avsnittet ”Metod och material”.

Verksamhet: rum, praktik och retorik
Genom begreppet verksamhet har jag velat inkludera både gruppens praktik och gruppens rumslighet för att därigenom få ett flerdimensionellt fo108

Brown, Andrew D. (2006) ”A Narrative Approach to Collective Identities” i
Journal of Management Studies 43:4 s. 741-743. Jämför med Bruner (2003) s. 6367.
109
Bamberg, Michael G. W. & Andrews, Molly. (red.) (2004) Considering Counter
Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense se exempelvis s. 1-5. Se även Bryld,
Claus & Warring, Anette (1999). Besættelsestiden som kollektiv erindring s. 55-72.
110

Fisher (1997) s. 316; Bamberg & Andrews (2004). Jämför med Linderborg
(2001a) s. 45-46, 69, 456-461 som diskuterar Socialdemokraternas sätt att berätta
Sveriges historia som en maktkamp mot en borgerlig hegemoni. Enligt Brown
(2006) s. 738-740 existerar konkurrensen även inom organisationen.
111

Jämför Brown (2006) s. 736-740.

112

Jämför med Baumans & Mays ”kår” (2004) s. 49-50. Enligt Brown (2006) s.
736-737 tenderar inflytelserika individer eller grupper i organisationer att eftersträva ett hegemoniskt berättande.
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kus. Med praktik avses ”både de enskilda handlingarna eller praktikerna
och deras idémässiga bakgrund och motivering”.113 Med rumslighet avses
de fysiska platserna där praktikerna utförs och de idéer och känslor som är
förknippade med dessa platser.114 Verksamhetsbegreppet rymmer därmed
en retorisk, en praktisk och en rumslig dimension. Definitionen liknar exempelvis Henri Lefebvres tredimensionella rumsbegrepp. Det rumsbegreppet täcker in en fysisk, en praktisk och en planerings-/meningsdimension.115
Jag har dock valt bort begreppet rum eftersom det i första hand för tankarna till det fysiska.
Hur relaterar då självbild till verksamhet? Enligt Richard Jenkins är
symboler ofta språkliga men kan även uttryckas i gruppens praktik och
rumsanvändning.116 Han argumenterar i sin tur utifrån etnologen Cohens
studier som visar på praktiker som bärare av eller uttryck för gruppers
identitet. Handlingar och föremål får i ljuset av gruppens världsbild eller i
kontrast till andra gruppers praktiker och föremål en eller flera betydelser.117 En liknande analys har använts för att tolka arkitekturen hos kapell
och kyrkor. 118
Med utgångspunkt i definitionen av verksamhetsbegreppet kommer uttrycken för gruppens eller organisationens identitet att studeras inom de tre
113

Josefsson (2005) s. 34.

114

Tuan, Yi-Fu (1991) ”Language and the Making of Place: A NarrativeDescriptive Approach” i Annals of the Association of American Geographers 81:4
s. 684-696. Se även Cresswell, Tim (2004) Place: A Short Introduction.
115
Lefebvre, Henri (2009) “Space and the State” (original 1978), i Neil Brenner
and Stuart Elden (red.) State, Space, World: Selected Essays s. 224-225. Se även
Knott, Kim (2010) “Cutting Through the Postsecular City: A Spatial Interrogation”
i Arie L. Molendijk, Justin Beaumont & Christof Jedan (red.) Exploring the
Postsecular. The Religious, the Political and the Urban s. 19-40.
116

Jenkins (2008) s. 140.

117

Cohen (1985) s. 50-63. Jämför med Eriksen, Thomas Hylland (2000) Små platser - stora frågor: en introduktion till socialantropologi s. 239-241.

118
Brodd, Sven-Erik (2001). Hörsal och mötesplats: om bönhusets sociologi och
teologi, i Ett mångtydigt rum s. 95-112; Sødal, Helje Kringlebotn (2013) ”Telt og
tempel” i Repstad, Pål & Seip Tønnessen, Elise (red.) Hellige Hus – Arkitektur og
utsmykning i religiøst liv s. 132-136, 162-170; Lindahl, Göran (1955) Högkyrkligt,
lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950 s. 131-166; Swensen, Grete
(1997) Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv
1870-1940 s. 21-34; Larsson, Mats (2007) De "riktigt kristna", deras "wänner"
och "motståndare": en lokal- och frikyrkohistorisk studie av Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet, 1858-1887 s. 141-144; Hellspong, Mats (1991).
Korset, fanan och fotbollen: folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv
s. 83-105.
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dimensionerna. Den retoriska dimensionen handlar om hur verksamheter
beskrevs och benämndes, det vill säga språkliga symboler. Uttryck för
idéer, visioner och känslor kopplade till verksamheten söks framför allt
där. Inom den praktiska dimensionen söks symbolerna och gränsdragningarna i aktiviteten eller handlingarna och i vilka personer som deltog. Den
rumsliga dimensionen riktar ljuset mot de fysiska platser där verksamheten
utövades. Symbolerna och gränserna är därmed också fysiska.
Dessa tre aspekter av verksamhet är tätt sammanvävda. Enligt kulturgeografen Yi-Fu Tuan bör rummets mening tolkas i relation till de praktiker, visioner och känslor som är kopplade till det.119 På ett liknande sätt
resonerar historikern Richard Kieckhefer när han menar att en kyrkas arkitektur inte kan tolkas på ett givande sätt om inte församlingens praktiker i
lokalen (liturgi) tas med i analysen.120
Det finns dock en analytisk poäng i att hålla isär de olika dimensionerna
– retorik, praktik och rum – då de kan rymma motsägande symbolik. Exempelvis kan en verksamhet retoriskt framställas som gränsöverskridande
medan verksamhetens innehåll och rumsliga form signalerar slutenhet.121
Förändringar i verksamheten kan tolkas på olika nivåer. På en funktionell nivå kan det handla om förändrade behov. Verksamheten skulle också
kunna tänkas förändras för att signalera den rätta identiteten. Dessa nivåer
behöver dock inte gå hand i hand. Här kan det noteras att spänningen
mellan medel och mål eller mellan en karismatisk logik och en institutionslogik återkommer. Med tanke på den kontinuitet som, enligt Jenkins, präglar symbolerna blir även avsaknaden av förändring intressant.122 En verksamhetsgren skulle kunna upprätthållas på grund av dess symbolvärde,
trots funktionellt sett förändrade behov.
Benägenheten till förändring ser också olika ut inom de olika dimensionerna av verksamheten. Av praktiska skäl är det svårare att ändra fysiska
aspekter än retoriska. Byggnader är materiella manifestationer av identitet
och verksamhet och därmed svårföränderliga. De kan överges eller omko-

119

Tuan (1991) s. 684-696.

120

Kieckhefer, Richard (2004) Theology in Stone: Church Architecture from
Byzantium to Berkeley s. 61.
121
Jämför exempelvis etnologen Mats Hellspongs och länsantikvarien Jan-Bertil
Schnells diskussioner om folkrörelsebyggnaders symboliska laddning. Hellspong
analyserar arkitektoniska uttryck och noterar i huvudsak avsaknad av symbolik,
(1991) s. 103-105. Schnell analyserar retoriken kopplad till folkrörelsernas byggnader och menar att de åtminstone i början gavs starkt symbolvärde, (1995) ”Folkrörelsernas byggnader” i Tomas Hall och Katarina Dunér Svenska hus s. 197-198.
122

Jenkins (2008) s. 140.
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das, som arbetarrörelsens Folkets Hus vilka under efterkrigstiden på vissa
håll gavs namnet Medborgarhus, men vanligare var att de stod kvar och
signalerade identitet och verksamhet långt efter det att den sociala verkligheten förändrats.123
Studier har visat att det kan vara relevant att inte bara analysera enskilda verksamhetsgrenar utan även en grupps verksamhet som helhet.
Inom vad som skulle kunna kallas pelarforskningen (av engelskans pillar)
har historiker och statsvetare varit intresserade av verksamheter hos grupper som innesluter näst intill alla delar av medlemmarnas liv.124 Detta
forskningsproblem har sin bakgrund i tolkningen av Beneluxländernas
välfärdsmodell, som historiskt sett varit organiserad med utgångspunkt i
religiösa och politiska grupperingar.125 Katoliker, protestanter, socialister
och liberaler tillhandahöll, var och en för sina ”medlemmar”, skolor, fackförbund, dagstidningar, radio, TV och politiska partier men även verksamhet/organisationer inom bland annat områden som kultur, sport, barn och
ungdom och välgörenhet.126 Fokus i dessa studier har varit att tolka helhetens funktion för gruppen. Greppet visar sig generera slutsatser som inte
hade varit möjliga att nå om man begränsat sig till isolerade delar. Mot
bakgrund av pelarforskningen blir det därför relevant att betrakta Filadelfiaförsamlingens omfattande arbete genom ett verksamhetsbegrepp som
inkluderar helheten.

Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur Filadelfiaförsamlingens självbild skapas, upprätthålls och eventuellt förändras under peri123
Karlsson, Lennart (2009) Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i
Bromölla 1905-1960 s. 90-99, 253-259.
124
Righart, Hans (1986) De katholieke zuil in Europa: een vergelijkend onderzoek
naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland,
België en Nederland; Bax, Erik H. (1988), Modernization and Cleavage in Dutch
Society: A Study of Long Term Economic and Social Change s. 105-107, 111-113;
Rooy, Piet de (1997) ”Farewell to Pillarization”, i The Netherlands’ Journal of
Social Sciences 33:1 s. 27-31; Dobbelaere, Karel (2000) ”The Rationale of Pillarization: The Case of Minority Movements” i Journal of Contemporary Religion
15:2 s. 181-199.
125

Detta brukar metaforiskt beskrivas som att samhället bygger på ett antal pelare.
Upprätthållandet av denna struktur och förstärkande av den benämns på engelska
pillarization. Blom, J. C. H. (1999) ”The Netherlands since 1830” i Blom & E.
Lamberts (red.) History of the Low Countries s. 423-460.
126

Andeweg, Rudy B. och Irwin, Galen A. (2005) Governance and Politics of the
Netherlands s. 23-24.
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oden 1910-1980. Studien tar sin utgångspunkt i tanken att självbilden är
central för en organisations sammanhållning och kollektiva identitet. Konkret undersöks församlingens självbild som den kommer till uttryck i historieskrivning och verksamhet under den aktuella perioden. Självbilden analyseras med hjälp av begreppen gränser och symboler och i relation till
samhälleliga och organisatoriska förändringsprocesser och till spänningen
mellan karismatisk logik och institutionslogik.
Övergripande frågor kommer att vara:
• Vilken självbild berättade församlingen fram och hur förändrades självbilden under perioden?
• Vilka berättelser kan Filadelfiaförsamlingens identitetsberättande sägas grundas i eller relatera till?
• Vilken självbild framkom i verksamheten och hur förhöll sig
denna bild till den uttalade berättelsen?
• Vilka strategier använde församlingen i formandet och förstärkandet av självbilden och hur förändrades dessa under perioden?

Material och metod
Självbilden kommer till uttryck på många olika sätt inom en organisation
som Filadelfiaförsamlingen. Gränserna kan dras språkligt i alla typer av
texter och tal. De markeras även genom praktiker relaterade till medlemsfrågor, genom vilka verksamheterna riktas till och liknande. Det meningsgivande berättandet kan finnas med som en medveten eller omedveten
bakgrund i alla typer av texter och praktiker. Därmed krävs någon form av
avgränsning. I avhandlingen kommer de båda aspekterna, som redan tidigare nämnts, att studeras dels i relation till gruppens historieberättande,
dels i relation till gruppens verksamheter. Ytterligare avgränsningar, val av
material och arbetssätt ska utvecklas i detta avsnitt.

Materialavgränsning
Självbildens symboler och gräns kommer att undersökas i församlingens
historieskrivning. Utgångspunkten är att båda dessa aspekter av identiteten, och i synnerhet den förra, framträder explicit i texter som behandlar
gruppens historia. I Filadelfia som organisation var det tre typer av texter
som fokuserade historiskt berättande: årsberättelserna som behandlade ett
verksamhetsår, skrifter utgivna i samband med årsjubileer och skrifter
framtagna för att informera om församlingens verksamhet.127 För att
127

Därmed inte sagt att historieberättandet enbart förekom i dessa typer av materi-
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komma åt det längre tidsperspektivet har sökljuset avgränsats till de texter
som behandlar en längre tidsperiod, det vill säga jubileums- och informationsskrifter.
Ovan avgränsades verksamhetsbegreppet till aktiviteter bedrivna av församlingen och omnämnda i församlingens årsberättelser. Enskilda projekt
drivna av församlingsmedlemmar inkluderas dock inte. Då Filadelfiaförsamlingen bedrivit en mängd olika verksamheter under 1900-talet kommer
de inkluderade att begränsas ytterligare till sådana som drevs under en
längre tidsperiod.
Även när studien är begränsad till Filadelfiaförsamlingen är tillgången
på material oöverskådligt. Därför har urvalet av källor styrts av tre kriterier: att materialet var producerat inom organisationen, att det var offentligt eller åtminstone tillgängligt för alla medlemmar och att det kan tänkas
ge svar på undersökningens frågor. Med hänsyn till dessa kriterier kommer
uttrycken för självbilden inom verksamhet att sökas i två huvudsakliga
material: församlingens årsberättelser och veckotidningen Evangelii Härold. Ytterligare tidningar och tidskrifter utgivna av församlingen hade
möjligen kunnat vara aktuella för att belysa delar av verksamheten. Att
dessa tidningar/tidskrifter skulle ge en annan bild än Evangelii Härold är
dock inte troligt.

Källmaterialets karaktär, relevans och tillförlitlighet
Årsberättelserna (ÅB) har som i övriga organisationer eller föreningar syftet att redogöra för den verksamhet som bedrivits inom organisationen/föreningen det senaste året. Berättelserna har säkerligen getts olika utrymme i olika organisationer. I Filadelfiaförsamlingen lästes de upp på
årsmötet.128 Dessutom refererades de mer eller mindre utförligt i Evangelii
Härold från 1926.129
Filadelfias årsberättelser består under perioden 1911-1980 av några
olika komponenter:
• inledning med ett bibelcitat följt av ett avsnitt där något övergripande skrivs om läget i församlingen och/eller samhället i stort
• huvuddel där verksamhetsgrenarnas arbete under året sammanfattas

128

Protokoll från församlingens års- och administrationsmöte 1919-01-06 § 2;
1921-02-06 § 2; Protokoll från årshögtid 1933-01-06 § 10; 1942-10-06 § 5; 195001-06 § 16; 1962-01-06 § 8; 1976-01-06 § 8.
129

Se exempelvis Evangelii Härold (EH) 1926-01-21 s. 29-30; 1930-01-23 s. 53-55;
1945-01-18 s. 64; 1960-01-21 s. 12. Trenden är att referaten blir kortare med åren.
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statistiska uppgifter om intag och uteslutning av medlemmar och
redovisning av de medlemmar som avlidit under året
• avslutning med en kort uppmaning/bön eller ett citat från Bibeln
inför framtiden.
Beskrivningarna av verksamheterna är självklart kortfattade och framför
allt deskriptiva men det förekommer även glimtar av förklaringar och motiveringar. Under perioden 1911-1972 ökar omfånget sett till sidantal från
knappt tio sidor till drygt trettio sidor. Från och med 1974 bryts den utvecklingen med berättelser på runt fem sidor. De är undertecknade av någon från den grupp som hade styrelsefunktion.
Retoriken i dessa texter handlar mycket om att visa på gruppens sammanhållning, verksamhetens relevans samt att uppmuntra till olika typer
av aktivitet inom den. Med tanke på årsberättelsernas funktion som rapporter över verksamheten tenderar de att utelämna konflikter och att överbetona positiva sidor i verksamheten. Det är dock inte ett problem i en
identitetsstudie. När det gäller uppgifter om exempelvis vilka verksamheter
som bedrevs och vilka platser som användes för verksamheten uppfattar
jag källan som tillförlitlig. Alla årsberättelser mellan 1911-1980 är studerade.130
Till materialet hör också Evangelii Härold (EH). EH var en veckotidning
som gavs ut mellan 1916 och 1993 och som fram till 1974 ägdes av Filadelfiaförsamlingen. Även om den juridiskt sett stod under Filadelfia hade
inte allt innehåll sitt ursprung i den församlingen. Enligt Josefsson kom
materialet från pingstförsamlingar över hela landet.131 Faktum kvarstår
dock att allt material gick genom redaktionen som styrdes av ledare inom
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Församlingens föreståndare Lewi Pethrus var redaktör tillsammans med Alfred Gustavsson för 1916-1922:1,
Pethrus och församlingsäldste Sven Lidman för 1922:2-1945, 1945:1-48
även med Walter Axelsson, Sven Lidman för 1946-1948:7, Zander Åberg
för 1948:8-18, Gösta Borgström för 1948:19-1950:6, vice föreståndare
Allan Törnberg, Gösta Borgström och Axel Blomqvist för 1950:7-1952:16,
•

130

Årsberättelserna för 1913 och 1918 saknas i Filadelfiaförsamlings arkiv.

131

Josefsson (2005) s. 18-19.
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församlingsäldste Gösta Borgström för 1952:17-1960:3 och Willis Säwe,
Pethrus efterträdare på posten som föreståndare, för 1960:4-1974.132
Tidningens huvudfunktion kan sägas ha varit att informera om församlingens och rörelsens verksamheter och undervisa i trosfrågor. Tidningens
innehåll kan delas in i tre huvuddelar: 1. Predikan, betraktelser, bibelstudier, vittnesbörd och ledare. 2. Rapporter och berättelser från nationell och
internationell mission. 3. Korta notiser från lokalförsamlingar, predikoturer och annonser. Debatter och debattartiklar saknas däremot nästan
helt. Tidningen ger därmed främst uttryck för ledarskapets perspektiv. För
1916-1922 är sidomfånget cirka 4-8 sidor och för 1923-1974 cirka 24-36
sidor.
Var tionde nummer ur varannan årgång av Evangelii Härold har studerats för att ge en översiktsbild, totalt 167 nummer. Enstaka nummer har
studerats i relation till specifika händelser/frågor.
Under perioden 1910-1980 gav församlingen ut sju jubileumsskrifter.
Dessa gavs ut i samband med 10-, 20-, 25-, 30-, 40-, 50- och 70årsjubileerna.133 De skiljer sig delvis åt till form och innehåll men bygger
till stor del på varandra även om det inte framgår explicit i texterna. Filadelfiaförsamlingens i Stockholm tioårsberättelse för åren 1910-1920
(1921), Tjugo år under Guds trofasthet: Filadelfiaförsamlingens i Stockholm tjugoårsberättelse åren 1910-1930 (1930) och Filadelfiaförsamlingen
i Stockholm 50 år 1910-1960 (1960) berättar församlingens historia och
innehållsmässigt liknar de i stor utsträckning varandra. Skriften Filadelfia i
Stockholm 40 år. En krönika i ord och bild (1950) redovisar historien
framför allt genom fotografier men innehåller även kortare texter. Texterna Filadelfiaförsamlingens tjugofemårsdag (1935) och Trettioårshögtiden
(1940) består av sammanställningar av tal hållna vid jubileumshögtiderna.
Den för 70-årsjubileet (1980) är en kortare text som främst är fokuserad
på samtiden men med historiska tillbakablickar. Till formen är den en
tidning/tidskrift, ett specialnummer av medlemstidningen Aktuellt från
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, medan övriga skrifter gavs ut i bok132
Evangelii Härold på Libris.se. Det är otydligt vem eller vilka som var redaktörer
när under 1950-talet. Enligt libris.se var Allan Törnberg, Gösta Borgström och
Axel Blomqvist redaktörer 1950-1952 och Gösta Borgström 1952-1960. Enligt
Söderholm (1960) Tjugo år under Guds trofasthet: Filadelfiaförsamlingens i Stockholm tjugoårsberättelse åren 1910-1930 s. 21 var Törnberg redaktör 1948-1956
och Pethrus redaktör 1956-1960. Enligt Stävare, Nils-Eje (2007b) i ”En mediamedveten väckelserörelse” i Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen.
Del 2, Verksamheter och särdrag under 1900-talet s. 323 var Gösta Borgström
redaktör 1948-1950 och 1952 och Törnberg 1950-1952.
133
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Det har även getts ut en kortare trycksak vid församlingens 90-årsjubileum.
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form. Under perioden gavs det även ut en informationsskrift om Filadelfia,
Filadelfia Stockholm: ett Guds under i nutid (1939). Den består av två
delar. Bokens första del kan närmast beskrivas som en karaktäristik av
Pingströrelsen. Den andra delen utgörs av en historik i en något kortad
version av jubileumsskriften 1930.
Eftersom syftet är att studera församlingens officiella berättande behöver
frågan om vem eller vilka som skrivit texterna besvaras. För det första kan
det noteras att församlingens föreståndare, Lewi Pethrus, Willis Säve och
Karl-Erik Heinerborg, inte står som författare eller redaktörer till skrifterna. Det hade varit möjligt – de var vana skribenter och författare – men
inte förväntat med tanke på genren. Däremot har de skrivit förord i flera
av dem och på så sätt sanktionerat dem.134 De skrifter som saknar förord
av föreståndaren är författade eller redigerade av personer i församlingsledningen eller i ansvarspositioner inom till exempel församlingens förlag
eller redaktionen för Evangelii Härold.135 Jubileumsskrifterna kan därmed
betraktas som en relevant källa för att ta del av den officiella bild/berättelse
som församlingen ville förmedla av gruppen.
134

Filadelfia Stockholm: ett Guds under i nutid (1939) skrevs av G. E. Söderholm
och Sven Lidman. Söderholm var redaktionssekreterare på Evangelii Härold och
diakon/äldste i församlingen. Lidman var med i församlingsledningen och chefredaktör för Evangelii Härold. Filadelfia i Stockholm 40 år. En krönika i ord och
bild (1950) redigerades av vice församlingsföreståndare och Evangelii Härolds
chefredaktör Allan Törnberg och medlemmen i redaktionen för samma tidsskrift,
Axel Blomqvist s. 173, 179. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 50 år 1910-1960
(1960) är författad av Hilding Söderholm. I ”Filadelfia 70 år” (1980) medverkar
pastorer, äldste och verksamhetsansvariga, Karl-Erik Heinerborg, Olof Djurfeldt,
Josef Östby, Inger Edén, Birger Thureson, Ingvar Guldstrand, Lennart Jernestrand,
Mats Kärnerud, Göte Edelbring och Tore Samuelsson.

135

Filadelfiaförsamlingens i Stockholm tioårsberättelse för åren 1910-1920 (1921)
framställdes av en kommitté bestående av Edvin Tallbacka, Filip Lundberg, Samuel
Sporrong och Fredrik Lööw. Tallbacka var medredaktör på Evangelii Härold och
fungerade även som lärare på församlingens bibelskola. Årsberättelse 1920 s. 7,
Tallbacka m.fl. (1921) s. 45, 91. Lundberg var en av församlingens diakoner (i
församlingsledningen), arbetade som föreståndare på församlingens expedition, ÅB
1916 s. 13; 1917 s. 13; 1920 s. 6; Tallbacka m.fl (1921) s. 130. Jag har inte funnit
någon information om Sporrongs och Lööws roller i församlingen. Enligt förordet
till skriften hade denna kommitté ”församlingens uppdrag att skriva föreliggande
redogörelse”, s. 3. G. E. Söderholm skrev Tjugo år under Guds trofasthet: Filadelfiaförsamlingens i Stockholm tjugoårsberättelse åren 1910-1930 (1930). Han var
redaktionssekreterare på Evangelii Härold och diakon/äldste i församlingen, Söderholm (1930) s. 17, 109; Törnberg och Blomqvist (1950) s. 38. Filadelfiaförlaget är
angivet som redaktör för talsamlingarna Filadelfiaförsamlingens tjugofemårsdag
(1935) och Trettioårshögtiden (1940).
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För att tydliggöra att det är Filadelfiaförsamlingens officiella historieskrivning som studeras kommer de ovan presenterade skrifterna att refereras till som Tio år (1921), Tjugo år (1930), Tjugofem år (1935), Filadelfia
Stockholm (1939), Trettio år (1940), Fyrtio år (1950), Femtio år (1960)
och Sjuttio år (1980).136
Vilka var de tänkta mottagarna av dessa skrifter? Var syftet att den bild
av Filadelfia som skapades i dem skulle nå utanför församlingen? Angående informationsskriften Filadelfia Stockholm: ett Guds under i nutid
(1939) är svaret ja, eftersom den hade till syfte att informera utomstående
om församlingen.137 I de övriga är det mer osäkert. I inledningen till en av
skrifterna betonas det till och med att texten framför allt var tänkt för
församlingens medlemmar. Det finns dock formuleringar i den texten som
antyder tanken om läsare utanför församlingen.138 Eventuellt säger även
utgivningsformen något om en tänkt spridning inom eller utanför församlingen. Sex av de sju jubileumsskrifterna är utgivna i bokform medan den
sjunde, utgiven 1980, är publicerad i församlingens medlemstidning. Bokformen skulle då kunna tolkas som ett tecken på spridning även utanför
församlingen medan medlemstidningen talar om ett försök att begränsa
spridningen.139 Tidningsformatet skulle även kunna tolkas i mer pragmatiska termer på så sätt att det uppfattades som att det inte fanns någon
marknad för en bok av det slaget.
Ur ett källkritiskt perspektiv kan det även noteras att denna typ av skrifter tenderar att, likt årsberättelserna, kraftigt betona organisationens goda
sidor och dess framgångar.140 I denna studie utgör detta inte ett problem,
eftersom syftet är att studera texterna som uttryck för gruppens självbild,
som den framstår vid olika tider. De behandlas därmed som kvarlevor från
den tid de publicerades och inte som källor till de årtionden som författar136

Vem som medverkat i respektive skrift med kapitel/tal framgår av källförteckningen.
137

Pethrus (1939) ”Förord” i Lidman & Söderholm Filadelfia Stockholm: ett Guds
under i nutid s. 3.
138

Ett exempel är när författaren i ett avsnitt svarar på en fråga som så att säga
kom ”utifrån”: ”Någon frågar: Erforen I icke Guds välsignelse i eder församlingen
även när densamma tillhörde baptistsamfundet? Jo, det är sant”, Tio år (1921) s.
120.
139

Huruvida de sedan lästes av människor utanför församlingen är, med tanke på
avhandlingens syfte, inte en avgörande fråga.
140

I många äldre jubileumsböcker inom fackföreningsrörelsen utelämnades interna
stridigheter och en positiv utvecklings lyftes fram (”från kaos till ordning” är ett
återkommande tema), enligt historikern Jonny Hjelm (1999) ”Fackförbunden skriver historia” i Arbetarhistoria 90-91 s. 13, 16.
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na avsåg att skildra.141 Eftersom genren tenderar att framhålla de positiva
sidorna förutsätter det att mindre fördelaktiga aspekter av det förflutna
kan ha sorterats bort. Därför behöver analysen av denna typ av material
även beakta frågan om vad som inte inkluderades.
Jubileumsskrifterna talar dock inte enbart om församlingens syn på sin
historia och på vad Filadelfia var när de skrevs, utan de förutsätts även tala
om hur ledningen ville att gruppens skulle vara eller hur den skulle bli – en
idealbild. Detta utgör inte heller något problem för studien men är relevant
att vara medveten om.
Utöver årsberättelser, Evangelii Härold och jubileumsskrifter har även
annat källmaterial använts i mindre utsträckning. Protokoll från församlingens medlemsmöten och från församlingsledningens sammanträden har i
undantagsfall anlitats för att belysa specifika händelser/frågor. Dessutom
har enstaka tidningsartiklar använts för att ge exempel på omvärldens
reaktioner på Filadelfiaförsamlingen. Dessa artiklar har återfunnits i Filadelfias klippsamlingar och genom källhänvisningar i tidigare forskning.
Församlingen bestod av en övervägande majoritet kvinnor under hela
perioden. Under vissa perioder var tre fjärdedelar kvinnor.142 Samtidigt kan
det konstateras att allt material har redigerats av män och att näst intill allt
källmaterial dessutom har skrivits av män. Detta har sin bakgrund i att
föreståndare, pastorer och äldste-/diakonkår skulle utgöras av män. Kvinnor kunde fungera i viktiga funktioner som missionär, evangelist med
mera, men inte vara församlingsföreståndare eller äldste, det vill säga inte
ha en uttalad församlingsledande funktion. Modellen ansågs vara hämtad
från Bibelns texter om den första församlingen.143 De ledande männen var
valda av församlingen i församlingsmötet.144 Denna struktur återfanns i
många rörelser vid 1900-talets början, men medan frågan om kvinnors
ställning aktualiserades redan då i vissa såväl religiösa som sekulära organisationer och blev alltmer aktuell under seklets gång, så tycks detta enligt
Lindberg i stort sett varit en perifer fråga inom Pingströrelsen fram till

141

Se även Thurén, Torsten (2013) Källkritik s. 94-96.

142

Kennerberg (1996) s. 251.

143

Lindberg (1991) s. 187-243; Nyberg Oskarsson, Gunilla (2007) ”Kvinnor marginaliserades när väckelsen etablerades” i Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke
(red.) Pingströrelsen. D. 2, Verksamheter och särdrag under 1900-talet s. 267-282.
144
Björk, Annica (2007) ”Ledarskap och ledarsyn i den fria församlingen” i Waern,
Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. D. 2, Verksamheter och särdrag
under 1900-talet s. 260-263.
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1970-talet.145 Huruvida och på vilket sätt detta också präglade rörelsens av
män konstruerade självbild, kommer att försöka utläsas ur materialet.

Att studera berättande av historien
Två grundläggande perspektiv utgör utgångspunkten för mitt sätt att studera jubileumsskrifterna. Dessa relaterar i någon mån till det som inom
narrativ metod brukar benämnas tematisk analys och strukturell analys.146
Det tematiska perspektivet kommer här att fokusera på berättelsens meningsdimension, det vill säga den mening församlingen skriver fram när
den berättar sin historia.147 Meningsdimensionen pekar på kombinationen
händelser/fakta och betydelse (norm, mål och identitet) som nämndes ovan
i teoriavsnittet.
Meningsdimensionen kommer att sökas i form av teman.148 Med det
menas här återkommande tankefigurer eller förhållningssätt som används
för att beskriva, värdera och förklara händelser och processer. Frågan blir
framför allt vilken bild av Filadelfiaförsamlingen som framträder i varje
enskild text och vilka teman den vilar på. För att på ett metodiskt sätt
kunna ringa in berättelsens meningsdimension behöver emellertid även dess
struktur beaktas. Strukturen eller formen har nämligen möjlighet att fördjupa förståelsen för hur händelser fogats samma till en meningsfull helhet.
Inspirerad av lingvisten Algirdas Julien Greimas aktantmodell fokuserar
jag strukturanalysen på handlingsfunktionerna sändare – mottagare, sub-
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Lindberg (1991) s. 187-243. Som pastorer och föreståndare började kvinnor
verka i enstaka fall från slutet av 1970-talet. Första gången som en kvinna valdes
till äldste var i slutet av 1980-talet. 2004 hade 18 av 483 församlingar en kvinna
som föreståndare, Nyberg Oskarsson (2007) s. 267-282. Det kan jämföras med
Svenska Missionsförbundet som 1950 öppnade pastorstjänsten för kvinnor, Andreasson, Hans (2007) Liv och rörelse: svenska missionskyrkans historia och identitet
s. 172. Carlsson Wetterberg, Christina (1986) Kvinnosyn och kvinnopolitik: en
studie av svensk socialdemokrati ca 1880-1910; Karlssons, Gunnel (1996) Från
broderskap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för
inflytande och makt i SAP; Hammar, Inger (1999) Emancipation och religion: den
svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900.
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Se exempelvis Riessman (2008) s. 53-104. Även om berättelsens tematik placeras i förgrunden i den här studien innebär det inte att berättelsens struktur är irrelevant, snarare tvärtom. Däremot innebär det att det inte rör sig om en regelrätt
strukturell analys. Jämför med Czarniawska, Barbara (2004) Narratives in Social
Science Research s. 60-75.
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Jämför Wiklund (2006) s. 50-57, som i sin tur bygger på Rüsen, se exempelvis
Rüsen (2004).
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Jämför Wiklund (2006) s. 104-107.
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jekt – objekt och hjälpare – motståndare.149 Styrkan med denna modell är
att den visar att allt berättande är drivet utifrån ett visst perspektiv, eftersom det finns någon/något som är subjektet och som har ett projekt.
Utifrån denna centrala linje perspektiveras allt annat.150 Enligt Rüsen är det
just historieskrivningens perspektivering som gör den identitetsskapande.151
En annan fördel med det greimasiska perspektivet är att handlingsfunktionerna inte är begränsade till konkreta aktörer, exempelvis kan sändare
och objekt ofta utgöras av mer abstrakta kategorier.152
Handlingsfunktioner är i aktantmodellen ordnade på tre axlar. En är
projektaxeln där subjektet strävar efter att uppnå något – objektet. Den
utgör grunden i berättelsens handling. För att sätta subjektet i rörelse behövs kommunikationsaxeln där sändaren försöker nå en mottagare med
något. Projektaxeln påverkas även av konfliktaxeln på vilken hjälpare och
motståndare finns.153
Relaterat till aktanterna är de händelser eller handlingar som för berättelsen framåt. Subjektet möter olika händelser i sin strävan att utföra uppdraget. I dessa händelser möts de olika aktanterna och spänningen mellan
dem måste hanteras. Dessa spänningar kan exempelvis handla om gott mot
ont, protagonist mot antagonist, det normala mot det oväntade eller himmelskt mot jordiskt. Tanken om spänningen som drivande i berättelsen
sätter sökljuset på sådant i texten som signalerar motsättning, men även på
frågor om vad som orsakat spänningen. I historieberättandet är det dock
även relevant att beakta tystnad i relation till händelser. Det kan nämligen
finnas händelser i församlingens historia som utelämnas från berättandet.
Dessa kan säga mycket om hur Filadelfia ville forma bilden av församling-

149
Herman, David (2005) ”Actant” i Herman m.fl. (red.) Routledge Encyclopedia
of Narrative Theory s. 1-2. Det bör noteras att det råder en omfattande diskussion
kring vad en berättelse eller narrativ i vid mening är och vilka beståndsdelar den
bygger på. Det ligger dock inte i denna avhandlings syfte att reda ut vilken teori
som är den ”rätta”.
150
Jämför med Ooijen, Erik van (2010) The Mold of Writing: Style and Structure in
Strindberg's Chamber Plays s. 33-39.
151

Se till exempel Rüsen (2008) s. 3.
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Keen, Suzanne (2003) Narrative Form s. 84-85; Johansson, Anna (2005) Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus s. 159.
153
Keen (2003) s. 68, 89-85. Se även Gripsrud, Jostein (2002) Mediakultur, mediesamhälle s. 254-258; Johansson (2005) s. 158; Nilsen, Kaj Berseth (red.) (1998) Att
möta texten: litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv s. 90-91; Sahlberg,
Göran (1998) Dykarens ansikte: om berättelsens roll i själavården - eller en själavårdares berättelse om sig själv s. 169-170.
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en och därigenom hantera konkurrerande berättelser både inom och utom
gruppen.
Centralt för analysen av gränsdragningarna blir hur berättandet beskriver aktanterna subjektet och motståndaren och relationen mellan dessa.
Eftersom aktanten motståndare inte behöver utgöras av en konkret aktör
kräver analysen öppenhet för att även andra fenomen kan ha en motarbetande funktion i berättelsen. Ett återkommande tema i den frikyrkliga
praktiken och världsbilden och som relaterar till frågan är gränsen mellan
församlingen (subjektet) och ”världen” (motståndare).154 Här finns dock
risken att bilden förenklas och att det sätts likhetstecken mellan ”världen”
och allt som ligger utanför församlingen. Enligt Björn Cedersjö var dock
gränsdragningen under 1900-talet mer komplex. Det fanns, enligt författaren, företeelser i församlingens omvärld som inte sågs som uttryck för
”världen”. Synen på vad som var uttryck för ”världen” förändrades dessutom över tid.155 Relationen församlingen – ”världen” blir viktig i underökningen av gränsdragningen, men sökljuset måste även riktas mot andra
relationer för att ge en mer hel bild.
Aktantmodellen ger möjlighet att lyfta fram grundläggande strukturer i
berättelsen men kan inte i sig tydliggöra förändring. Det finns dock ett par
olika tillvägagångssätt för att fånga förändringsaspekten. Ett är att analysera olika delar av berättelsen som till exempel början, mitt och slut.156
Genom det perspektivet kan förändringar inom en berättelse belysas. Ett
annat är att analysera berättande från olika tidpunkter. Det som framträder då är förändring över tid i berättandet. Den senare typen av förändring
är den som eftersöks i denna studie. Av särskilt intresse är förändringar i
tematik.
Viktigt att beakta vid användandet av denna analys är att berättelsen
inte självklart faller ut i denna modell. En berättelse är ofta möjlig att betrakta ur flera olika perspektiv eftersom det kan vara tvetydigt vad som är
subjekt, objekt, motståndare och så vidare. Olika karaktärer och tillstånd
kan förändras under berättelsens gång och därmed ha olika aktantsroller i
början av berättelsen jämfört med vid dess slut. Ett sätt att konkret hantera
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Cedersjö (2001) s. 115-150; Kennerberg (1996) s. 319-332; Amnå, Erik & Johannesson, Lena (red.) (1993) Tro mot tradition? Om den frikyrkliga identiteten s.
16-20.
155

Cedersjö (2001) s. 120-122, 133-143. Även Kennerberg (1996) s. 319-332 visar
på en förändring. Jämför med Amnå & Johannesson (red.) (1993) s. 16-20.

156
Sahlberg (1998) s. 170-173 använder det greppet för att synliggöra förändringar
inom en berättelse.
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eventuell ambivalens är att vid behov visa på alternativa strukturer och
tolkningar.
Sammanfattningsvis kan det noteras att de huvudsakliga verktygen för
att ringa in gränsdragning, självbild och spänningar i historieberättandet är
handlingsfunktioner och teman. Förändring över tid kommer att sökas
genom jämförelsen av berättelserna.

Att studera verksamheter
Studiet av självbilden i relation till verksamhet kommer att avgränsas till
sådan verksamhet som ägdes, drevs eller arrangerades helt eller delvis av
Filadelfiaförsamlingen och som erkändes som församlingens genom att
omnämnas i årsberättelserna. Projekt drivna av enskilda församlingsmedlemmar inkluderas därmed inte. Därutöver begränsas studien till verksamheter som drevs i Sverige under en längre tidsperiod. Med dessa noteringar
som enda reservation är tanken att ta ett brett grepp om församlingens
aktiviteter. Bakgrunden till mitt breda grepp på verksamheter är pingstforskningens ovan nämnda intresse för vad som skulle kunna benämnas
centrala verksamhetsgrenar eller aktiviteter. Josefsson, för att ta ett exempel, avgränsar sig till de delar i verksamheten som var viktiga i gruppens
självuppfattning.157 Jag vill med mitt grepp även inkludera sådant som,
med tanke på Josefssons formulering, var mer perifert. Utgångspunkten är
att gränsdragningen kommer till uttryck mer explicit i det som inte är
självklara aktiviteter för gruppen.
Med tanke på den långa undersökningsperioden är detaljerade genomgångar inom varje verksamhetsområde uteslutna. Verksamheterna studeras
och diskuteras därför framför allt i relation till symboler och gränsdragning.
Jag har valt att inte ta upp utlandsmissionen som verksamhetsgren, trots
att detta område var mycket centralt inom Pingströrelsen.158 En missionsaspekt utesluts dock inte helt i min studie. Josefsson menar att mission eller
evangelisation ansågs vara ”hela pingströrelsens uppdrag” inte bara missionärens.159 Det ingick som en självklar del i målet att "vinna själar för
Gud" och därmed också i den självbild som framgår av undersökningen.
Analysen av självbilden i verksamheten kommer att beakta de tre dimensionerna retorik, praktik och rum. Den retoriska dimensionen kommer
att studeras genom de av församlingen angivna motiveringarna till verk157

Josefsson (2005) s. 31-32.
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Josefsson (2005) s. 251-269; Bundy, David (2009) Visions of Apostolic Mission:
Scandinavian Pentecostal Mission to 1935.
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Josefsson (2005) s. 264.
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samheten. Med motiveringar menas explicit angivna motiv, syften och
orsaker till att driva enskilda verksamhetsgrenar. Verksamheternas roll
kommer även att beaktas i analysen av församlingens historieberättande.
Den praktiska dimensionen kommer för det första att studeras genom
gränsdragningen. Frågan är då vilka målgrupper de olika verksamhetsgrenarna var riktade till. Här skulle man kunna tänka sig att en övervägande
del medlemsinriktad verksamhet indikerar en exklusiv självbild medan en
övervägande del utåtriktad verksamhet indikerar en inklusiv självbild. När
det är fråga om en missionerande/evangeliserande eller på andra sätt budskapsspridande organisation som Filadelfiaförsamlingen kan en sådan analys bli missvisande. Utåtriktad verksamhet som har som praktiskt innehåll
och syfte att sprida ett budskap och omvända åhörarna kan sägas indikera
en självbild som säger att ”vi” har något unikt som andra också behöver få
del av. Därmed blir det väsentligt att i tolkningen beakta praktikens målgrupp, innehåll och den ovan nämnda retoriska dimensionen. För det
andra kommer självbilden att sökas i den symboliska laddning som praktiken kan tänkas rymma. För att synliggöra detta kommer verksamheten att
diskuteras både i relation till gruppens egen världsbild och till den samtid i
vilken den bedrevs. Vilken självbild har man om man till exempel bygger
en jättelik samlingssal eller har en mycket stor filantropisk verksamhet?
Forskningen om folkrörelsernas rumslighet har framför allt intresserat
sig för användningen av byggnader och då huvudlokaler som kyrkor, kapell, nykterhetsloger och Folkets Hus.160 Tanken är att vidga det perspektivet och även inkludera övriga typer av lokaler och platser där verksamheten bedrevs. Återigen med föresatsen att identiteten inte enbart kom till
uttryck i kärnverksamheten utan även, och kanske tydligare, i mer perifera
materialiseringar.
Den nämnda forskningen om rörelsernas rumslighet har i allmänhet tagit sin utgångspunkt i byggnadens arkitektur och interiör för att försöka
ringa in sådant som gruppens kultur, identitet eller teologi. Visst intresse
har även riktats mot de aktiviteter som bedrevs i lokalerna för att fördjupa
tolkningen av den fysiska dimensionen.161 Båda dessa aspekter, det vill säga
den materiella och den praktiska, kommer visserligen också att beaktas i
studien av Filadelfias verksamhet, men för att fördjupa analysen av rum160

Brodd (2001) s. 95-112; Hellspong (1991) s. 83-116; Holmblad, Inger-Britt
(2002) Hören Herrens röst!: svenska missionsförbundets kyrkobyggande fram till
1915, med tonvikt på Gävle-Daladistriktet s. 10-11; Sødal (2013) s. 132-171; Lindahl (1955) s. 131-166; Schnell (1995) s. 197-209; Swensen (1997) s. 12-13.
161
Sødal (2013) s. 132-171; Brodd (2001) s. 100-105; Swensen (1997) s. 171-235;
Kieckhefer (2004) s. 61.
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mets (byggnaders, lokalers och platsers) symboliska betydelse för gruppen
bör även den retoriska dimensionen belysas. Denna meningsdimension
kommer att undersökas som uttryckta motiv och som begreppsanvändning.162 Motiv har redan nämnts ovan. Med begreppsanvändning menas
här de olika beteckningar som används för byggnaderna.
Då de arkitektoniska och interiörmässiga aspekterna av Filadelfiaförsamlingens huvudlokaler redan behandlats i forskningen kommer de inte
att prioriteras här.163 Istället ligger fokus på huruvida rumsanvändningen
(även den som inte rörde huvudlokalerna) markerade eller tonade ned
gränser. En markering kan i detta fall innebära att fysiska avgränsare som
exempelvis väggar användes för att skilja mellan ”vi” och ”de”. En nedtoning kan innebära att ett rum användes eller att rumsliga hinder kringgicks
för att överbrygga en gräns mellan ”vi” och ”de”. Även dessa rumsliga
aspekter kommer att undersökas i texterna. För det första söks explicita
beskrivningar av de fysiska miljöer som användes. För det andra söks underförstådda anspelningar till den fysiska miljön. Avgörande för tolkningen
av rummets funktion blir därmed den verksamhet som bedrevs där. Centrala frågor är: Vilka typer av platser användes? Hur motiverades användningen? Hur användes och motiverades olika typer av fysiska gränser? Hur
hanterades förändringar i stadens fysiska karaktär, särskilt med tanke på
förorternas framväxt?
Uttrycken för självbild inom verksamheten kommer att sökas i två huvudsakliga material: församlingens årsberättelser och veckotidningen
Evangelii Härold. Årsberättelserna har använts för att söka svar på vilka
verksamheter som församlingen bedrev och vilka typer av platser och lokaler som användes för den verksamheten. Detta material ger också upplysningar om motiveringar och begreppsanvändning.
Källmaterialet begränsar möjligheten att analysera praktikens och den
fysiska dimensionens symboliker. Dessa studeras optimalt via observationer eller detaljerade beskrivningar. Då observation är uteslutet återstår beskrivningar. Det aktuella källmaterialet nämner praktikerna men oftast inte
i detalj. Det finns verksamhetsspecifika årsberättelser för några av verksamheterna. Dessa är något mer detaljerade i sina beskrivningar men å
andra sidan täcker de inte in hela undersökningsperioden. Jag har gjort
stickprov i dessa och de förefaller inte ge någon annan bild än de årsberättelser som representerar hela församlingens verksamhet. Eftersom det inte
162
Jämför Sødal (2013) s. 146-149 som förutom en extern tolkning också studerar
hur gruppen laddar sin byggnad symboliskt, dock utan att göra en systematisk
historisk genomgång.
163

Exempelvis Lindahl (1955) s. 163-165; Sødal (2013) s. 132-171.
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bedöms finnas något alternativt material som är så mycket mer detaljerat
att det skulle påverka studiens resultat på ett avgörande sätt har de ovan
presenterade källorna bedömts ge en tillräcklig bild.

Disposition
Avhandlingens empiriska kapitel är fyra till antalet. De tre första behandlar
hur Filadelfiaförsamlingen skapar och upprätthåller självbilden genom
historieskrivning. I det första empiriska kapitlet är syftet att söka historieskrivningens och därmed självbildens teman och förändringar i dessa. I de
två därefter följande kapitlen är syftet att analysera dessa teman teoretiskt
och kontextuellt för att synliggöra strategier för sammanhållning. I det
fjärde och sista empiriska kapitlet är syftet att analysera självbilden och
strategier för sammanhållning i verksamhetens rumslighet, retorik och
praktik som den beskrivs i församlingens årsberättelser. Avhandlingen
avslutas med ett kapitel där resultaten förs samman i en övergripande diskussion.
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Filadelfiaförsamlingens sammanhang
För att ge ett sammanhang till avhandlingens undersökning kommer Filadelfiaförsamlingens och den svenska Pingströrelsens historia under 1900talet att beskrivas i stora drag. Lyfts blicken utanför den rörelse som Filadelfia var en del av befann sig församlingen i huvudsak inom den frikyrkliga sfären. För att tydliggöra sammanhanget något kommer därför Filadelfia och Pingströrelsen att relateras till frikyrkligheten och då främst
Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet. Avgränsningen
har sin bakgrund i de förändringar som präglade de kyrkliga sammanhangen under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.
När frikyrkorna började växa fram från mitten av 1800-talet skedde
detta med utgångspunkt i Svenska kyrkan. De första frikyrkorna konstruerade därmed sina identiteter till stor del i relation till Svenska kyrkan. Vid
början av 1900-talet hade dock frikyrkorna börjat bli etablerade rörelser
och organisationer. Ur den frikyrkliga myllan växte sedan Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Pingströrelsen fram. Till skillnad från de tidigare
frikyrkorna utgjordes därmed inte den omedelbara kontexten av Svenska
kyrkan utan av de etablerade frikyrkorna.164 Bland dem var Baptistsamfundet och Missionsförbundet de två största.
För att kunna tolka Filadelfiaförsamlingens berättande behöver några
samhällsprocesser under 1900-talet och några centrala händelser eller processer i församlingens historia lyftas fram. Dessutom tarvas en introduktion till Filadelfias världsbild.

Det svenska samhällets förändringar
Tre samhällsövergripande förändringsprocesser under 1900-talet berörde
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm på ett särskilt sätt. En av dem var att
religionens, eller mer precist kristendomens, roll förändrades. Konkret
handlade det bland annat om liberalteologins framväxt, vilken tog sin utgångspunkt i en historiekritisk tolkning av Bibeln.165 Det handlade även om
en mer sekulär moral och en ny religionslagstiftning. Under 1800-talet var
det möjligt att lämna Svenska kyrkan om man gick över till ett av staten
godkänt samfund. Religionsfrihetslagen som antogs 1951 innebar att medborgarna fritt kunde välja trossamfund, men även att man kunde stå utanför religiösa sammanhang.166
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Josefsson (2007) s. 377.
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Bexell (2003) s. 270-279.
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Brohed (2005) s. 255-260.
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1900-talet präglades även av välfärdssamhällets framväxt. Den offentliga fattigvården som inrättades på 1600-talet övergick i ett mer generellt
socialförsäkringssystem. Det medförde ett minskat utrymme för ideella
insatser på välfärdsområdet. I stora städer som Stockholm utgjorde de
filantropiska organisationerna dock ett avgörande komplement till statliga
och kommunala insatser åtminstone fram till mitten av seklet.167
En tredje process var att Stockholm växte. Invånarantalet ökade från
300 000 1900 till drygt 800 000 1960. Sett till tätortsregionen fortsatte
ökningen och låg 1980 på knappt 1 400 000. Staden växte framför allt
genom inflyttning till ytterområdena och grannkommuner. Mellan 1960
och 1980 minskade till och med invånarantalet i innerstaden. Stockholm
gick från att ha varit begränsad till Gamla stan och malmarna till att vara
en sammanhängande storstadsregion.168
Sverige och särskilt Stockholm genomgick alltså omvälvande förändringar under undersökningsperioden. Hur detta mer konkret berörde Filadelfiaförsamlingen återkommer jag till i de empiriska kapitlen.

Pingströrelsens världsbild och utveckling
Världsbilden
Hur såg då rörelsens världsbild ut? Med utgångspunkt i teologen Ulrik
Josefssons studie Liv och över nog kommer några centrala teman i Pingströrelsens teologi att presenteras.
Rörelsen var, i kontrast till liberalteologin, biblicistisk, vilket innebar att
Bibeln sågs som slutgiltig norm för lära och liv. Bibeln var en mönsterbild
som skulle gestaltas så troget som möjligt. Urkristendomen utgjorde därför
ett ideal.169 Ulrik Josefsson talar om Pingströrelsens syn på tillvaron och
Bibeln som transhistorisk: ”livet här och nu uppfattades som direkt sammankopplat med den verklighet som beskrivs i Bibeln. Det fanns ingen
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Åmark, Klas (2005) Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i
Norge och Sverige; Christiansson, Elisabeth (2006). Kyrklig och social reform:
motiveringar till diakoni 1845-1965; Weiner, Gena (1995) ”Kampen mot vanvård:
Barnavårdsbyrån i Solna 1912-1951” i Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne
(red.) På tröskeln till välfärden. s. 175-201.
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Nilsson, Lars (2002a) ”En ny tid i sikte” i Hall, Thomas & Nilsson, Lars Staden
på vattnet. D. 2, 1850-2002 s. 8-9; Nilsson, Lars (2002) ”Stockholmarna bor och
arbetar 1850-2002” i Hall, Thomas & Nilsson, Lars Staden på vattnet. D. 2, 18502002 s. 15-17, 27.
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principiell skillnad mellan Bibelns tid och verklighet och den innevarande
tiden och verkligheten.”170
Uppfattningen om tillvaron var centrerad runt Jesus och frälsningen, en
uppfattning som delades av andra kristna rörelser. Fokus på dessa områden hade sin läromässiga bakgrund i att människan skulle dömas och därför var i behov av räddning undan ett evigt straff i helvetet och till gemenskap med Gud/Jesus i himlen. Enda sättet att bli räddad var genom en personlig tro på Jesus.171 Behovet av räddning och den personliga trons avgörande del i räddningen låg även till grund för missionen. Att sprida budskapet var gruppens huvuduppdrag.172
Eftersom Bibelns verklighet och rörelsens verklighet överlappade, präglades världsbilden av uppfattningen att det fanns en gud som kunde ingripa
i tillvaron på ett direkt och konkret sätt. Gudsingripandet skulle ske inte
minst i form av Jesus återkomst, men guds direkta handlande kunde även
ske på ett mer vardagligt plan i form av karismatiska uttryck173. Det innebar att sådant som tungotal och helande sågs som en naturlig del i den
troendes liv. Helande ansågs till och med emellanåt ersätta medicinsk
läkarvård.174 Josefsson menar att den direkta gudsaktiviteten även ansågs
kunna fungera som en ”förmerande kraft”, både för Pingströrelsens uppgift att sprida sitt budskap och för den troende individens andliga och moraliska strävanden.175 Betoningen på de karismatiska uttrycken var specifika för Pingströrelsen.176
Något som enligt Josefsson också skilde Pingströrelsen från många av de
övriga frikyrkorna och som påverkade deras syn på tillvaron var betoningen på det som kallades ”brudens hemliga uppryckande”, en lära som
byggdes bland annat från en tolkning av Matteusevangeliet 25:1-13 och 1
Thessalonikerbrevet 4:16-18.177I detta uppryckande förväntades att de
”sant” troende skulle tas till himlen, samtidigt som den övriga mänskligheten gick igenom en verklig ”vedermöda”. Tiden för detta uppryckande

170

Josefsson (2005) s. 189-191, citatet s. 190.

171

Josefsson (2005) s. 68, 72.

172

Josefsson (2005) s. 266-267.

173
Med karismatiska uttryck menas sådant som kopplades till ”den helige Andes”
inverkan. Det kunde röra sig om exempelvis tungotal (glossalia), övernaturliga
helanden och profetiska budskap.
174

Josefsson (2005) s. 50, 148-150.

175

Josefsson (2005) s. 130-131.

176

Josefsson (2005) s. 132.

177

Josefsson (2005) s. 158-163.
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uppfattades vara inne och kunde ske när som helst. Detta medförde att
pingstvännerna uppfattade sin tid på jorden som starkt begränsad.178
Till världsbilden hörde även läran om den ”rena” församlingen. Josefsson skriver att ”[d]en skapades genom att tro, omvändelse och dop var
ingången i församlingen, [not] och den vidmakthölls genom sträng församlingstukt”.179 Enligt författaren var det bland annat den ovan nämnda tanken om ”uppryckandet” som för Pingströrelsen låg bakom läran om den
rena församlingen. För att församlingen skulle få komma med behövde den
vara redo.180 Idealet om den rena församlingen delades dock av stora delar
av väckelserörelsen.
Världsbilden förändrades något under 1900-talets gång. Enligt Sahlberg
tonades, åtminstone hos Lewi Pethrus, den apokalyptiska sidan av världsbilden ned under 1930-talet. Tiden som församlingen hade kvar sågs då
inte längre som lika kort. Det innebar dock inte att läran försvann, tanken
om att tiden närmade sig sitt slut aktualiserades i perioder av kris. 181

Avgörande händelser
Ett antal händelser som präglat Filadelfiaförsamlingen och som kan tänkas
ha påverkat självbilden kommer nu att lyftas fram för att ge ett sammanhang åt Filadelfiaförsamlingens berättelse: Pingstväckelsen kommer till
Sverige 1906; Filadelfiaförsamlingen bildas inom ramen för Baptistförbundet 1910; Församlingen utesluts 1913; den så kallade Franklinstriden
1929; den så kallade Lidmanstriden 1948; Lewi Pethrus slutar som församlingens föreståndare 1958 och Pethrus avlider 1974.
Pingstväckelsens ankomst till Sverige
Pingstväckelsen182 eller pentekostalismen växte alltså fram inom ett antal
kristna förnyelserörelser i USA i början av 1900-talet. Det gemensamma
och distinkta för rörelsen var betoningen på ”Anden” och Andens verk-

178

Josefsson (2005) s. 166-168.

179

Josefsson (2005) s. 106.

180

Josefsson (2005) s. 106-107.

181

Sahlberg (1977) s. 56-59, 140.

182

Den förnyelserörelse som uppkom i USA men som snart spreds över stora delar
av världen brukar benämnas pingstväckelsen/pentekostalismen. Pingströrelsen med
litet p står i avhandlingen för de församlingsrörelser och samfund internationellt
och nationellt som brukar benämnas pentekostala. Pingströrelsen med stort P
kommer att stå för den samfundsliknande rörelse av församlingar som uppstod i
Sverige.
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ningar i form av exempelvis tungotal, profetior och helanden.183 En central
position i rörelsen intog William Seymour (1870-1922), predikant och son
till en frigiven slav. Kring honom skapades 1906 en liten etniskt integrerad
församling. Mötena, som hölls i en gammal lagerlokal på Azusa Street i
Los Angeles, präglades av spontanitet och karismatiska fenomen som
"sång i tungor" och att deltagarna föll till golvet ”under Andens kraft”.
Församlingens ledning bestod av människor från olika etniska grupper och
av båda könen. Teologen Allan Anderson skriver att den etniska integrationen var unik för den tiden och gjorde det möjligt för medlemmar från
etniska minoriteter att uppleva en värdighet som de saknade i samhället i
övrigt.184 Rörelsen spreds snabbt genom besökare men även genom församlingens tidning, The Apostolic Faith, som hade en upplaga på 50 000 exemplar 1908. Det expansiva draget framkommer också i pingstväckelsens
betoning på evangelisation och mission.185
Till Sverige kom pingstväckelsen 1906 först via svenskar som varit på
Azusa Street. Två tidiga centra för rörelsen blev baptistförsamlingen Elim i
Skövde och baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro. Rörelsen kom även via
den norska metodistpastorn Thomas B. Barratt, verksam i Oslo, som själv
besökt USA och haft karismatiska upplevelser.186 Från den nystartade
pingstförsamlingen i Oslo sändes missionärer till Sverige, Tyskland, Mellanöstern och Indien. Människor reste även från hela Europa för att besöka
Barratts församling, bland dem fanns svensken Lewi Pethrus. Pethrus blev
vid samma tid anställd av Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.187
Likt uppkomsten i USA etablerade sig pingstväckelsen i redan befintliga
väckelserörelser och då primärt baptiströrelsen, och kom därmed att
präglas av den baptistiska teologin och traditionen. Till skillnad från utvecklingen i USA där väckelsen splittrades upp i ett antal riktningar och
183

Josefsson (2005) s. 50. Det fanns dock redan tidigt olika läroriktningar inom
den pentekostala rörelsen, se Warrington (2008) s. 12-14; Anderson (2004).
184

Anderson (2004) s. 39-40; Alvarsson (2007a) s. 11-43; Alvarsson, Jan-Åke
(2007b) ”Pigor och arbetare har blivit solid medelklass: pingströrelsens klassresa i
det svenska samhället” i Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen.
Del 2, Verksamheter och särdrag under 1900-talet s. 339-358.
185

Anderson (2004) s. 40-43. Den pentekostala rörelsen har blivit en av de största
och snabbast växande kristna traditionerna i världen. Det är dock svårt att tala om
en global pentekostal tradition då den uttrycks på olika sätt i olika länder/världsdelar och även förekommer inom olika kyrkor/samfund. Warrington
(2008) s. 6-11.
186

Anderson (2004) s. 84-88.

187

Alvarsson (2007a) s. 20-24; Stävare (2008) s. 61; Bundy, David (2009) s. 247314.
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samfund växte en relativt enhetlig och sammanhållen rörelse med fristående församlingar fram i Sverige, samtidigt som väckelsen åtminstone i
början av 1900-talet fortsatte att fungera som en förnyelserörelse inom
Baptistsamfundet.188
Väckelsen välkomnades av delar av samfundet medan andra var tveksamma. Kritiken riktades främst mot det som man beskrev som oordning
under de karismatiska mötena.189
I sekulär press blev ”tungotalarna” hårt kritiserade.190 Fenomenet beskrevs som tillgjort eller sjukligt.
En metodistpräst Barratt, ledare af Kristianias stadsmission, har under julen
hållit religiösa möten, som trotsa all beskrifning. Genom lågande predikningar, bön, sång och allehanda religiösa experiment har han försatt sina
lyssnare i formligt vanvett, de ha skrikit och uppfört sig som galna. Flera ha
störtat omkull på golfvet i svåra krampanfall och sedan måst ligga till sängs,
sjuka af upphetsningen och rädsla. Värst var det på nyårsafton, då församlingen tjöt så det hördes långt ut på gatan.191
Det går inte [att komma tillrätta med tungotalarna] genom att skoja bort
saken – det är absolut förkastligt – och det går inte att gå och uppträda på
ett tungomålsmöte och tala förstånd med församlingen. Erfarenheten har
nogsamt lärt oss att detta är lönlöst.
– Ja, men sätt ska väl finnas?
– Ja, om tidningspressen toge saken på allvar och präntade i folk att tungomålstalandet är ingenting annat än ett bevis på ett lägre kulturstadium, och
alls icke på någon mer lifvsvarm religion.192

Många av kommentarerna präglades av tidens rationella och vetenskapliga
ideal. Under 1920- och 1950-talen blossade skriverierna åter upp i samband med att församlingarna anordnade större offentliga väckelsemöten
där man bad för sjuka.193

Församlingens bildande och uteslutning
Filadelfiaförsamlingen startades av 29 personer som Stockholms sjunde
baptistförsamling 1910 med lokal i en källare på Uppsalagatan 11. 1911
188

Alvarsson (2007a) s. 18-43; Anderson (2004) s. 19-62.

189

Westin, Gunnar (1965) Svenska Baptistsamfundet 1887-1914 s. 207-244.

190

Sahlberg (1977) s. 10-14.

191

Dagens Nyheter 1907-01-04 (A) s. 3, citerat från Stävare (2010) s. 59.

192

Dagen (Aftonbladets morgonupplaga) 1907-04-30 s. 2, citerat från Stävare
(2010) s. 64.

193
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Stävare (2010) s. 51-84.
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anställdes Pethrus som predikant, 27 år gammal. Dessförinnan hade han
varit föreståndare för Lidköpings baptistförsamling. Filadelfia växte snabbt
och blev ett viktigt centrum för pingstväckelsen.
1913 uteslöts församlingen ur Baptistsamfundet, med hänvisning till församlingens avvikande synsätt på och praktiserande av nattvarden. Praxis
var nämligen att endast de som var medlemmar i en till samfundet ansluten
församling fick delta i nattvardsfirandet. I Filadelfia hade alla troendedöpta, oavsett församlingstillhörighet, fått delta, något som Lewi Pethrus
uppfattade som mer bibliskt.194 Fristående församlingar hade bildats av
”pingstvänner” innan 1913 men i och med uteslutningen uppmuntrades
den trenden.195
Pethrus framträdde efter detta som en stark förespråkare för den lokala
församlingens suveränitet och en motståndare till samfundsorganisationer.
Enligt honom fanns ingen annan biblisk organisationsform än den lokala
församlingen. Enheten församlingar emellan skulle enbart upprätthållas
genom ”andliga” band, inte organisatoriska.196
Det var inte alla inom pingstväckelsen som delade Pethrus samfundssyn.
Efter uteslutningen uppstod bland annat en konflikt mellan Lewi Pethrus
och Örebromissionens ledare John Ongman. Pethrus betonade friheten
från samfund medan Ongman menade att pingstväckelsen kunde få denna
frihet inom Baptistsamfundet. Det är även mot bakgrund av den konflikten
som Filadelfiaförsamlingens grundande av en egen bibelskola kan betraktas. Tidigare hade pingstväckelsens anhängare gått på Örebromissionens
bibelskola, men i och med schismen tilläts inte de som tillhörde församlingar utanför baptistsamfundet att delta.197
En annan verksamhet som startades av församlingen under 1910-talet
var veckotidningen Evangelii Härold. Efter uteslutningen tilläts varken
artiklar eller annonser från församlingen i Baptistsamfundets tidning
Vecko-Posten. Predikoturer och texter av Pethrus togs då istället in i
Svenska Tribunen som tagit ställning för Filadelfia i Stockholm. Denna
194
Brohed (2005) s. 96. Enligt Sahlberg hade uteslutningen även sin bakgrund i
baptistledningens kritiska hållning till den karismatiska delen av väckelserörelsen,
Sahlberg (1977) s. 21-22. Ulrik Josefsson tillägger att det även handlade om vissa
ledares personliga anseende och skilda syner på relationen mellan församling och
samfund, Josefsson (2005) s. 378-379. Det bör dock noteras att den tidigare
nämnda baptistförsamlingen Elim, som också bejakade karismatiken, inte uteslöts,
Westin (1965) s. 355-363.
195

Westin (1965) s. 346-378; Sahlberg (1977) s. 9-27.

196

Brohed (2005) s. 97-98; Struble (1982/2009) s. 73-101.

197

Sahlberg (1977) s. 21-27. För en diskussion om synen på församling och organisationer inom Pingströrelsen se Fahlgren (2006) s. 237-273.
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tidning skulle dock efter en tid ha förvägrat församlingen utrymme, vilket
anfördes som orsak till att Filadelfia grundade sin egen tidning. Sahlberg
visar dock att Svenska Tribunen fortsatt tog in församlingens annonser,
vilket talar emot den bilden. Däremot upphörde annonseringen i och med
utgivningen av Evangelii Härold nyåret 1916, vilket enligt Sahlberg snarare
talar för att materialet inte längre skickades till Svenska Tribunen.198 Den
konflikt som åberopades som motiv till tidningsgrundandet tycks således
inte ha existerat.
Under 1910-talet startades under Lewi Pethrus ledning, förutom veckotidningen och bibelskolan, också ett förlag (1912). Dessa projekt blev
sammanhållande länkar i det informella nätverk av fristående församlingar
som hade börjat växa fram. Medan de äldre samfunden formaliserades
som organisationer saknade alltså Pingströrelsen den formella strukturen.
För Pethrus var avsaknaden av sådana strukturer ett ideologiskt ställningstagande.199
Den framväxande rörelsen markerade även mot de äldre samfunden genom att ta avstånd från särorganisering av ungdomsarbete och från ekumenisk, det vill säga samfundsövergripande, verksamhet. Ett annat område
där den gick emot dessa samfund var i synen på politiskt engagemang.
Inom de etablerade frikyrkorörelserna fanns många medlemmar som var
politiskt engagerade. Sådant engagemang var inte prioriterat inom den
unga Pingströrelsen.200

Franklinstriden
Avsaknaden av en mer formaliserad samfundsorganisation medförde vissa
svårigheter i pingstförsamlingarnas praktiska arbete. Inom de övriga frikyrkorna administrerades bland annat utlandsmissionen centralt men inom
Pingströrelsen sköttes detta i de lokala församlingarna. För att underlätta
för församlingarna inrättades 1924 missionsorganisationen Svenska Fria
Missionen (SFM). Organisationen växte och fick med tiden en samfundsliknande funktion. På en av rörelsens konferenser beslutades 1929 att lägga
ned SFM.201 A. P. Franklin, som varit ledare för missionsorganisationen,
uteslöts också från församlingen. Uteslutningen motiverades med hans
privata affärer och att han hade vänt sig mot Pethrus.202 Striden handlade
198

Sahlberg (1977) s. 24-25.

199

Alvarsson (2007a) s. 35-42; Sahlberg (1977) s. 29-36; Struble (1982/2009) s. 4751, 195-244.
200

Sahlberg (1977) s. 29-36; Carlsson (1990) s. 122-232.

201

Struble (1982/2009) s. 101-130.

202

Kennerberg (1996) s. 114-115.
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därmed delvis om synen på hur arbetet skulle organiseras, men, enligt
Sahlberg, även om en kamp om ledarskapet inom rörelsen.203
Kampen mellan Pethrus och Franklin medförde dock ingen nämnvärd
splittring inom Pingströrelsen. Snarare medförde det att Filadelfiaförsamlingens och Pethrus roll som rörelsens inofficiella samordnare och ledare
stärktes. Ett tecken på det var det första möte för alla rörelsens predikanter
som hölls i Filadelfiakyrkan i Stockholm 1934, ett forum som med tiden
blev en sammanhållande institution.204

Lidmanstriden
Lewi Pethrus hade fram till 1945 argumenterat för en dagstidning inför
Filadelfias styrelse men mött motstånd. Till följd därav tog Pethrus initiativet till att organisera Dagen, som ett fristående företag.205 I och med tidningen infördes en ny verksamhetsinriktning. Tidigare hade fokus varit att
nå individer med ”evangeliet”, men nu vidgades uppdragen även till politisk opinionsbildning. Det framväxande politiska engagemanget delades
emellertid inte av alla i rörelsen. En av Filadelfiaförsamlingens mest framstående ledare, poeten Sven Lidman, som också var chefredaktör för Evangelii Härold, tillhörde dem som ville tona ned den politiska inriktningen
och var dessutom kritisk till Dagen.206
1948 utbröt en konflikt mellan dessa de två främsta ledarna inom Filadelfiaförsamlingen och Pingströrelsen. Konflikten hade många bottnar; den
handlade förvisso om motsättningar gällande bland annat det politiska
engagemanget och tidningen Dagen, men den handlade också också om
Lidmans familj och Pethrus ledarstil. Striden utspelade sig delvis i pressen
eftersom Lidman publicerade sin kritik och sina anklagelser i Aftonbladet
203

Sahlberg (1977) s. 50-51, se även Lindberg (1991) s. 96-116. Jämför med
Struble som menar att konflikten inte gällde ledarskap utan olika syner på organisationsfrågan. Han visar även att striden, som till en början skapade splittring i
rörelsen, senare stärkte rörelsens sammanhållning, (1982/2009) s. 113-130.
204

Struble (1982/2009) s. 113-130.

205

Sahlberg (1977) s. 86-105.
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Motsättningen tolkar Sahlberg delvis i ljuset av olika betoningar i fråga om hur
samhället kunde förändras – genom reformer eller genom direkta ingripanden av
Gud. Spänningen mellan Lewi Pethrus och Sven Lidmans syn på det politiska engagemanget tolkas som en av orsakerna till den konflikt som uppstod mellan dem på
slutet av 1940-talet. Sahlberg s. 88-90, 95. Jämför med Carlsson som menar att
skillnaden i Pethrus och Lidmans syn på samhällsengagemang framför allt var
teologisk, (1990) s. 2052-11. Se även Stävare, Nils-Eije (2007a) ”Ökat engagemang
i samhällsfrågor” i Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. Del 1,
Händelser och utveckling under 1900-talet s. 162-164.
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och ledde till att Sven Lidman uteslöts. Lidmanstriden medförde inte någon
större delning av rörelsen utan befäste, liksom Franklinstriden, på lite sikt
Lewi Pethrus ledarroll.207

Lewi Pethrus avgång och ”hembud”
1958 avgick Pethrus efter 47 år som föreståndare. Han hade då hunnit bli
74 år gammal. Avgången motiverades med att han ville koncentrera sig på
Dagen. Pethrus kvarstod dock som predikant och äldste i Filadelfiaförsamlingen och som inofficiell ledare för rörelsen. Han hade även tidigare, 1935
och 1940, sagt upp sig, men församlingen hade då insisterat på att han
skulle fortsätta. Ny föreståndare blev Willis Säwe, tidigare missionär i
Frankrike och pastor i Malmö pingstförsamling.208 Han var, till skillnad
från sin föregångare, inte odelat positiv till rörelsens engagemang i politiken. Enligt honom fick individen gärna engagera sig, men församlingen och
rörelsen skulle inte ha något med partipolitiskt engagemang att göra.209
Förutom Dagen ägnade sig Pethrus åt sina politiska projekt i form av
Kristet samhällsansvar (KSA), en organisation som verkade för att få in
kristna i riksdagen, och sedan i form av partiet Kristen demokratisk samling (KDS).210 Dessutom fanns han med i ledningen för många av Pingströrelsens företag och stiftelser. 1972 satt Pethrus i styrelsen för sju av rörelsens tolv organisationer.211
Den politiska utvecklingen och de många företagen uppskattades inte av
alla. När antalet medlemmar i Pingströrelsen dessutom minskade under
några år i mitten av 1960-talet, höjdes kritiska röster mot Pethrus.212 Ett
207

Sahlberg (1977) s. 113-115; Stävare (2007a) s. 160-172.

208

Lundgren, Ivar (2007) “Pingstvännerna in i partipolitiken: rörelsen stark trots
splittringstendenser” i Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen.
Del 1, Händelser och utveckling under 1900-talet s. 223-227; Sahlberg (1977) s.
86-87; Stävare (2007a) s. 157.
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Carlsson (1990) s. 205-214; Stävare (2008) s. 205-206. Jämför hur Stävare
skriver om den inom rörelsen inflytelserika pingstpastorn Georg Gustafsson. Gustafsson var enligt Stävare positiv till Dagen och likande verksamhet men framstod
som kritisk till den politiskt inriktade kristna tron, Stävare (2008) s. 206-208, 307310, 325-326.
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Nyutgiven 2008; Erixon, Björne (2007) ”Andlig förnyelse i många församlingar:
karismatiker och hippies trotsade samfundsgränser” i Waern, Claes & Alvarsson,
Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. Del 1, Händelser och utveckling under 1900-talet s.
282.
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uttryck för detta var bland annat den protest- och förnyelserörelse som
växte fram vid slutet av 1950-talet och början av 1960-talet inom Pingströrelsen. Maranatarörelsen ”utgav sig för att vara återupplivaren av den
ursprungliga” pingstväckelsen.213 Pethrus var fortfarande sedd som rörelsens ledare men stödet var inte längre unisont. Han blev även ifrågasatt på
grund av sitt stöd för den så kallade karismatiska rörelsen som kom till
Sverige i slutet av 1960-talet. Detta var en väckelse- och förnyelserörelse
(också kallad neopentekostalismen) som påverkade den protestantiska,
katolska och ortodoxa kristenheten. Katolikernas deltagande i rörelsen
väckte många pingstvänners misstänksamhet. Pethrus var dock en av dem
som bejakade de karismatiska katolikerna.214
Den 4 september 1974 avled Pethrus, eller ”fick hembud”, som pingstvännerna sa. På begravningen talade bland annat ärkebiskop Olof Sundby
och hans kista följdes genom Stockholm av tusentals människor. Efter
Pethrus frånfälle fick ingen enskild person den centrala ledarroll han hade
haft i rörelsen. Hans uppgifter fördelades istället på ett antal olika personer.215

Medlemsutveckling
Filadelfiaförsamlingens första trettio år skulle kunna beskrivas som en
tillväxtfas. Från 1910 till 1943 ökade antalet medlemmar med nära 7 000
personer (se figur 1). Även Pingströrelsen överlag präglades av en expansiv
medlemsutveckling, om än något svagare än Filadelfias (se figur 2).

213

Sahlberg (1977) s. 177-178; Brohed (2005) s. 235-236.

214

Lundgren (2007) s. 234-235, 240-241; Erixon (2007) s. 260-263.

215

Erixon (2007) s. 281-282.
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Figur 1. Antal medlemmar i Filadelfiaförsamlingen vid årsslut 1911-1980
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Diagram över antalet medlemmar/år i Filadelfiaförsamlingen Stockholm mellan
1911-1980. Uppgifter saknas för 1913 och 1918. Källa: Filadelfiaförsamlingens
årsberättelser 1910-1980.

Figur 2. Antal medlemmar i Pingströrelsen 1915-1980
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Diagram över antalet medlemmar/år i Pingströrelsen; värden för vart femte år
angivet mellan 1915-1990. Siffrorna före 1980 är enligt källan ungefärliga. Källa:
Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) (2007b) Pingströrelsen. Del 2, Verksamheter och särdrag under 1900-talet, s. 435.
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Under 1910- och 1920-talen, när Filadelfiaförsamlingens tillväxtkurva
pekade uppåt, började medlemstillväxten i Missionsförbundet och Baptistsamfundet att avta. Det förra hade efter 1926 till och med fallande medlemssiffror och det senare hade enbart en ökning på drygt 2 000 medlemmar under 1920-talet jämfört med cirka 10 000 decenniet innan.216
Pingströrelsen växte även under perioden 1950-1980, men inte med
samma intensitet som under de första 40 åren. Tillväxten fortsatte till 1987
då rörelsen hade 100 647 medlemmar. Därefter vände utvecklingen. 2005
bestod Pingströrelsen av 86 669 medlemmar.217 Filadelfiaförsamlingens
tillväxtkurva bröts dock markant i mitten av 1940-talet och gick in i en
mättnadsfas.
Drygt hälften av medlemmarna i rörelsen var kvinnor, något som var
karakteristiskt även för övriga frikyrkorörelser. På denna punkt skiljde
dock Filadelfiaförsamlingen ut sig från övriga genom att så många som
cirka tre fjärdedelar var kvinnor. Både i Stockholm och i rörelsen i stort
kom majoriteten av medlemmarna från arbetarklass.218
Från 1930-talet började, enligt Sahlberg, rörelsens sociala sammansättning förskjutas mot medelklass.219 Denna sociala förskjutning ska dock inte
överbetonas enligt kulturantropologen Jan-Åke Alvarsson. Vid en jämförelse mellan åren 1930 och 1978 var andelen arbetare relativt konstant (se
figur 3).
Figur 3. Social sammansättning
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Pingströrelsens (Pr) sociala sammansättning 1930 och 1978 (samtliga siffror anger
värden i procent). Källa: Alvarsson (2007b) s. 343.
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Lindberg, Alf (1985) Väckelse, frikyrklighet, pingströrelse: väckelse och frikyrka
från 1800-talets mitt till nutid s. 269.

217

Waern & Alvarsson (red.) (2007b) s. 435. Några år under 1960-talet utgör
undantag då rörelsen minskade något.
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Josefsson (2005) s. 395-399.
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Sahlberg (1977) s. 58.
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Från att 1930 till stor del spegla den sociala sammansättningen i samhället
i övrigt hade förändringen snarare inneburit att rörelsen 1978 tydligare
präglades av arbetarklass i jämförelse med hela befolkningen. På detta
område skiljde sig Pingströrelsen från de övriga frikyrkosamfunden; inom
de andra var andelen arbetare 1978 mycket lägre jämfört med ett genomsnitt av befolkningen.220

Sammanfattning
Under perioden förändrades Filadelfiaförsamlingen från en traditionell
baptistförsamling till att bli centrum i Pingströrelsens omfattande organisation. Församlingen upplevde trettio år av kraftig expansion men också
lika många år med svag medlemstillväxt. Vissa av dessa händelser och
förändringsprocesser blev viktiga byggstenar i Filadelfiaförsamlingens berättande, andra inte. Även om inte alla gavs utrymme i Filadelfias skildring
av sin historia påverkade de församlingens berättande på olika sätt. Nästa
steg blir att analysera historieskrivningen.

220

Alvarsson (2007b) s. 343; Frikyrkosverige: en livsstilsstudie (1979) bilaga 5.8.
Pingströrelsen hade den lägsta medelinkomsten av frikyrkosamfunden 1978
(60 000 kr/år) att jämföra med Metodistkyrkan som hade högst (75 000 kr/år),
Frikyrkosverige (1979) bilaga 5.6. Vid mitten av 1970-talet var arbetare underrepresenterade och tjänstemän överrepresenterade i samtliga samfund utom Pingströrelsen, Brohed (2005) s. 227-228.
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Filadelfiaförsamlingen berättar sin historia
Under 1900-talet skedde förändringar både i det svenska samhället och
inom Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som kan tänkas ha påverkat församlingens berättelse om sin historia. Från ett samhällsperspektiv handlade
det bland annat att kristendomen fick en annan funktion och betydelse, att
välfärden förmedlades via stat och kommun och att spänningarna i synen
på kultur och moral ökade. Inom församlingen handlade det bland annat
om förändringar i medlems- och verksamhetstillväxt, interna och externa
konflikter, formaliseringen, politiseringen och ökad acceptans i samhället.
Vilken roll församlingen respektive det omgivande samhället kom att få då
Filadelfias historia berättades är temat för detta kapitel.
Två frågor är vägledande: Vilken självbild berättade församlingen fram
och vilka konkurrerande berättelser kan denna sägas ha relatera till? Hur
förändrades självbilden under perioden? Kapitlet kommer dock även att
tangera frågor om gränsdragning: Gentemot vilka aktörer eller fenomen
markerade församlingen gränser alternativt tonade ned desamma, och hur
bör detta förstås?
Kapitlets syfte är som redan nämnts inte att studera Filadelfiaförsamlingens självbild i allmänhet. Studien har avgränsats till församlingens officiella historieberättande. Huvudmaterialet utgörs av de åtta jubileums/informationsskrifter som presenterades i inledningskapitlet.
För att kunna besvara de ovan angivna frågorna kommer berättelsernas
teman att ringas in. Med tema menas här återkommande tankefigurer eller
förhållningssätt som används för att beskriva, värdera och förklara händelser och processer. Frågan är därmed vilken bild av Filadelfia som framträder i församlingens sätt att skildra och förklara församlingens historia. För
att på ett metodiskt sätt kunna analysera teman behöver även berättelsernas form studeras.
Berättelsernas form kommer att analyseras med hjälp av Greimas begrepp sändare, mottagare, subjekt (”vi”), objekt (uppdraget), hjälpare och
motståndare, begrepp som introducerades i inledningskapitlet.221 Relevant
för analysen är även de händelser eller handlingar som för berättelsen
framåt: Vilka avgörande händelser/problem/skiftningar möter Filadelfia
och hur hanteras dessa? Vilken mening ges dessa händelser/fenomen?
Självbildens relation till externa och interna förändringsprocesser kommer i kapitlet att behandlas genom i huvudsak två frågor. För det första:
Behandlas samhällsfenomen och allmänna förändringsprocesser i det
svenska samhället i församlingens historieberättande? Exempel på sådana
221

Se avsnittet ”Att studera historieberättande” i avhandlingens inledningskapitel.
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fenomen (som även visade sig vara aktuella i relation till församlingens
verksamhet) är kristendomens förändrade roll, utbyggnaden av välfärden
och förändringar inom kultur och moral. Om de gör det, vilken roll ges de
i berättelserna? För det andra: Framträder interna förändringsprocesser
och händelser, som tidigare forskning lyft fram som centrala, i berättandet,
exempelvis politiseringen, förhållningssättet till ekumenik, interna ledarkonflikter och organisatoriska förändringar. Om de gör det, på vilket sätt
framträder de? Det bör noteras att jämförelsen med händelser och periodiseringar inte har till syfte att bedöma sanningshalten eller relevansen i berättelsen. Syftet med en sådan diskussion är istället att tydliggöra berättelsen som identitetskonstruktion.
Kapitlet består av två huvudavsnitt. I det första analyseras grundtemat
och förändringar i det. I det andra avsnittet analyseras underordnade teman.

Berättelsens grundtema
När jubileumsskrifterna introducerades i inledningskapitlet konstaterades
det att texterna skiljer sig åt vad gäller form och delvis även i fråga om
innehåll. Jag kommer att återkomma till dessa skillnader längre fram.
Skillnaderna till trots är det ändå likheten mellan texterna som är det slående, särskilt sett till skrifternas redogörelser för gruppens övergripande
historia, ett historieberättande som tar sin utgångspunkt i, och färgas av,
berättelsen om församlingens uppkomst.
I de enskilda texterna byggs berättelsen i stort sett utifrån samma händelser och processer. Dessa är: pingstväckelsens ankomst till Sverige, möjligheten att samlas i Filadelfiasalen på Uppsalagatan, församlingsbildandet
1910, Lewi Pethrus anställning som föreståndare, uteslutningen från
Svenska baptistsamfundet 1913, samt den snabbt växande verksamheten
och den geografiska utbredningen.222 Skillnaden mellan skrifterna ligger
framför allt i ledningens tolkning av händelser. Dessa skillnader är dock
inte stora utan det handlar i de flesta fall om att dessa ges olika framskjuten funktion. Identitetsberättande handlar dock inte främst om enskilda
händelser utan snarare om hur dessa fogas samman och därmed ges mening.
Det följande är ett försök att sammanfatta den berättelse som är återkommande i de olika skrifterna och som utgör den utgångspunkt som de
övriga delarna i dessa skrifter förhåller sig till.
Berättelsen börjar med att pingstväckelsen kommer till Sverige 1907.

222
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”När förkunnelsen om ett rikare liv i Gud genom dopet i den Helige Ande
nådde Sverige år 1907, var en ganska god jordmån beredd även bland huvudstadens baptister.”223

I några av jubileumsskrifterna kopplas väckelsen tillbaka till nytestamentlig
tid – den första pingsten och den första församlingen som dessa beskrivs i
Apostlagärningarna.224 Det som händer är alltså Guds verk. Många kristna
sägs ha längtat efter Guds direkta ingripande men enbart ett fåtal reagerar
till en början positivt.
De ledande bröderna i de olika församlingarna, som i början stodo avvaktande inför det nya, som uppenbarades inför deras ögon, blevo allt mer och
mer reserverade. Ja, man började med en kylig motvilja betrakta de grupper
av längtande själar, som stannade efter de vanliga mötena för att under enträgen bön söka ett rikare liv i Gud.225

De som är positiva får problem i sina församlingar och möter motstånd
från olika håll.226 Enligt några av skrifterna riktas kritiken framför allt mot
de karismatiska uttrycken som exempelvis tungotal.227 Källarlokalen på
Uppsalagatan 11 blir då räddningen för dem som bejakat väckelsen.
För att bereda sådana efter Gud längtande själar ett andligt hem och en böneplats, […] beslöt broder Albert Engzell och hans hustru att inreda en
mindre predikolokal i deras under byggnad varande hus, Uppsalagatan
11.228

223

Tio år (1921) s. 5. Se även Filadelfia Stockholm (1939) s. 29; Tjugo år (1930) s.
7; Trettio år (1940) s. 31-32; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio år
(1980) s. 4.

224
Tio år (1921) s. 19; Tjugo år (1930) s. 5; Filadelfia Stockholm (1939) s. 8; Femtio år (1960) s. 3-4. Enbart i Trettio år (1940) s. 31 görs kopplingar till väckelsen
1906 i Los Angeles.
225

Tio år (1921) s. 5. Se även Tjugo år (1930) s. 8; Filadelfia Stockholm (1939) s.
29; Trettio år (1940) s. 30, 32; Femtio år (1960) s. 4.
226

Tio år (1921) s. 5; Tjugo år (1930) s. 8, 10, 19, 54; Filadelfia Stockholm (1939)
s. 29; Trettio år (1940) s. 32; Femtio år (1960) s. 4.
227

Tjugo år (1930) s. 8, 54; Filadelfia Stockholm (1939) s. 29; Femtio år (1960) s.
15.
228
Tio år (1921) s. 5. Se även Tjugo år (1930) s. 8; Filadelfia Stockholm (1939) s.
30, 32; Trettio år (1940) s. 33; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio
år (1980) s. 4
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Bland de som är verksamma på platsen bildas en liten baptistförsamling,
Stockholms sjunde baptistförsamling.229 Några månader därefter anställs
Lewi Pethrus som predikant, och föreståndare.230 Sedan börjar församlingen att växa.
Redan från församlingens uppkomsttid och i synnerhet sedan församlingen
vid juletiden 1910 fick egen predikant, som kunde ägna hela sin tid åt verksamhetens bedrivande, har en underbar väckelseande vilat över församlingen. Församlingen har inte fått uppleva stora massväckelser, utan en jämn
och stadig tillväxt med dem, som blivit frälsta. 231

Motståndet fortsätter dock och konkretiseras främst genom att Filadelfia
utesluts från Svenska baptistsamfundet.
Denna förkunnelse och dess välsignelsebringande verkningar skaffade även
församlingen mycket motstånd och oförståelighet från andra Guds barns
sida.232
Såsom allmänt är känt och såsom utförligt skildrats i Filadelfiaförsamlingens 10-årsberättelse, blev Filadelfiaförsamlingen i april 1913 utesluten från
Baptistsamfundet, till följd av att församlingen tillät troende och döpta vänner, som icke voro anslutna till Baptistsamfundet, deltaga i sina brödsbrytelser.233

Det som många trodde skulle bli slutet för församlingen tolkas istället som
en möjlighet för gruppen att få verka i frihet och att helt följa den modell
för församlingar som Nya testamentet visat på.
Men om det gällde att lida fram den frihet, som hör Kristi församling till,
den frihet, vilken en distriktförening nu ville frånröva oss, så var ju vår strid
en kamp för sanningen.234
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Tio år (1921) s. 7-14; Tjugo (1930) s. 8-9; Filadelfia Stockholm (1939) s. 30;
Trettio år (1940) s. 33; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio år
(1980) s. 4.

230

Tjugo år (1930) s. 11-13; Trettio år (1940) s. 33-35; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 3-4; Sjuttio år (1980) s. 4. I Tio år (1921) s. 123-124; I Filadelfia
Stockholm (1939) s. 32-34 nämns inte Lewi Pethrus i redogörelsen för församlingens uppkomst. Istället nämns han och övriga predikanter i ett separat avsnitt.
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Tio år (1921) s. 14. Se även Tjugo år (1930) s. 10, 13, 18-19, 22; Filadelfia
Stockholm (1939) s. 32, 35; Trettio år (1940) s. 37-38; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 3-4; Sjuttio år (1980) s. 5.
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Tio år (1921) s. 17, 96-121, citatet s. 17.
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Tjugo år (1930) s. 10. Se även Filadelfia Stockholm (1939) s. 31; Trettio år
(1940) s. 36; Fyrtio år (1950) s. 6; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio år (1980) s. 4.
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Det är underbart och värt att antecknas, att från den tid församlingen blev
fri, har en sådan välsignelse och kraft vilat över dess verksamhet som aldrig
förut. Under de mer än sju år, som förflutit sedan församlingens uteslutning,
har en ständig väckelse pågått ibland oss.235

Trohet mot den bibliska modellen leder till Guds välsignelse över verksamheten, vilket i sin tur leder till att den växer och medlemsantalet likaså.
Det var denna fulla förkunnelse och dess verkningar, som från början gav
församlingen en särställning.236
Den nybildade församlingen visade sig redan från första stund hava uti sig
senapskornets säregna växtkraft och utvecklingsförmåga. Anledningen därtill var dels det varma bönelivet, som där övades, och dels den fulla förståelsen för Andens verk, som där förefanns. Här kunde allt Guds ord förkunnas
[…].237

I flertalet av skrifterna byggs historien om församlingens uppkomst på
med berättelser om byggnader och olika verksamhetsgrenar. Redogörelserna för de olika verksamhetsgrenarnas utveckling följer ofta mönstret i berättelsen om församlingens bildande: att projektet uttrycker Guds vilja, att
projektet/verksamheten motarbetas eller är ”omöjligt” att genomföra, att
projektet ändå genomförs och att projektet blir framgångsrikt. För att illustrera detta kan avsnittet om utbildandet och utsändandet av evangelister i
jubileumsberättelsen från 1921 lyftas fram. Projektet anses uttrycka Guds
vilja:
Gud har kallat bröder och systrar, vilka haft sin sysselsättning på fabriker
eller inom annat näringsområde för att gå ut på gator och gränder och
bjuda till Lammets bröllop.238

Samtidigt framhålls att det är motarbetat eller är ”omöjligt” att genomföra:
Församlingens första evangelister sändes till Örebro Bibelskola. Det visade
sig dock snart nog, att det var svårt för våra evangelister att få komma ut på
de olika fälten, därför att de icke tillhörde baptistsamfundet.239
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Tio år (1921) s. 120. Se även Filadelfia Stockholm (1939) s. 32; Trettio år
(1940) s. 37-38; Fyrtio år (1950) s. 6; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio år (1980) s. 45.
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Tio år (1921) s. 17.

237

Tjugo år (1930) s. 10. Se även Filadelfia Stockholm (1939) s. 3, 32; Femtio år
(1960) s. 3-4; Sjuttio år (1980) 3.
238

Tio år (1921) s. 43.
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Trots detta genomförs det:
Våra lärare och ledande bröder i församlingen läto sig dock icke avskräckas
härav. [...] För att, efter den nåd Gud gav oss, kunna hjälpa våra bröder och
systrar, beslutade församlingen att anordna bibelskola.240

Projektet beskrivs som framgångsrikt:
En underbar kärlekens och fridens ande har allt ifrån början varit rådande i
vår bibelskola. År 1916 undervisades cirka 100 elever, och sedan har antalet
vuxit för varje år, så att vi under de sista åren fått emottaga cirka 3- à 400
elever och ofta har ett stort antal av ansökningarna ej kunnat beviljas till
följd av utrymmesskäl.241

Dessa redogörelser återkommer jag till i de två nästföljande kapitlen.
Vem/vad är protagonisten i berättelsen? I berättelsen om uppkomsten
utgörs protagonisterna av de som bejakar väckelsen. Det handlar då om
individer spridda i olika församlingar. En av dessa lyfts fram och namnges
– grosshandlaren Albert Engzell – han som tillsammans med sin hustru
tillhandahåller lokalen där arbetet startar.242 Efter redogörelsen för församlingsbildandet blir Filadelfiaförsamlingen huvudsubjektet i berättelsen. Ett
subjekt som beskrivs som växande och i ständig utveckling.243 Som karaktär förändras Filadelfia under dess första år från att vara liten, missförstådd (av människor), utstött och därmed hemlös, men existerande på
Guds initiativ med en särställning gentemot andra församlingar, till att bli
en stor, ”fri”, verksam och framgångsrik församling.244 Följande är ett
exempel på hur Filadelfiaförsamlingen beskrivs 1930:
Det är en ovärderlig förmån att i en tid sådan som denna, så full av synd
och ytlighet, av otro och rationalism och därav följande andlig torka och
ofruktbarhet, få tillhöra en församling, där livets källsprång sprudla fram
såsom den friska källan i ödemarken, där varje hungrande och törstande själ
kan finna mat och vederkvickelse, ja, där man alltid fått sitta vid rikt dukade bord och aldrig behövt, såsom så många tusen kristna i vår tid få göra,
240

Tio år (1921) s. 43.

241

Tio år (1921) s. 45.
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Tio år (1921) s. 5, 10, 17-18; Tjugo år (1930) s. 8-9; Filadelfia Stockholm
(1939) s. 30; Trettio år (1940) s. 32, 37; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio s. 5; Sjuttio
år (1980) s. 4.
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Tio år (1921) s. 14-15, 22, 30, 90-91, 120; Tjugo år (1930) s. 10, 14, 20-22;
Filadelfia Stockholm (1939) s. 32, 35-38; Trettio år (1940) s. 30, 35, 37-38; Fyrtio
år (1950) s. 5-6; Femtio år (1960) s. 3-4, 24-25; Sjuttio år (1980) s. 7.
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Tio år (1921) s. 7, 14-15, 20, 43-46, 90-93, 120-121; Tjugo år (1930) s. 6;
Trettio år (1940) s. 49-50; Fyrtio år (1950) s. 5, 7, 172; Femtio år (1960) s. 3.
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gå hem från gudstjänsterna med tomma hjärtan och med missräkning och
kanske förargelse i sinnet.245

I berättelsen särskiljs subjektet – ett ”vi” – från andra grupper och aktörer i huvudsak på två sätt. Det ena handlar om bemötandet från omvärlden. Kritiken mot gruppens karismatiska betoning och uteslutningen från
Baptistsamfundet är två sådana exempel.246 Det andra handlar om gruppens egen definition. Exempel på detta är formuleringar som antyder exklusivitet: att gruppen grundas av sådana som bejakat ”väckelsen” eller att
Filadelfia rymmer något ”levande” vilket andra saknar.247 Redogörelser för
interna konflikter som kan visa på en intern splittring förekommer däremot inte förrän så sent som 1980.248 Berättelsen lyfter därmed fram ett
subjekt som är sammanhållet och i dubbel bemärkelse avskilt från sin samtid: Filadelfia är inte som andra församlingar och den utestängs av andra.
I berättandet är det Jesus/Gud som framstår som den tydligaste sändaren.
Året 1907 bildar en betydelsefull epok i Guds församlings historia under senare tider. Redan några år förut väckte Jesus en intensiv längtan, snart sagt
bland allt Guds folk i Sverige, efter en besökelse av Herren samt en uppenbarelse av den Helige Andes kraft och gåvor såsom under den apostoliska
tiden.249
Alltsedan församlingen ordnades, har det varit ett stående motto att giva
rum för allt Guds ord, samt mottaga vad det lovar och i praktiken omsätta
detsamma. Sålunda har sanningen om Andens dop och de andliga gåvorna
utgjort ett led i den bibliska förkunnelsen. Detta har ju varit sanningar, som
i århundranden legat nere, men som Herren på ett särskilt sätt i dessa yttersta dagar velat på nytt framhålla. Dessa sanningar ha i långliga tider varit

245

Tjugo år (1930) s. 145-146.

246

Tio år (1921) s. 5, 17, 20, 49; Tjugo år (1930) s. 8, 10, 19, 54; Filadelfia Stockholm (1939) s. 29, 31; Trettio år (1940) s. 36, 49; Fyrtio år (1950) s. 6; Femtio år
(1960) s. 4; Sjuttio år (1980) s. 4.
247

Tio år (1921) s. 5, 14, 17; Tjugo år (1930) s. 8, 10; Filadelfia Stockholm (1939)
s. 29-30; Trettio år (1940) s. 37, 50, 166; Fyrtio år (1950) s. 5, 8; Femtio år (1960)
s. 3-4, 15; Sjuttio år (1980) s. 3.
248
Sjuttio år (1980) s. 5-6. En konflikt antyds dock i Tjugo år (1930) s. 19. Där
står att församlingen kritiserats av både utomstående och pingstvänner för att ha
uteslutit en av de mer kända medlemmarna. Vem denne är framgår inte, men troligtvis gäller det Franklin. Se ”Franklinstriden” i bakgrundskapitlet.
249
Tio år (1921) s. 19. Det är i den första jubileumsskriften som Jesus lyfts fram
som sändaren. I övriga är Gud sändaren, se exempelvis Tjugo år (1930) s. 8; Trettio år (1940) s. 30; Femtio år (1960) s. 3; Sjuttio år (1980) s. 3.
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’dolda skatter och gömda rikedomar’, men Herren Jesus har i denna tid genom sin församling och sina vittnen låtit frambära dem i ljuset.250

Enligt författarna är det Jesus/Gud som sänt väckelsen och det är även
Jesus/Gud som väcker längtan efter densamma.251 Detta att det är Jesus
eller Gud som är verksam är ett återkommande sätt att ge de enskilda delarna mening i berättelsen. Exempelvis kyrkbyggen och valet av församlingens föreståndare Lewi Pethrus beskrivs explicit som framdrivna av
Gud.252
Det huvudprojekt som sändaren ger subjektet är att ta emot och föra vidare pingstväckelsens budskap och kraft.253 Det noterades tidigare att betoningen på Anden och uttryck som tungotal och helande, var signifikanta
för Pingströrelsen. Betoningen på det ”fulla evangeliet” återkommer i berättelserna.
Det var denna fulla förkunnelse och dess verkningar, som från början gav
församlingen en särställning.254
Här kunde allt Guds ord förkunnas – ej blott ordet om sinnesändring och
tro på Gud samt dop i vatten utan även om dop i den Helige Ande med
därmed följande Andens gåvor.255

Implicit inkluderas även det mer övergripande uppdraget att sprida budskapet om försoning med Gud och evig räddning som omnämns i samband
med genomgången av gruppens världsbild. Det övergripande uppdraget att
nå så många människor som möjligt med budskapet förekommer dock i
regel inte explicit i jubileumsskrifterna.256 Däremot talas det i övergripande
termer om att ”sprida evangeliet” och att ”vinna” eller ”rädda” så många
som möjligt.257 Verksamheten beskrivs ofta som att man skulle ”så” (predika, vittna, sprida budskapet) och ”skörda” (människor kommer till tro

250

Tio år (1921) s. 24.

251

I Tio år (1921) s. 19 är inte heller längtan efter väckelse något som tillskrivs
människorna.
252

Tjugo år (1930) s. 11-13, 27-30; Filadelfia Stockholm (1939) 32, 38-40; Trettio
år (1940) s. 33-35, 39; Fyrtio år (1950) s. 5; Femtio år (1960) s. 10-11; Sjuttio år
(1980) s. 4.

253

Tio år (1921) 10, 16-17, 19, 24, 43, 49, 55.

254

Tio år (1921) s. 17.

255

Tjugo år (1930) s. 10. Se även Trettio år (1940) s. 78; Femtio år (1960) s. 4, 20.

256

Undantagen var Tjugo år (1930) s. 148; Femtio år (1960) s. 3.

257

Tio år (1921) s. 22, 24, 26-30, 48-50, 55 notera namnet ”Räddningsmissionen”,
58, 66, 69, 90-91; Tjugo år (1930) s. 23, 32-35, 47, 55, 57, 62, 98, 113-115, 132.
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och blir döpta).258 Detta uppdrag genomförs inte utan motstånd, vilket
bland annat uttrycks genom att berättelsen är kantad av krigs- och kampmetaforer, exempelvis att ”kämpa” sig till ”segrar”.259 Språket kopplat till
uppdraget är hämtat från Bibeln och stärker på så sätt relationen mellan
uppdraget och sändaren.260
Mottagaren/mottagarna utgörs delvis av de som tagit emot väckelsen
och de som ännu inte har tagit emot, men som skulle kunna göra det. Även
om berättelsen inledningsvis fokuserar på redan troendes sökande framgår
det att Filadelfias verksamhet även riktar sig till människor utanför församlingen.261
Utmaningarna som Filadelfia har att hantera i berättelsen utgörs främst
av kritik och motstånd från kristna ledare och profan press.262 Ett konkret
exempel på de kristnas motstånd är hotet om och genomförandet av uteslutning från Baptistsamfundet.263 I relation till konkurrens lyfts kampen
om barnen fram som ett konkret exempel.264 Filadelfia har även att handskas med återkommande utmaningar i fråga om utrymme att verka på. Det
kan enligt berättelsen handla om brist på lokaler eller att Filadelfias ut258
Tio år (1921) s. 30, 49. Tjugo år (1930) s. 33, 46, 55, 118, 147; Fyrtio år (1950)
s. 100; Femtio s. 15; Sjuttio år (1980) s. 8.
259
Tio år (1921) s. 7. Andra exempel: s. 27 (”öppnat eld”), 30 (”segrar vinns”).
Tjugo år (1930) s. 3 (”räddat” oss undan ”fiender”), 26 (”segerrop”), 40 (”stridens
år”), 56 (”Satan och hans anhängare göra även allt för att vinna”); Fyrtio år (1950)
s. 3; Femtio år (1960) s. 3, 17.
260
Se ovan ”Världsbilden” i bakgrundskapitlet. För bibelreferenser se exempelvis
Matteusevangeliet 28:19 och Lukasevangeliet 10:2.
261
Tio år (1921) s. 14-16; Tjugo år (1930) s. 7-8, 32-35; Filadelfia Stockholm
(1939) s. 29; Trettio år (1940) s. 30-32; Fyrtio år (1950) s. 5, 81; Femtio år (1960)
s. 3-4; Sjuttio år (1980) s. 3-4, 8.
262
Tio år (1921) s. 7, 10, 43, 90-91; Tjugo år (1930) s. 8, 10, 19, 54, 56; Filadelfia
Stockholm (1939) s. 48; Trettio år (1940) s. 32, 44, 46, 164-165; Fyrtio år (1950)
s. 71, 82; Femtio år (1960) s. 15-16, 17, 27, 35; Sjuttio år (1980) s. 5, 12.
263

Tio år (1921) s. 96 -121; Tjugo år (1930) s. 10; Filadelfia Stockholm (1939) s.
31; Trettio år (1940) s. 36-37; Fyrtio år (1950) s. 6; Femtio år (1960) s. 4; Sjuttio
år (1980) s. 4-5. Konkret gällde uteslutningen Filadelfiaförsamlingens praktiska
utförande av nattvarden men hade sin bakgrund i baptistledningens kritiska hållning till den karismatiska delen i väckelserörelsen. Sahlberg (1977) s. 21-22. Ulrik
Josefsson tillägger att det även handlade om vissa ledares personliga anseende och
skilda syner på relationen mellan församling och samfund. Josefsson (2005) s. 378379.

264
Tio år (1921) s. 4. Ungsocialisterna framställs som konkurrenter i arbetet med
att nå barnen. Enligt Tjugo år (1930) s. 56 är det kamp med ”Satan och hans anhängare” och i Fyrtio år (1950) s. 81 ”tager Djävulen tillfället”.
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rymme i olika media begränsas.265 En annan utmaning som berättas fram
är den tilltagande omoralen och ateismen i samhället.266 Församlingen vänder sig mot ”omoral” i litteratur, den så kallade ”smutslitteraturen”. I en
av texterna framställs omoralen nästan som en aktör.267 Alla är dock inte
emot Filadelfia i berättelserna. Framförallt står Gud på församlingens sida
men även enstaka församlingar och enskilda stöttar gruppen.268
Enligt författarna lyckas Filadelfia bra med att genomföra sitt uppdrag
trots motståndet och de olika utmaningarna, vilket beror på att Filadelfia
troget arbetar vidare och att församlingen är välsignad av Gud.269 I berättelsen för framgången med sig en stadig tillväxt.270 Framgångstemat där
den lilla gruppen är trogen sin uppgift och därmed växer numerärt och blir
en stor rörelse återkommer i ett par metaforer. Den ena talar om barnet
som blir vuxet och den andra om det lilla fröet som blir ett stort träd:
Av det lilla senapskornet, som såddes i jorden den 30 augusti 1910, har blivit ett stort träd med många grenar, en verksamhet, som med sitt inflytande
omspänner hela världen.271

Frömetaforiken får antas anspela på Jesus liknelser om himmelriket/Guds
rike:
Och han sade: ’Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för
bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än
alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess
skugga’.272
265

Tio år (1921) s. 19-22, 43-45; Tjugo år (1930) s.7-8, 22-32; Filadelfia Stockholm (1939) s. 37, 40; Trettio år (1940) s. 38-39, 41; Fyrtio år (1950) s. 6, 71;
Femtio år (1960) s. 9-11, 13.

266

Tjugo år (1930) s. 145; Trettio s. 114-115; Femtio år (1960) s. 14.

267

Tio år (1921) s. 90-91; Femtio år (1960) s. 14.

268
Tio år (1921) s. 16-17, 45, 73, 87; Tjugo år (1930) s. 6; Filadelfia Stockholm
(1939) s. 3, 36; Trettio år (1940) s. 15-16, 37-38; Fyrtio år (1950) s. 3; Femtio år
(1960) s. 3; Sjuttio år (1980) s. 3.
269

Tio år (1921) s. 15-32, 53, 90-91; Tjugo år (1930) s. 10, 13, 32; Trettio år
(1940) s. 15-16, 37, 49-50; Fyrtio år (1950) 5-6; Femtio år (1960) s. 3-4; Sjuttio år
(1980) s. 3.
270

Tio år (1921) s. 14-15; Tjugo år (1930) s. 18-22; Trettio år (1940) s. 37; Fyrtio
år (1950) s. 5-6, 9; Femtio år (1960) s. 3-4, 12, 24, 27; Sjuttio år (1980) s. 3.

271
Citatet från Fyrtio år (1950) s. 7; Tjugo år (1930) s. 6, 10, 146-147; Filadelfia
Stockholm (1939) s. 32.
272
Bibel 2000 Markusevangeliet 4:30-32. Bilden återfinns även i Matteusevangeliet
13:31-32 och Lukasevangeliet 13:18-19.
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Filadelfia länkas genom användandet av den liknelsen till Guds rike. Bilden
talar alltså inte enbart om utveckling. Den understryker även tanken att
Filadelfiaförsamlingen inte är människors projekt utan Guds. Församlingens självbild av att vara Guds projekt eller att vara i Guds plan och därför
framgångsrik återkommer i frömetaforen.
Framgång trots motstånd är därmed berättandets övergripande tema.
Även på detta område går det att se kopplingar till de bibliska texterna.
Temat återfinns nämligen i berättelsen om de första kristna i Apostlagärningarna. Den beskriver en liten skara människor som trots förföljelse blev
en kraftigt växande rörelse. En sådan implicit koppling mellan Bibelns
berättelser och Filadelfias historia finns i tjugoårsskriften när författaren
skriver att det är samma kraft som verkade bland de första lärjungarna
som är verksam under Filadelfias tid.273
Både i inlednings- och bakgrundskapitlet diskuterades att gruppen som
sådan och gruppens arbetssätt förändrades över tid. Frågan är om också
och i så fall hur berättelsen och självbilden förändrades?

Framgångsberättelsen består över tid
Med tanke på gruppens numerära medlemsutveckling är det inte förvånande att framgång betonas under de första trettio åren, det var nämligen
först under 1940-talet som medlemstillväxten avtog. Grundtemat återkommer dock även efter den brutna tillväxtkurvan.
Förutom att berättelserna även efter 1940 använder den tidigare etablerade historieskrivningen om församlingens uppkomst och utveckling talar
tre faktorer för att fortsatt kategorisera dem som framgångsberättelser. För
det första uttrycker texterna om gruppens historia en utvecklingstanke. Ett
exempel på detta är den ovan citerade metaforiken. Även följande citat
illustrerar den tanken:
Skiftande ha omdömena varit om både församling och ledare, men kvar stå
som obestridliga fakta den strålande framgången och en verksamhet, vars
mångsidighet och effektivitet söka sin like. Från den ringa begynnelsens dag
har en utveckling ägt rum, som väl ingen av pionjärerna vågat drömma
om.274

För det andra är positiv utveckling ett återkommande tema när verksamheten behandlas. Det gäller till exempel beskrivningar om antalet med273

Tjugo år (1930) s. 5-6.

274

Fyrtio år (1950) s. 5. Ytterligare ett exempel: ”Men Gud har förblivit densamme. På sitt sätt är Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ett bevis härpå, ty den har
under allt detta vuxit och utvecklats till att bli vad den är idag, en mäktig andlig
faktor i vårt folks religiösa liv.” Femtio år (1960) s. 3.
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lemmar, antalet deltagare i verksamheter som söndagsskolan och
sång/musik, utgivningen av böcker, förlagets ekonomiska omsättning, tidningsupplagan, insamlade pengar och verksamhetens mångfald.275 På
samma sätt som under de första årtiondena utelämnas konflikter som
Franklin- och Lidmanstriderna från historien. Dessutom utelämnas statistik
som pekar på nedgångar.276 Detta undvikande av omständigheter som talar
emot framgången utgör den tredje faktorn. Berättelsernas genretillhörighet
är därmed oförändrad. Det innebär att det, trots de förändringar och händelser som skedde inom Filadelfia under undersökningsperioden, är i stort
sett samma berättelse som återupprepas.
I och med 1980 års berättelse sker dock en förändring. Då nyanserar
församlingen delvis framgångshistorien åtminstone i fråga om den numerära tillväxten. Detta uttrycks explicit i den artikel som har ett i huvudsak
historiskt perspektiv: ”Det har inte under 1960- och 1970-talen varit
samma dynamiska utveckling av medlemstalet som kännetecknade de
första årtiondena.”277
Det betyder inte att den numerära tillväxten inte längre är central för
församlingens berättande. Texten talar snarare om det motsatta. Ett uttryck för detta är för det första rubriken på artikeln: ”Församlingen ökade
från 29 medlemmar till 6 000 på 30 år”. För det andra ges förklaringar till
nedgången: dotterförsamlingar har bildats, förorterna drar till sig unga
familjer, en gammal församling har många gamla medlemmar som avlider.278 Nedgången ges så att säga ”naturliga” förklaringar. För det tredje
skriver författaren om tiden innan och efter 1960- och 1970-talen så att
den svagare perioden framstår som ett undantag. Perioden före 1960 beskrivs som präglad av Guds ledning, tillväxt och en växande verksamhet. De
sista åren av 1970-talet beskrivs i texten som präglade av tillväxt och att
antalet döpta ”skjutit i höjden”.279 Författaren skriver därmed om tillväxten på ett mer nyanserat sätt samtidigt som den framställs som fortsatt
central.
275
Fyrtio år (1950) s. 3-4, 6, 9, 81-82, 171-172. Femtio år (1960) s. 4, 19-21, 24
(trots att statistiken visar att tillväxten avtagit kraftigt under 40- och 50-talen, se
tabellen s. 24), s. 25 (obs tabellen som överdriver ökningen i insamlade medel) och
s. 27. Jämför den statistik som redovisas i respektive skrift. 1960 utelämnas de
senare årens lägre siffror.
276

Fyrtio år (1950) s. 6; Femtio år (1960) s. 24-25.

277

Sjuttio år (1980) s. 6.

278

Sjuttio år (1980) s. 6.

279

Sjuttio år (1980) s. 5-7. Se även vad som sägs i jubileumsskriftens inledning om
”väckelse” s. 3 och hur medlemstillväxten omtalas under rubriken ”Hemligheten
bakom Filadelfias stora framgång” s. 8-9.
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Skrifternas format
Det noterades redan i diskussionen om avhandlingens källmaterial att utgivningsformatet för skrifterna såg olika ut. Med tanke på de skillnader
som berättelsen om församlingens uppkomst och utveckling i jubileumsskriften från 1980 uppvisar i jämförelse med församlingens tidigare skrifter
är det relevant att även återvända till diskussionen om format. I denna
diskussion nämndes bland annat att jubileumsskrifterna mellan 1921 och
1960 hade getts ut i bokform. Även om förordet i någon av texterna explicit uttrycker att den framför allt var tänkt för församlingens medlemmar
antyder formatet en formell och offentlig karaktär. Detta blir särskilt tydligt i kontrast till 1980 års jubileumsskrift, vilken inte gavs ut i bokform
utan som ett specialnummer av församlingens medlemstidning Aktuellt
från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Den skriften framstår därmed som
mer intern än de tidigare. Det kan även konstateras att den mer nyanserade
tonen i berättandet framträder i en för medlemmarna reserverad utgivningsform.

Underordnade teman och förändring i berättandet
Berättelsen kretsar kring verksamheten
Ovan noterades att uppkomstberättelsen kompletteras av beskrivningar
och historiska överblickar över församlingens verksamhet. Fokuset i texterna på Filadelfias uppkomst och utveckling och mitt sätt att beskriva
skrifternas övriga delar som påbyggnad kan ge sken av att de sistnämnda
har ett perifert utrymme. Faktum är att fallet snarare är det motsatta.
Verksamheten har en central plats i Filadelfias berättelse. Det går dock
inget vattentätt skott mellan uppkomstberättandet och redogörelsen om de
olika verksamhetsgrenarna. Ovan har det dessutom konstaterats att dessa
berättas fram på ett sätt som följer redogörelsen av uppkomsten.
De texter som beskriver församlingen handlar nästan uteslutande om
verksamheten, mycket lite skrivs om de människor som utgjorde församlingens vanliga medlemmar. Framför allt predikanter och missionärer presenteras, men även ansvariga i de olika verksamheterna.280 Ett undantag är
Fyrtio år där medlemmarna blir synliggjorda genom bilder från verksamheten.281 Den stora delen av medlemmarna förekommer emellertid enbart

280
Tio år (1921) s. 34-37, 45, 49-50, 58, 67, 72, 122-132, Tjugo år (1930) s. 9-16,
47, 52, 106, 108, 123-124, 133; Fyrtio år (1950) s. 6, 8-9, 153; Femtio år (1960) s.
5-8, 18-19, 21-23, 27, 29, 31, 34.
281

Fyrtio år (1950) s. 14-68.
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som statistik. I och med 1980 ökar fokus på medlemmarna. Enskilda medlemmar lyfts då fram i korta intervjuer.282
Den första jubileumsskriften är strukturerad utifrån följande rubriker:
Inledning, Överblick, Filadelfiaförsamlingens evangeliska verksamhet, Församlingens hednamission, Församlingens evangelistmission, Filadelfiaförsamlingens söndagsskola, Församlingens filantropiska verksamhet, Församlingens litterära verksamhet, Församlingens uteslutning ur Svenska
baptistsamfundet, Församlingens tjänande bröder.283 ”Överblick” utgör
kapitlet om uppkomst och utveckling. Kapitlet om ”evangelisk” verksamhet fokuserar möten/gudstjänster, dop och förkunnelse/lära. De två därefter följande kapitlen omfattar utlands- och inlandsmission och bibelskolverksamhet. De övriga kapitlens innehåll illustreras väl av rubrikerna.
Dessa verksamhetsgrenar – evangelisk eller andlig verksamhet, utlands- och
inlandsmission, barn- och ungdomsverksamhet, social verksamhet och
förlags- och tidningsverksamhet – återkommer på ett eller annat sätt i alla
skrifterna, dock inte alltid som egna kapitel eller avsnitt.
Samtidigt som texterna är präglade av en återkommande struktur så
sker förändringar inom dessa under perioden. Syftet är här inte att redogöra för de olika verksamheternas funktion i berättelsen (dessa återkommer jag till i de fördjupande kapitlen), men däremot vill jag visa på en
övergripande förändring från en betoning på möten till en betoning på
individen.
Låt säga att turordningen som verksamheten presenteras i står för en fallande skala, eller åtminstone att det som församlingsledningen vill framhålla som det viktigaste eller mest signifikanta för gruppen behandlas först.
Det skulle innebära att möte, gudstjänster, dop och liknande är det mest
centrala eller signifikanta samtidigt som de filantropiska och litterära verksamheterna är mer perifera i berättelsen. Relevansen i ett sådant sätt att
resonera går delvis att styrka med hjälp av jubileumsskriften från 1930. I
den kategoriseras ”predikoverksamhet”, bön, bibelstudier, sång, söndagsskola etcetera som den ”rent andliga verksamheten”.284 Övriga verksamheter beskrivs under kapitelrubrikerna: ”Den yttre missionen”, ”Den litte-

282

Sjuttio år (1980) s. 7, 13, 17, 23, 25, 31.

283

Tio år (1921). Kvantitativt sett används 77 av 133 sidor till kapitlen om verksamheterna. Ett utrymme som ökar i och med Tjugo år (1930) till 114 av 148 sidor.
284
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Tjugo år (1930) s. 33.
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rära verksamheten” och ”Församlingens filantropiska verksamhet”.285
Även om kategoribeteckningen enbart finns med i två av skrifterna så
kvarstår ordningen, det vill säga att den typ av verksamhet som finns under
rubriken ”andligt” hela tiden presenteras först och de sociala och litterära
verksamheterna på slutet. Med tanke på den framskjutna position som den
”andliga” verksamheten har i ledningens sätt att berätta om församlingen
blir det särskilt relevant att notera den förändring som sker inom denna
kategori. Det är nämligen på detta område som en förskjutning från det
kollektiva till det individuella blir som tydligast i berättelsen om Filadelfia.
Från den första jubileumsskriften till 1960 understryks predikan av budskapet. Predikan förutsätter en talare och en skara lyssnare. Även författarna placerar predikan i en kollektiv möteskontext:
Vad då först angår själva predikoverksamheten, så har Guds ord rikligen utsåtts under hela den gångna tiden av församlingens tillvaro. Man har verkligen sökt att ’så vid alla vatten’, att begagna alla möjliga tillfällen att nå
människor med det eviga livets ord. Ordinarie offentliga möten hava hållits
söndagar, i regeln klockan 11 f. m. och 6 e. m., samt onsdagar klockan 8 e.
m.286
Låten Guds ord rikligen bo ibland eder! ljuder den apostoliska maningen.
Denna uppmaning har Filadelfiaförsamlingen sökt att följa. Både i de enskilda mötena, i bibelstudier, vid bönestunder, i bibelklasser och i de offentliga mötena har Guds ord haft en central plats.287

1980 har spridandet av budskapet en framskjuten plats men inte som
predikan för folksamlingar. Då handlar den ”andliga” verksamheten inte
om skarorna utan om individen. Människors ska ”vinnas” genom personligt arbete, det vill säga att budskapet sprids genom en kontakt mellan två
individer.288 Förändringen handlar dock i första hand inte om att enskilda
individers insatser omnämns. Även tidigare förekommer individer i berät285

Tjugo år (1930) s. 63, 97, 114. Kapitelindelningen återkommer i den formen
endast i informationsskriften 1939 men kategorin ”andlig verksamhet” förekommer som den första rubriken i församlingens årsberättelser från 1930-1966. Vilka
verksamheter som ingår under rubriken skiftar under perioden. Ett sådant exempel
är söndagsskolan som ingår 1930 (s. 5) men inte 1951 (s. 6).
286

Tjugo år (1930) s. 33.

287

Femtio år (1960) s. 12.

288
Sjuttio år (1980) s. 8-9. Förekommer skrivelser om individens betydelse även i
årsberättelserna under 1970-talet? Årsberättelserna är utformade så att de inleds
med en text som övergripande kommenterar det gångna året eller det aktuella tidsläget. Under 1970-talet betonas vid två tillfällen individens betydelse för församlingens arbete, då i den inledande texten. ÅB 1973 s. 1; 1975 s. 1.
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telsen om verksamheten men då som delar i mer organiserat arbete. Den
kopplingen mellan individ och gemensamma verksamheter saknas 1980,
det personliga arbetet beskrivs då istället som en metod i sig.
Precis som med övrig verksamhet görs även den individuella metoden till
en del av gruppens historia och övergripande världsbild. Dels görs återkopplingar till Lewi Pethrus syn på saken, dels till Jesus förhållningssätt till
detsamma.289 Pethrus hade, enligt författaren, sett det personliga engagemanget som centralt för tillväxten. Författaren skriver även:
Någon har sagt att Jesus upptäckte individen. I både religiösa och andra
sammanhang handlar det i regel om skarorna. Jesus söker sig till den enskilde. Tar tid med hennes frågor och leder till svar.290

Betoningen på individen beskrivs därmed inte som ett samtidsfenomen.
Istället framställs den som signifikant för gruppen och den kristna tron.

Ledarna i berättelsen
Trots att verksamheten är det som berättelsen byggs upp runt, är medlemmarna inte utestängda. Verksamheten drevs ju av medlemmarna och delar
av den var också till för dem. De medlemmar som lyfts fram, både män
och kvinnor, är sådana som var aktiva eller ansvariga i någon verksamhet.
Däremot skrivs inget om församlingens medlemssammansättning, exempelvis omnämns inte att en övervägande majoritet var kvinnor. Medlemmars sociala eller yrkesmässiga bakgrund omnämns enbart i undantagsfall.291 När personer nämns titulerades de istället ”syster” eller ”broder”.292
Syskonmetaforen hade sin bakgrund i den frikyrkliga traditionen och i
gruppens världsbild.293 Alla troende ansågs, oberoende av bakgrund, ha
samma fader – Gud – och var därmed systrar och bröder. Tituleringen
antydde därmed medlemmarnas jämlikhet.294 Den hade även en tydlig iden289

Sjuttio år (1980) s. 8.

290

Sjuttio år (1980) s. 8.

291

Se exempelvis Tio år (1921) s. 6; Tjugo år (1930) s. 8-9, 27, 108, 110; Femtio år
(1960) s. 4.
292

Se exempelvis Tio år (1921) s. 45-47, 63; Tjugo år (1930) s. 72.

293

Larsson (2007) s. 125-126. Syskonmetaforen har sitt ursprung i Nya Testamentet. Relevant i sammanhanget är även tanken om det så kallade allmänna
prästadömet, vilken var utbredd inom frikyrkorörelsen. Alla ”frälsta” ansågs ha
direkt relation med Gud. På så sätt var man inte beroende av en präst – en förmedlare mellan Gud och människor. Dessutom hade alla i församlingen samma
uppdrag: att sprida budskapet. Tituleringen verkar ha avtagit under 1960- och
1970-talen.
294
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Johannesevangeliet 1:12 och Matteusevangeliet 12:46-50.
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titetsmarkerande funktion genom att den markerade vilka som var syskon
och vilka som inte var det.295
Jämsides med tankarna om syskonskap och ett allmänt prästadöme finns
även tanken om skillnad mellan medlemmarna, att vissa är utvalda av
Gud:
Om också Herrens plan är att varje medlem uti Guds församling skall vara
en rättfärdighetens tjänare, så har Herren dock under alla tider på ett särskilt sätt uttagit sina tjänare för särskilda uppgifter. Så har han även gjort i
vår församling.296

I de undersökta jubileumsskrifterna förskjuts fokus från det allmänna i den
första skriften till det särskilda i de senare.297 Ledarna eller snarare Lewi
Pethrus får med andra ord en viktigare och viktigare roll. I första jubileumsskriften omnämns Pethrus enbart som församlingens ”egen predikant”
(men inte vid namn) i uppkomstberättandet. De ”tjänande bröderna”
omskrivs istället i det sista kapitlet.298 1930 har ledarna flyttats fram och
utgör då en del av uppkomstberättelsen.299 Guds vilja blir då en del av
berättelsen om Pethrus.300 Hans liv och betydelse får med tiden större utrymme. Det handlar om kvantitativt utrymme för redogörelsen om hur han
kom till församlingen, men det är även en kvalitativ skillnad dels genom att
hans betydelse för framgången betonas och dels genom att det övernaturliga i kallandet av honom till föreståndare förstärks.301 De övriga predikan-

295

Alvarsson (2007b) s. 344.

296

Tio år (1921) s. 122.

297

Skriften från 1980 är ett undantag. I den får å ena sidan Pethrus en nyckelroll i
uppkomstberättelsen samtidigt som den enskilde medlemmens betydelse betonas i
församlingens samtida arbete. Sjuttio år (1980) s. 4-6, 8-9.
298

Tio år (1921) s. 14, 122-132.

299

Tjugo år (1930) s. 11-18.

300

Tjugo år (1930) s. 11.

301

Trettio år (1940) s. 33-35.
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terna får ett mycket mindre utrymme.302 I texterna från 1950 och 1960 har
han fortfarande en framträdande roll bland församlingens ledare, men de
övernaturliga inslagen i valet av Pethrus finns inte med 1960.303
I skriften 1980, utgiven sex år efter Pethrus död, framträder han som en
protagonist jämte Filadelfia. Anställningen av Pethrus beskrivs åter som en
process ledd av Gud.304 Han beskrivs även som en initiativtagare. Implicit
tillskrivs förlaget, Evangelii Härold och bibelskolan hans initiativ. Explicit
knyts han till Räddningsmissionen, Dagen, banken och IBRA Radio. Dessutom omskrivs han som en outtröttlig men framgångsrik initiativtagare
och som en ”andlig rese till sin död”.305 Efterträdarna, Willys Säwe och
Karl-Erik Heinerborg, beskrivs inte alls på samma sätt. Säwe beskrivs som
”den språkkunnige och charmerande pastorn, […] som […] gjort sig känd
som kraftfull ledare av Elimförsamlingen i Malmö”. Till hans tid som föreståndare knyts emellertid varken andliga segrar eller medlemsökning. Istället är det strukturella förändringar som tillskrivs Säwe. Dessutom kommenteras de årtionden då han innehade rollen som ett undantag från tillväxten. ”Det har inte under 1960- och 1970-talen varit samma dynamiska
utveckling av medlemsantalet som kännetecknade de första årtiondena.” 306
Övriga pastorer omnämns enbart mycket kort.307
Särskilt i jubileumsskriften från 1980 är det svårt att skilja berättelsen
om Filadelfiaförsamlingen från berättelsen om Pethrus. Sammanfallande
302

Trenden går från en mer likvärdig beskrivning till ett tydligt fokus på Pethrus.
Jämför exempelvis Tio år (1921) s. 122-132; Tjugo år (1930) s. 11-18; Trettio år
(1940) s. 33-36. Jämför även bilderna i Tio år (1921) s. 124-127; Tjugo år (1930)
s. 11-17; Filadelfia Stockholm (1939) opaginerat efter s. 32. I den första jubileumsskriften får en av församlingens predikanter större utrymme än Pethrus, troligtvis
därför att han har avlidit. Jämför med hur tjänsterna för församlingens pastorer
beskrivs i årsberättelserna. Fram till början av 1940-talet beskrivs Pethrus och de
övriga pastorerna på ett likartat sätt, de är alla exempelvis "föreståndare" och
"predikanter". ÅB 1919 s. 9, 1921 s. 6-7, 11; 1924 s. 4-5, 1932 s. 3; 1934 s. 5;
1935 s. 6; 1940 s. 4. Från 1942 omskrivs Pethrus som föreståndaren och de övriga
som medarbetarna (från 1945 fanns även en vice föreståndare), ÅB 1942 s. 3; 1945
s. 5; 1952 s. 4; 1958 s. 2.
303

Fyrtio år (1950) s. 5-6.

304

Sjuttio år (1980) s. 4.

305

Sjuttio år (1980) s. 5.

306

Sjuttio år (1980) 6-7.

307

”Till predikantteamet hörde inte bara Pethrus och Lidman utan också män som
Johannes Waern, Tage Sjöberg och Allan Törnberg”. Undantaget är Sven Lidman
som beskrivs i ytterligare någon mening. Detta kan jämföras med skildringen av
hur Pethrus kom till Filadelfiaförsamlingen som tillägnas 58 rader. Sjuttio år (1980)
s. 4-6, citat s. 5.
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inslag i berättandet om de båda förekommer dock tidigare. Hur ser då
samspelet ut mellan uppkomstskildringen och beskrivningen av Pethrus?
Historien om den framgångsrika men motarbetade församlingen består
av ett antal teman. Ett sådant är att Filadelfia och den förnyelserörelse som
den springer fram ur är Guds verk. Församlingen bildas som en följd av
Guds vilja, inte till följd av människors initiativ och organisering. Berättelsen drivs även av ett motståndstema. Både bildandet av församlingen och
dess fortsatta tillvaro beskrivs som präglade av extern kritik och motstånd.
Filadelfia växer trots motståndet både sett till antalet medlemmar och
verksamhetens omfattning. Tillväxttemat byggs i sin tur på tanken om att
resultaten beror på Guds välsignelse över församlingen. Det är mot dessa
teman – Guds verk, motstånd, tillväxt och välsignelse – som berättelsen om
Lewi Pethrus kommer att belysas.
Från och med skriften 1939 återfinns temat ”Guds verk” relaterat till
Lewi Pethrus. Detta uttrycks på skiftande sätt i de olika texterna. Ovan
noterades det att Pethrus beskrevs som en man sänd av Gud. Ett annat
uttryck för detta är när omständigheterna kring valet av Pethrus lyfts fram.
Till exempel sägs att ”[e]fter mycket bön och rådplägning angående Guds
vilja beslöts enhälligt att kalla […] dåvarande baptistpastorn i Lidköping L
e w i P e t h r u s”.308 I ett par texter beskrivs processen mer i detalj och
då berörs även hur församlingen, och Pethrus, får reda på Guds vilja i frågan. ”När några vänner då en dag voro samlade till bön, tog fru Engzell ett
’manna’ och fick då ordet i Apg. 10:5: ’Så sänd nu bud till Joppe och låt
hämta dig Simon som ock kallas Petrus.’ […] Det styrkte i alla fall vännerna i deras tro på, att broder Pethrus var den man, som Gud utsett åt
dem.”309 Med tanke på den funktion som praktiken med ”manna”310 (små
lappar med hänvisningar till bibelord) hade, antyder avsnittet föreställningen om Guds direkta ingripande. Enligt samma text brottas Pethrus
med osäkerhet inför sitt beslut. Han blir dock vägledd genom en syn.311
Berättelserna om Filadelfia och Pethrus sammanfaller därmed i hänvisningen till Guds direkta ingripande.
Från undersökningsperiodens första historieskrivning 1921 till den sista
1980 förekommer motståndstemat i relation till berättelserna om Pethrus. I
redogörelserna för processen med Baptistsamfundet framstår Pethrus som
en central aktör. Han beskrivs som ensam i försvaret av sin och försam308

Filadelfia Stockholm (1939) s. 32.

309

Trettio år (1940) s. 34. Jämför även med berättelsen om valet av Pethrus och
hans respons i Sjuttio år (1980) s. 4.
310

Josefsson (2005) s. 180.

311

Trettio år (1940) s. 34.
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lingens ståndpunkt.312 Han är i andra exempel kallad till myndigheterna
för att stå till svars för Filadelfias verksamhet.313 Motståndet mot Pethrus
skildras på detta sätt som riktat mot honom i rollen som församlingens
representant: ”Församlingen och Lewi Pethrus attackerades ofta i pressen”.314 I en av berättelserna knyts motståndet inte enbart till hans funktion i Filadelfia.
Redan under skolåren fick han bära smälek för Kristus. Enär han ej var
döpt som barn, kallades han av kamraterna för ’hedning’, och smälek och
förföljelse för sin tro på och sin verksamhet för Kristus har sedan följt vår
broder livet igenom.315

På samma sätt som skrifterna söker visa att Filadelfias hela tillvaro har
präglats av motstånd talar de också om att det har präglat hela Pethrus liv.
I likhet med berättelsen om församlingen är orsaken till Pethrus utsatthet
hans rättrogenhet.
Enligt tillkomstskildringen kan inte motståndet hindra Filadelfias expansion. Även temat om tillväxt återkommer i berättandet om Lewi Pethrus. I en av texterna heter det att ”i Stockholm kröntes hans arbete från
första stund av framgång”.316 Pethrus framgång och församlingens framgång knyts samman. Det tar sig uttryck i att han lyfts fram som starkt bidragande till att Filadelfia har växt: ”[…]mycket av den framgång, församlingen upplevt under årens lopp, kan tillskrivas broder Pethrus utomordentliga egenskaper som församlingsföreståndare och predikant.”317 Det
inflytande församlingen ansåg sig ha fått utanför sitt lokala sammanhang
kan relateras till växten och den omfattande verksamheten. På ett liknande
sätt som Filadelfia berättas fram som en nationell och internationell aktör,
beskrivs Pethrus betydelse gå långt utanför församlingen. Såväl hans bety-

312

Tio år (1921) s. 97-121, se även Trettio år (1940) s. 37.

313

Sjuttio år (1980) s. 5; Femtio år (1960) s. 15.

314

Sjuttio år (1980) s. 5. Fyrtio år (1950) s. 5: ”Få personer i vårt land ha varit så
smutskastade och förföljda som pastor Lewi Pethrus”. Femtio år (1960) s. 5: ”Det
är ett livs gärning, han lagt ned som föreståndare för Filadelfiaförsamlingen, och
likasom han fått uppbära hån och smädelse i tider, när pressen rasat mot detta
Guds verk, har han också fått vara med om att uppleva mycket stora segrar.”

315

Tjugo år (1930) s. 11-12.

316

Femtio år (1960) s. 4.

317
Trettio år (1940) s. 35. Se även Tjugo år (1930) s. 13; Filadelfia Stockholm
(1939) s. 33; Fyrtio år (1950) s. 5.
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delse för den svenska Pingströrelsen som för den pentekostala rörelsen
utanför Sverige framhålls.318
I uppkomstberättelsen förklaras Filadelfias framgång delvis med att den
är välsignad av Gud. Även om Pethrus framgång påstås bero på hans egenskaper som ledare och lärare finns även i berättandet om honom hänvisningar till övermänsklig påverkan. Ofta framstår den mänskliga insatsen
och den gudomliga välsignelsen som ett samspel. Pethrus har varit ”plikttrogen” i sitt arbete ”och resultatet har därför genom Guds stora nåd blivit
över förväntan stort och härligt”.319 Ett annat exempel på samspelet är
följande metafor som belyser hur samverkan mellan Pethrus och hans
medarbetare anses vara välsignad. ”Resultatet av detta samarbete, […]
visar hur Gud generöst ger växten, när Han får de rätta redskapen i sin
hand”.320 Pethrus framgång sker enligt texterna inte trots hans egen person
eller egenskaper utan på grund av dem. Han är välsignad för att han är
plikttrogen och öppen, han är använd av Gud därför att han är det rätta
verktyget.
Vid en genomgång av temana Guds verk, motstånd, tillväxt och välsignelse, framstår berättelsen om Lewi Pethrus som om den ligger mycket
nära berättelsen om Filadelfia. Detta gäller dock framför allt de senare
jubileumsskrifterna. Då fungerar inte Pethrus längre som Filadelfias formelle representant genom föreståndarskapet. Däremot fungerar han som
en informell representant genom att berättelsen om honom gör honom till
en symbol för församlingen. 1980, när Pethrus har avlidit och därmed inte
längre är en del av Filadelfia, har församlingen snarare blivit en del av Pethrus gärning. Om Filadelfiakyrkan är församlingens symbol 1930 är Pethrus symbolen 1980.
Att Pethrus med tiden blir symbolen är inte förvånande med tanke på att
han mer än någon annan eller något annat har beskrivits som den konstanta och synliga faktorn i Filadelfias utveckling och historia. Pethrus
betraktas som Guds verktyg långt innan Filadelfiakyrkan byggs. Om kyrkan utgör en symbol på grund av att den är ett resultat av församlingens
tro och arbete så är Pethrus en symbol för att han är använd av Gud. Därmed kan Pethrus fungera som en idealbild både för församlingen och individen. Kyrkan som byggnad kan svårligen ha den symboliska funktionen i
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Trettio år (1940) s. 35; Sjuttio år (1980) s. 5, 20. Se även Femtio år (1960) s. 5,

7.
319

Filadelfia Stockholm (1939) s. 33. Se även Trettio år (1940) s. 35.

320

Femtio år (1960) s. 3.
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en biblicistisk rörelse, då Lukas och Paulus i Nya Testamentet framhäver
att Gud inte bor i byggnader utan i människor.321

Motståndet förändras
Motståndet mot församlingen visar sig spela en central roll i berättelsen om
Filadelfias uppkomst och framväxt. Det väcker frågor om och i så fall hur
motståndet skiftar i fråga om plats i berättandet och vem, vilka eller vad
som anses ligga bakom. För att tydliggöra berättandet kommer ledarskapets perspektiv på motståndet, som det framkommer i jubileumsskrifterna,
att sättas i relation till tidigare forsknings beskrivningar av kritiken mot
församlingen/Pingströrelsen.
Det konstaterades i inledningskapitlet att kritiken inte förändrades i en
enkelriktad rörelse. Snarare handlade det om skiftande perioder av ebb och
flod. Kritiken mot pingstväckelsen åren innan Filadelfia bildades var, enligt
Sahlberg, omfattande. Kritikerna fanns både inom de kristna och de profana sammanhangen. Under 1910-talet tonades kritiken ned för att återkomma under 1920-talet men då främst från profan press.322 Under 1930talet började Pingströrelsen, enligt Sahlberg, att bli alltmer accepterad av
andra samfund och samhället i övrigt. En ny våg av omskrivningar och
kritik utlöstes i och med Lidmanstriden i slutet av 1940-talet och så kallade
helandemöten i början av 1950-talet. Under den resterande delen av undersökningsperioden var däremot den offentliga kritiken relativt frånvarande.323
Sett till hela undersökningsperioden växlar det utrymme och den betydelse som kritik och motstånd har i berättandet. Förändringarna gäller två
aspekter. Den ena handlar om vilka aktörer som motarbetar församlingen.
Den andra gäller vilka verksamhetsområden eller händelser som omskrivs
som drabbade av motståndet. Under perioden skiftar tyngdpunkten från
frikyrkliga till profana motståndare och kritiker. Denna förändring blir
tydlig även vid en jämförelse mellan de två första jubileumsskrifterna.
1921 är antagonisterna nästan uteslutande Baptistsamfundet och andra
frikyrkliga.324 Uteslutningen från Baptistsamfundet är en händelse som
321

”Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger: Himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt
mig, säger Herren, var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt
detta?” Bibel 2000 Apostlagärningarna 7:48-50. ”Förstår ni inte att ni är Guds
tempel och att Guds ande bor i er?” Bibel 2000 Första Korinthierbrevet 3:16.

322

Sahlberg (1977) s. 10-14, 39-40. Se även Stävare (2010) s. 51-80.

323

Sahlberg (1977) s. 56-86, 113-117, 237-240.

324

Tio år (1921) s. 5, 17, 20.
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finns med i alla berättelserna men rollen skiftar. Händelsen får till exempel
ett eget kapitel i den första berättelsen men omnämns ganska kort i de
övriga.325 Ett exempel där motståndet framträder i berättandet är i samband med väckelsens uppkomst runt 1907. Ett annat är då man förvägras
annonsplats i ett par frikyrkliga tidningar, vilket beskrivs som bakgrunden
till att församlingen startar Evangelii Härold. Ett tredje exempel är då de
som gått Örebromissionens bibelskola förvägras praktikplats vilket beskrivs som bakgrunden till att den egna bibelskolan startas.326 Antagonisterna
i dessa händelser är frikyrkliga. De som figurerar som ”hjälpare” i berättelsen är, förutom Gud, få eller inga.327 I kapitlet om uteslutningen återkommer påpekanden om att ingen inom baptistsamfundet stod upp för församlingen.328
1930 lyser motståndstemat med sin frånvaro som orsak till starten av
Evangelii Härold. Däremot tillkommer församlingens föreståndare Lewi
Pethrus i rollen som mottagare av kritik.329 Motståndarna finns fortfarande
bland de frikyrkliga men konfliktperspektivet är inte lika explicit i den
relationen.330 En ny grupp aktörer som får en framträdande roll som antagonister är ”världens barn” och ”tidningarna”. Dessa beskrivs som motståndare till den tidiga pingstväckelsen.331 Författaren tar även upp svårigheter med att samla barn till söndagsskolan som en följd av tidningarnas
skriverier. I det sammanhanget ges som exempel att en läkare gått ut och
påstått att tungotalet är ohälsosamt.332 Frikyrkliga och ”världens
barn”/”pressen” kommer sedan att vara de två huvudsakliga antagonistgrupperna i de senare berättelserna. De frikyrkliga och då främst baptisterna spelar hela tiden en roll om än mer eller mindre tillhörande det förflutna. Som mer aktuellt framstår pressens motstånd.333
Förutom en förskjutning från frikyrkliga till profana opponenter varierar motståndets funktion som meningsgivare. I informationsskriften från
1939, som är en omarbetning av texten från 1930, har exempelvis mot325

Tio år (1921) s. 96-121 kan jämföras med exempelvis Trettio år (1940) s. 10.

326

Tio år (1921) s. 5, 20-22, 43, 91.

327

Tio år (1921) s. 17, 30-32. En annan tillskyndare som omnämns är Elimförsamlingen. Den hjälper till med lokaler när Filadelfia står utan hösten 1920. Till saken
hör att Elim då är en dotterförsamling till Filadelfia. Tio år (1921) s. 45.
328

Tio år (1921) s. 107-108, 111.

329

Tjugo år (1930) s. 11-12.

330

Tjugo år s. 10, 57.

331

Tjugo år (1930) s. 8.

332

Tjugo år (1930) s. 54.

333

Jämför de frikyrkligas roll med pressens roll i Femtio år (1960) s. 4, 15-16.
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ståndstemat redigerats bort från avsnittet om Lewi Pethrus och söndagsskolan.334 Däremot finns temat kvar i relation till församlingens uppkomst
och uteslutningen ur Baptistsamfundet.335 I den berättelsen spelar motståndet en mindre roll och då knutet till gruppens första tid. Ett år senare,
1940, är motståndet åter en central meningsgivare. Då berättas det att den
litterära verksamheten betytt mycket för att motbevisa tidningarnas påståenden om församlingen och rörelsen. Även den sociala verksamheten sägs
ha varit utsatt för kritik.336 I fråga om motståndare ligger betoningen på
profana kritiker.
1940 får även profana aktörer en hjälpande roll i berättandet. Dagens
Nyheter och socialministern skulle enligt författarna ha tagit ställning för
Filadelfias filantropiska verksamhet när den kritiserades och utsattes för ett
polisingripande.337 Det nämns även för första gången i en historik över
Filadelfia att allmänhetens förtroende för församlingen förändrats till det
positiva.338
I berättelsen från 1950 har motståndet en relativt undanskymd roll.
Framför allt relaterar det till Lewi Pethrus, uteslutningen, bibelskolan och
söndagsskolan.339 Enligt författaren till kapitlet om söndagsskolan har
skolstyrelsen underlättat arbetet genom att tillhandahålla lokaler.340
1960 är motståndet centralt och får ett större utrymme än i flera av de
tidigare berättelserna.341 Baptisterna finns fortfarande omnämnda men
334

Filadelfia Stockholm (1939) s. 33, 46, 58. Nedtoningen av polemiken gäller även
ett avsnitt om äldreboende i Rörstrands slott. 1930 sägs: ”Men vem hade omkring
sekelskiftet, då dessa höga herrskaper bebodde slottet i fråga, kunnat ana, att ett så
föraktet släkte som ’tungotalarna’ där inom några decennier skulle finna sitt hemvist”, Tjugo år (1930) s. 29. Nio år senare skrivs att ”dessa kära, gamla syskon få
dväljas i gemak, som fordom hyst några av landets högsta magnater”, Filadelfia
Stockholm (1939) s. 40. I sättet att omskriva bakgrunden till Evangelii Härold sker
även en omsvängning, särskilt om även den första jubileumsberättelsen beaktas. I
jubileumsskriften från 1920 är motståndet mot Filadelfiaförsamlingen en central
del av redogörelsen för tidningens bakgrund, några tidningar sägs då motarbeta
församlingen, Tio år (1921) s. 90-91. När Tjugo år beskriver de bakomliggande
omständigheterna 1930 är motståndet helt borttaget, s. 10. I Filadelfia Stockholm,
(1939) s. 58 får Filadelfia istället stöd av ett par tidningar.
335

Filadelfia Stockholm (1939) s. 29-31.

336

Trettio år (1940) s. 32, 36, 44, 46, 163-175, 180-185.

337

Trettio år (1940) s. 183-184.

338

Trettio år (1940) s. 46.

339

Fyrtio år (1950) s. 5-6, 82.

340

Fyrtio år (1950) s. 82.

341

Femtio år (1960) s. 4-5, 15-16, 27, 35.
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störst utrymme ges i texten åt församlingsledningens kamp mot skriverier i
pressen. Dagens Nyheter lyfts fram som en konkret antagonist. Motståndet
gäller även församlingens utrymme i radiogudstjänsterna och att Sveriges
Radio ”ville öva viss censur över sändningen”. Detta anges även vara bakgrunden till arbetet med att starta egna radioutsändningar.342 Som Filadelfias hjälpare anges, förutom Gud, ”sansade världsmänniskor” och skolstyrelsen.343
Motståndet är nedtonat men förekommer 1980. Det handlar som tidigare om uteslutningen från baptistsamfundet 1913 och pressens kritik mot
församlingen och Lewi Pethrus344. Motståndet är framför allt något som nu
hör det förflutna till, det lyfts fram främst i det historiska avsnittet. Det
enda undantaget är artikeln om barnverksamheten.345 Därmed återkommer
motståndet mot församlingen i texterna om söndagsskolan under hela perioden.
I tidigare skrifter har de interna konflikterna uteslutits helt eller delvis.
1980 blir Franklinstriden och Lidmanstriden en del av gruppens historia.346
Därmed inte sagt att det rör sig om någon sanningskommission. Händelserna omnämns mycket kort med några ord om huvudfrågan, eller för att
tala med författaren: ”meningsskiljaktigheter”, i respektive konflikt.
Denna översiktliga genomgång visar två saker. För det första avtar motståndstemat generellt sett under undersökningsperioden. Temats minskade
roll skulle kunna tolkas som en följd av att Pingströrelsen integrerades i
samhället. För det andra följer temat till stora delar tidigare forsknings
periodisering om än med viss fördröjning. 1921 behandlas det tidiga 10talets konflikter med Baptistsamfundet. 1930 bearbetas pressens kritik
under 1920-talet och 1960 responderar ledningen på kritiken från början
av 1950-talet. Men det finns tillfällen när motståndet inte kan relateras till
en sådan period av motstånd. 1940 är ett exempel. Då har Pingströrelsen
börjat bli accepterad och tidningarnas intresse för den har varit lågt. Lugnet har även noterats i jubileumsskriften. Trots detta uppehåller sig berättandet i stor utsträckning runt ämnet.

342

Femtio år (1960) s. 35. Notera likheten med hur bakgrunden till Evangelii Härold och bibelskolan beskrivs i tidigare berättelser.
343

Femtio år (1960) s. 16, 72.

344

Sjuttio år (1980) s. 4-5.

345

Sjuttio år (1980) s. 12.

346

Franklinstriden och Lidmanstriden omnämns i Sjuttio år (1980) s. 5-6.
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Filadelfiaförsamlingens roll i Sverige och i världen
Det har tidigare noterats att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm under hela
perioden 1910-1980 var en lokal församling samtidigt som den också var
en del av den nationella Pingströrelsen och den internationella pentekostala
rörelsen. Tillhörigheten till dessa rörelser tog sig uttryck i utgivningen av
tidningen Evangelii Härold, bibelskolan med nationellt upptagningsområde, värdskap för nationella och internationella konferenser och utsändandet av evangelister och missionärer.347 I relation till den pentekostala
rörelsen var Filadelfia en aktör som var allt annat än begränsad till ett
lokalt fält.
Utanför de egna sammanhangen hade gruppen, enligt Sahlberg, till en
början avgränsat sig från samarbeten med andra kristna grupper och samfund/kyrkor. Från 1930-talet och framåt började församlingsledningen
öppna upp för sådana typer av relationer. Förhållningssättet till partipolitiskt engagemang förändrades på ett liknande sätt, menar Sahlberg.348 Församlingen var därmed en nationell aktör på flera olika områden.
Frågan är hur dessa roller och förändringar i dem avspeglas i ledningens
karaktäristik av församlingen i berättelsen. Under hela perioden beskrivs,
mer eller mindre explicit, Filadelfias verksamhet som något som präglat
pingströrelserna i Sverige och utomlands. Verksamhetsgrenar som sträckte
sig utanför Stockholm omskrivs på detta sätt, exempelvis den litterära
verksamheten och bibelskolan med nationellt intagningsområde.349 I två av
texterna, 1940 och 1960, tillskrivs församlingen en internationell betydelse
utöver den som kommer via utlandsmissionen, då som arrangör av internationella konferenser.350
Som politisk aktör beskrivs Filadelfia för första och sista gången 1960.
Församlingen framställs som en samhällsaktör genom sitt deltagande i
demonstrationer mot smutslitteratur och ateism.351 Även genom att ”kraftigt bidragit” till Dagen och IBRA Radio har den varit med och påverkat

347
Struble (1982) s. 25-51, 151-194; Wahlström, Magnus (2007) ”Fria församlingar och starka organisationer: gemensamma verksamheter alternativ till samfund” i
Waern, Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. Del 2, Verksamheter och
särdrag under 1900-talet s. 301-317.
348

Sahlberg (1977) s. 56-86.

349

Se exempelvis Tio år (1921) s. 45-46, 93, 120-121; Filadelfia Stockholm (1939)
s. 31-32, 47-48 Trettio år (1940) s. 37, 41; Femtio år (1960) s. 17-18; Sjuttio år
(1980) s. 26.

350

Trettio år (1940) s. 43; Femtio år (1960) s. 12-13.

351

Femtio år (1960) s. 14.
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samhället.352 Det är också enbart i den skriften som Filadelfia beskrivs som
en ekumenisk aktör genom anordnandet av en nationell samfundsöverskridande konferens.353 Därmed motsvarar generellt sett berättandet förändringarna inom Filadelfias verksamhet och förhållningssätt.
Vid en närmare granskning visar det sig dock att förändringarna i berättandet inte är entydiga. Karaktäristiken av Filadelfia som en kraftfull nationell och internationell aktör har inte samma framskjutna plats i alla berättelserna. Från att tidigare ha varit blygsam framkommer denna bild
tydligt 1940, men 1950 är den åter undanskymd. Politiskt samhällsengagemang omnämns inte alls i den texten. Så uppmärksammas exempelvis
inte att tidningen Dagen gavs ut från 1945. Inte heller det ekumeniska
initiativet på 1940-talet finns med. Sin höjdpunkt har den karaktäristiken
1960 men tonas återigen ned 1980. I fråga om nationell och internationell
aktör svänger alltså bilden av Filadelfia från skrift till skrift.
För att kunna tolka nedtoningen av Filadelfias nationella och internationella roll i skrifterna 1950 och 1980 är några berättelseteoretiska och
kontextuella noteringar nödvändiga. När det gäller 1950 är både utgivningsform och kontext relevant. Till skillnad från övriga jubileumsskrifter
berättar den framför allt genom fotografier och innehåller enbart korta
texter. Bildmediet skulle delvis kunna förklara betoningen på det konkreta
och kontinuerliga arbetet. I fråga om kontext kan den interna Lidmanstriden som utspelades åren innan 1950 noteras. Den medförde spänningar
inom församlingen och Pingströrelsen och ledde till extern uppmärksamhet
och kritik. I den konflikten fanns bland annat delade meningar om Pingströrelsens politiska engagemang. En annan omständighet var att den numerära medlemstillväxten avtog under 1940-talet.
Även 1980 hade föregåtts av ett par decennier med svag medlemstillväxt
vilket även kommenteras i berättelsen. Behovet av att nå nya människor
lyfts fram.354 Exempelvis avslutas en artikel om församlingens historia med
orden:
Denna församling, som föddes i väckelsen och tillväxte som en följd av medlemmarnas personliga insatser, borde på nytt kunna bli ett exempel som
man nämner när man talar om församlingstillväxt.355

Nedtoningen av församlingens roll nationellt och internationellt skulle
kunna tolkas som ett uttryck för en försvagad position. Det bör i samman352

Femtio år (1960) s. 35.

353

Femtio år (1960) s. 12-14.

354

Se exempelvis Sjuttio år (1980) s. 3, 8-9.

355

Sjuttio år (1980) s. 7.
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hanget noteras att Filadelfias roll i rörelsen inte var formell. Saknades den
grundläggande tillväxten av nya medlemmar var inte ledarrollen självklar.
Det har nämnts tidigare i detta kapitel att avståndet mellan ”då” och
”nu” framstår som större 1980, jämfört med i tidigare texter. Filadelfias
betydelse handlar framför allt om dåtid, vad församlingen har betytt i det
förflutna. Även församlingens nationella roll och dess politiska verksamhet
placeras i dåtid. I inledningsartikeln till 1980 års jubileumsskrift slår dåvarande föreståndaren fast:
Den 30 augusti fyller Filadelfiaförsamlingen i Stockholm sjuttio år. Det är
egentligen ingen lång tid. I varje fall inte när man betänker vad församlingen
genom dessa år fått betyda för både Stockholm, hela vårt land och utöver
praktiskt taget hela världen.356

De verksamheter som tidigare framställts som nationella, behandlas nämligen nu uteslutande i den historiska översikten.357 Betoningen ligger därmed
mer på vad församlingen har betytt på det nationella fältet och mindre på
vad den betyder 1980.
Med hänsyn till skillnaderna mellan berättelserna kan det konstateras
att berättandet inte entydigt följer förändringar i gruppens verksamhet och
förhållningssätt. Karakteriseringen av subjektet som en andlig och/eller
politisk kraft på ett nationellt och/eller internationellt fält har därmed olika
tyngd i berättandet i olika tider.

Sammanfattning
Huvudtemat i berättelserna är enligt analysen den motarbetade men framgångsrika församlingen. Den rollen tillskrivs Filadelfiaförsamlingen i relation till gruppens världsbild. I grunden handlar det om en framgångssaga.
De mest påtagliga förändringarna sker 1980. Då nyanseras historieskrivningen genom att den även inkluderar interna konflikter och nedgångar i
medlemstillväxten.
Det sker dock förändringar när det gäller vissa aspekter av gruppens
självbild och gränsdragningar. Motståndets roll och vem eller vad som
utgör motståndaren är sådana exempel. Från och med 1930 flyttas tyngdpunkten från baptistsamfundet och andra frikyrkliga till profana motståndare som press och ”smutslitteratur”. Därmed rör sig fokus mer mot det
sekulära, materialistiska samhället. Motståndet har olika stor roll i de olika
skrifterna. I några fall har de jubileumsskrifter där motståndet får en central roll föregåtts av en period med kritik mot församlingen/rörelsen. Det
356

Sjuttio år (1980) s. 3.

357

Sjuttio år (1980) s. 4-7.
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finns dock undantag där motståndet betonas utan direkt koppling till en
sådan period.
Verksamheten är ett centralt tema i berättelsen. Filadelfia berättas fram
som verksamhet snarare än som en grupp människor. I sättet att berätta
om verksamheten sker mellan 1960 och 1980 en förskjutning från adressering av stora grupper genom möten och media till att nå individer genom
personliga kontakter.
Fokus på verksamhet innebär dock inte att individer saknas i berättelserna. Församlingens predikanter och andra som är ansvariga för verksamhetsgrenar omskrivs. Även på detta område förändras sättet att berätta.
Generellt sett får ledarna eller församlingens predikanter/pastorer en
alltmer central plats i berättandet. Detta gäller särskilt Lewi Pethrus. Från
en relativt jämn fördelning av utrymme mellan pastorerna ökas Pethrus
utrymme efter hand på bekostnad av de övriga. Han tillskrivs dessutom en
övernaturlig funktion i Filadelfias historia. 1980 berättas församlingens
historia och Pethrus liv på ett likartat sätt. Pethrus ges en symbolisk funktion, särskilt i de senare berättelserna.
Det är framför allt i jubileumsskrifterna från 1940 och 1960 som Filadelfia framställs som en ledande aktör i Sverige och internationellt. I övriga
jubileumsskrifter är den rollen inte signifikant och/eller placeras enbart i
det förflutna. I fråga om referenser till samtiden eller historiska samhällsfenomen kan det konstateras att dessa är sällsynta. När de förekommer
handlar det om kristendomens förändrade roll, moral- och kulturfrågor
och om konkurrensen mellan olika aktörer. Den kontext som Filadelfia
placeras i är därmed relativt snäv.
Berättandet byggs framför allt på de underordnade temana medlemstillväxt och motstånd. Dessa visade sig dessutom bära på spänningar som inte
kunnat belysas fullt ut i detta kapitel. I fråga om medlemstillväxten handlar det om författarnas sätt att skriva om en oavbruten tillväxt även när
statistiken talade om att församlingen var inne i en mättnadsfas. I fråga om
motståndet handlar det om förhållningssättet till en ökad acceptans. Dessa
problem behöver belysas i en analys som inbegriper mer än berättelsens
struktur. De två följande kapitlen har som syfte att diskutera dessa två
teman i ljuset av gruppens verksamhet, världsbild och samtid filtrerat genom avhandlingens teoretiska perspektiv.
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”Filadelfiaförsamlingens motto är expansion” om spänningen mellan berättelse och kontext
Citatet i rubriken är hämtat från jubileumsskriften utgiven 1950.358 Under
perioden 1940-1960 betonas tillväxt och expansion återkommande. Det
som ur ett identitetsperspektiv gör församlingens framhållande av expansion under den här perioden intressant, är att denna bild inte överensstämmer med församlingens egna uppgifter över Filadelfias medlemsutveckling.
Vad som i detta kapitel kommer att betonas är tillväxtens funktion i självbilden, med särskilt intresse för spänningen mellan församlingens berättelse
och kontexten.
I kapitlet ”Filadelfiaförsamlingens historieberättande” noterades det att
tillväxt är en del av uppkomstberättelsen och att detta även präglar hur de
olika verksamhetsgrenarna beskrivs. Tillväxten har därmed en viktig roll i
den grundläggande framgångsberättelsen, vilken lever vidare fram till
1980, då den delvis problematiseras. Förändringarna i församlingens statistik framträder dock redan under början av 1940-talet.
Hur kan detta, som från ett utifrånperspektiv förefaller vara en diskrepans mellan identitetsberättande och statistik, förstås? Frågan blir särskilt
relevant i relation till det som i avhandlingens inledning diskuterades som
en extern koherens – att berättelsens användbarhet som meningsgivare
förloras om den inte överensstämmer med kända förhållanden.359 Dessutom har tidigare forskning noterat att den externa koherensen beskrevs
som viktig av Filadelfia. Den ville att de uppgifter som publicerades i
Evangelii Härold skulle vara riktiga, utan överdrifter. Överdrivna uppgifter
ansågs kunna påverka trovärdigheten negativt.360 Avhandlingens syfte är
inte att utvärdera sanningshalten i berättelsen och det är inte heller detta
jag har för avsikt att göra i kapitlet. Frågan som väcks är snarare vad fasthållandet vid växt och framgång säger om församlingens självbild eller
idealbild.
Diskrepansen mellan berättelse och kontext och den fortsatta betoningen på tillväxt kommer i analysen att kopplas såväl till den interna utvecklingen inom församlingen och rörelsen som till den övergripande demokratiseringsprocessen i samhället och folkrörelsernas roll under olika skeenden. Kapitlets huvudfråga är vad fasthållandet vid tillväxt och framgång
säger om församlingens förhållningssätt till samtiden och samtidens påverkan på den kollektiva identiteten.
358

Fyrtio år (1950) s. 9.
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Alm (2002) s. 24-25.
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Josefsson (2005) s. 20.
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Kapitlet är disponerat i tre huvudavsnitt. Efter en kort repetition av de
teoretiska verktygen blir det första steget att analysera det som ser ut som
en motsättning i berättandet från 1950 och 1960 med hjälp av begreppen
intern och extern koherens. Därefter kommer bilden som ges av Filadelfia
under de goda åren (fram till 1940) att analyseras i relation till gruppens
normer, mål och konkurrerande berättelser. Syftet med den delanalysen är
att ringa in vilken identitetshistorik skrifterna från 1950 och 1960 kan ha
varit grundade på. Avslutningsvis diskuteras ”motsättningen” i ljuset av
resultaten från de båda delanalyserna och i ljuset av den då rådande samtiden.

Förändring i berättandet – intern och extern koherens
En av de grundläggande orsakerna till att berättelser förändras eller överges är, enligt Rüsen, att de inte längre är användbara eller meningsfulla.361
För att berättelser ska ha den funktionen måste de vara koherenta eller
giltiga. Koherensen/giltigheten kan dock definieras utifrån olika dimensioner. En sådan är intern koherens – det vill säga att berättelsen bör vara
sammanhängande utan direkta självmotsägelser. En annan är extern koherens, det vill säga relationen mellan berättelse och upplevda eller kända
förhållanden.362 En tredje är betydelsedimensionen. I den dimensionen
beaktas berättelsens förhållande till sådant som gruppens normer, mål och
identitet.363 Förändringar i berättandet handlar därmed inte enbart om
empiriska förändringar utan även om förändringar av värden som är centrala för gruppen. Det betyder i sin tur att en ”utebliven” förändring bör
analyseras i ljuset av hur församlingen kan ha tolkat statistiken och hur
berättandet relaterar till gruppens värden.
Relevant för analysen är också tanken om att berättande inte sker i ett
vakuum utan alltid i förhållande till redan existerande berättelser. Enligt
till exempel Brown och Bamberg & Andrews finns det sällan eller aldrig
enbart en berättelse eller ett möjligt sätt att berätta ett fenomen utan det
sker i konkurrens mellan olika berättelser. Till detta område hör diskussionen om metaberättelser och hegemoni, både nationellt och inom gruppen.364 Det innebär att analysen, förutom koherens, måste ta hänsyn till en

361

Rüsen (2004) s. 122-124.

362

Rüsen (2004) s. 62-70, 128; Rüsen (2008) s. 59-74.

363
Rüsen (2004) s. 62-70; Rüsen (2008) s. 59-74. Se även Bruner (2003) s. 63-67;
Fisher (1997) s. 315-322; Alm (2002) s. 24-25; Wiklund (2006) s. 65-69.
364
Brown (2006) s. 738-743; Bamberg & Andrews (2004) s. 1-5; Fisher (1997) s.
316.
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maktdimension när förändringar eller ”uteblivna” förändringar i berättandet ska studeras.

Nedtoning av spänningen mellan berättande och statistik
I följande avsnitt kommer den interna och externa koherensen att diskuteras. För det första belyses hur berättelsen om tillväxt förhåller sig till de
statistiska uppgifter som författarna redovisar i skrifterna utgivna 1950
och 1960. Med andra ord: finns det en intern koherens mellan ord och
siffror/diagram? För det andra belyses relationen mellan kända förhållanden och berättelsen.

Intern koherens
Hur berättar skrifterna om den förändrade trenden när det gäller medlemsantal? 1950, knappa tio år efter att tillväxttrenden brutits, kommenteras
inte den avtagande tillväxttakten. I jubileumsskriften redovisas medlemsstatistik i en tablå där det går att avläsa att antalet ökade med ca två tusen
per årtionde fram till 1940-talet då ökningen endast var cirka hundra personer. Den text som hänvisar till statistiken lyfter fram denna som en illustration på ”församlingens snabba tillväxt” som skedde trots motstånd
och i motsats till mångas förväntningar.365
Tio år senare förekom fortfarande inga kommentarer om den brutna
trenden. I jubileumsskriften från 1960 talades det i stället om att ”ökningen har varit konstant genom åren”.366 Det förekom också ett diagram som,
även om det var ritat en aning fel, visade den ungefärliga utvecklingen och
därmed på en bruten trend (se figur 4). Den löpande texten hänvisade till
diagrammet med orden: ”Följande tabell ger belägg för detta faktum” – det
vill säga den obrutna ökningen.367 Frågan är hur författaren tolkade diagrammet.

365

Fyrtio år (1950) s. 6.

366

Femtio år (1960) s. 24.

367

Femtio år (1960) s. 24.

ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling I

103

Figur 4. Diagram i jubileumsskrift
Diagram från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 50
år som redovisar antalet medlemmar var tionde år
från 1910-1960. Punkterna i diagrammet är mina, de
visar hur kurvan borde ritas för att bli korrekt. Den
korrekta kurvan blir något brantare och den brutna
trenden ännu mer markant än i originalet. Källa:
Femtio år (1960) s. 24.

Eftersom trenden i diagrammet även efter brottet i början av 40-talet var
stigande, om än mycket svagare jämfört med de tre första årtiondena, så
skulle det kunna tolkas som att församlingen vuxit under alla 50 år.
Då det i båda skrifterna är möjligt att läsa statistiken i termer av tillväxt
måste tanken om en motsättning mellan berättelse och statistik nyanseras.
Det som ändå kvarstår är en intern spänning. Eftersom författarna inte
kommenterade brottet i tillväxttrenden – och den ena av dem dessutom
betonade oföränderligheten i frågan – är det svårt att beskriva det som en
intern koherens.

Extern koherens
Hur såg då den externa koherensen ut, den mellan kända förhållanden och
berättelsen? Fram till och med ingången av 1940-talet ökade antalet medlemmar stadigt från 234 vid årsskiftet 1911-1912 till 6 691 vid årsskiftet
1941-1942. Därefter bröts kurvan och församlingens medlemsantal låg
sedan mellan 6 000 och 7 000 fram till 1980. Undantaget utgjordes av ett
par år under 70-talet då antalet sjönk till under 6 000. I diagramform ser
den kvantitativa medlemsutvecklingen ut som följer:
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Figur 5. Antal medlemmar vid årsslut 1911-1960
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Antal medlemmar i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm per den 31 december åren
1911-1960. Uppgifter saknas för åren 1913 och 1918. Källa: Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.

Diagrammet visar, till skillnad från de siffror och kurvor som de aktuella
texterna hänvisar till, att medlemsantalet inte präglats av en nettoökning
från 1910 till 1960. Författarna, eller de som levererat underlaget till texterna, utelämnade alltså värden under 40- och 50-talen som var negativa –
det vill säga utgjorde en nettominskning (se figur 5).
Ett möjligt perspektiv på undanhållandet är att författarna (eller uppgiftslämnarna) kände till förhållanden som kunde ge en ”naturlig” förklaring till delar av svängningarna i nettoresultatet. Sådana omständigheter
framträder också vid en genomgång av årsberättelserna. Den markanta
nedgången i mitten av 1940-talet berodde på att drygt 400 personer startade Östermalms Fria Församling och att ytterligare hundra personer
ströks på grund av okänd adress.368
För att dessa förklaringar ska vara relevanta är förutsättningen att något
annat än nettoökningen var avgörande för församlingen. Ett sådant möjligt
exempel är antalet nyintagna medlemmar per år. I kommentarerna till
medlemsstatistiken i 1940 års årsberättelse antyds en sådan tolkning. Där
uttrycks det att nettotillväxten egentligen inte är en intressant siffra för att
368

ÅB 1944 s. 3.
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analysera församlingens ”andliga tillstånd”. Det avgörande är istället antalet döpta.369 Hur såg då statistiken ut för antalet döpta per år?370
Figur 6. Antal döpta och ”intagna redan döpta” på år
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Antalet döpta och ”intagna redan döpta” per år, enligt årsberättelserna. De år då
det inte redovisas uppgifter för antalet ”intagna redan döpta” är detta inkluderat i
antalet döpta. Dessa siffror inkluderar inte nya medlemmar som kom på så kallat
flyttningsbetyg från andra församlingar och återupptagning av tidigare uteslutna
medlemmar. Källa: Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.

För det första kan det konstateras att Filadelfiaförsamlingen under perioden 1910-1960 mottog nya medlemmar varje år. Därmed var det möjligt
att tala om en bruttoökning under hela perioden. Detta kastar delvis ljus
över utelämnade siffror och berättelsen om ökning. För det andra kan det
369

ÅB 1940 s. 4. Detta sätt att å ena sidan betona antalet frälsta/döpta och samtidigt diskutera det fruktbara i kvantitativa utvärderingar av den frikyrkliga verksamheten framkommer även i det material som studeras i Halldorf (2012) s. 116119.

370

Tyvärr är det inte möjligt att utläsa de exakta siffrorna för dop per år under hela
perioden. Under ett par perioder slås siffrorna för dop och ”intagna, redan döpta”
samman. Detta utgör dock inget större problem då syftet är att visa på en trendförändring.
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konstateras att antalet döpta och ”intagna” pendlade mer från år till år
jämfört med statistiken över antalet medlemmar. Trots det går det att konstatera ett trendbrott efter 1933 då trenden övergick från att vara ökande
till avtagande med undantag av enstaka år (se figur 6). Så även sett ur det
perspektivet går det inte att visa på en oavbruten tillväxt fram till 1960.
Inledningsvis konstaterades en motsättning, men denna har nu nyanserats. Analysen av intern och extern koherens kastar dock inte tillräckligt
med ljus för att undanröja behovet av att tolka spänningen mellan statistik
och berättande ytterligare. Därmed kvarstår frågan om hur författarnas
vidhållande vid berättelsen om tillväxt bör tolkas. Därför ska vi nu vända
oss till berättandet mellan 1910-1940 och se vilka mål och normer som är
relevanta för tolkningen av tillväxtens betydelse.

Tillväxt i berättandet fram till 1940
I kapitlet ”Filadelfiaförsamlingen berättar sin historia” noterades det att ett
tillväxttema präglar berättandet om Filadelfias bildande, något som även
gäller 1910-1940. En återkommande bild är att Filadelfia varit liten men
växt sig stor.371 Nästan alla beskrivningar av verksamhetsgrenar innehåller
någon kommentar om tillväxt eller annan typ av utveckling. Det kan
handla om att tidnings- och bokutgivningen ökar kvantitativt,372 eller att
det sociala arbetet utökas med ytterligare anställda och att den verksamheten resulterar i att människor blir frälsta.373
Den kvantitativa tillväxten är även relaterad till behovet av utrymme. I
jubileumsskriften från 1930 får medlemsökningen en direkt koppling till
utrymme genom ett, enligt berättelsen, ständigt behov av större lokaler.
Det var ej många år, efter det lokalen vid Sveavägen [församlingens ”kyrka”
innan de byggde Filadelfiakyrkan] blev invigd [1921], som den började bliva
för trång. Församlingens medlemssiffra växte, Gud vare lov, snabbt, och sedan den blivit större än bänkplatserna i lokalen, började det, som man lätt
förstår, snart bliva för trångt vid de offentliga mötena. Både tidningar och

371

Tjugo år (1930) s. 6, 10, 146-147. En genomgång av församlingens årsberättelser 1910-1940 visar att tillväxttemat finns med från början. Det skrivs om tillväxt
sett till antal medlemmar, om tillväxt eller utvidgning av inre och yttre styrka, om
väckelse och seger, att många själar blir frälsta, om till trängsel fyllda lokaler och
om utvidgad verksamhet. Från 1930 börjar verksamheten även beskrivas som
framgångsrik. Se till exempel ÅB 1911 s. 4; 1912 s. 1; 1915 s. 3-4, 6-7; 1920 s. 2-3,
6; 1925 s. 1; 1930 s. 1-2, 4, 6, 13.

372

Tio år (1921) s. 91-94.

373

Tjugo år (1930) s. 120-121, 125-127.
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polis hava haft mycket att skaffa under årens lopp med de långa köerna utanför Filadelfiaförsamlingens lokal före de offentliga mötena.374

I och med Filadelfiakyrkan har lokalfrågan fått sin ”slutliga, och lyckliga
lösning”. Eftersom ett sådant uttalande implicerar att tillväxten ska
komma att avstanna reserverar sig författaren och skriver att lokalfrågan
skulle kunna bli aktuell igen om Gud fortsätter att påverka verksamheten.375 Behovet av utrymme berättas fram i betydelsen expansion – att människor kommer till tro och blir medlemmar – och i betydelsen effektivitet –
strävan efter att nå fler människor.
Tillväxten präglade alltså berättandet mellan 1910 och 1940. För det
första kan det konstateras att tillväxt var ett återkommande tema i berättandet under delperioden. För det andra att det inte bara uttrycktes i betydelsen nya medlemmar utan även som expanderande verksamhet eller
byggnation av nya lokaler. Möteslokalerna/kyrkorna lyftes i tjugoårsskriften fram som konkreta uttryck för tillväxten genom åren men också för
förväntan på fortsatt växt. Filadelfiakyrkan fungerade därmed i berättelsen, tillsammans med medlemsantalet och övrig verksamhet, som ett konkret uttryck för det expansiva arbetet.

Tillväxt som bevis
Ett genomgående tema i berättelsen är att Filadelfiaförsamlingens verksamhet, genom dess historia, har varit präglad av en särskild medverkan
eller inverkan av Gud, att den varit "välsignad". Detta anges som en av
förklaringarna till församlingens tillväxt.376 Detta särskilda gudomliga stöd
framkommer i olika delar av berättelsen som till exempel vid församlingens
grundande och vid avgörande beslut.377 Detta tog sig uttryck som övernaturlig inspiration och som en kraft som gjorde arbetet framgångsrikt. Andlig inverkan anses ha varit särskilt påtaglig i den mötesverksamhet som
syftade till att nå nya människor med gruppens budskap, vilket följande
citat är exempel på:
374

Tjugo år (1930) s. 26.

375

Tjugo år (1930) s. 22

376
Tio år (1921) s. 6, 14, 17, 20-22, 50, 62. Det är framför allt i tioårsberättelsen
som välsignelsen är ett genomgående tema och där välsignelsen explicit ses som en
av orsakerna till tillväxten. Temat förekommer även i tjugoårsberättelsen men är
inte lika framträdande där, Tjugo år (1930) s. 36, 40, 45, 62, 107. Se även Tjugofem år (1935) s. 10: ”Emellertid, den stora skaran, som samlats här i kväll för att
prisa Herren för vad Han är och varit för oss under de gångna åren, och den stora
skaran, vilkas tankar gå till oss i kväll, är ett bevis för att Herren varit med oss och
välsignat sitt verk”.
377

Tjugo år (1930) s. 5-8, 11.
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En mäktig väckelseande utgöts och har ständigt under alla dessa år varit rådande i församlingen. Vid de offentliga mötena, som i regel hållits söndagar
kl. 11 f. m. och kl. 6 e. m. samt onsdagar kl. 8 e. m., hava nästan på varje
möte flera eller färre själar blivit frälsta och renade i Lammets blod. Det underbara har varit, att det icke varit väckelse endast någon tid på året, utan
har det varit väckelse året om.378
Och Gud har sedan alltfort underbart bekänt sig till dessa möten. De hava
alltjämt varit väl besökta, och Guds närvaro har på ett särskilt sätt varit
förnimbar, och många själar hava blivit frälsta vid dessa möten. Prisat vare
Herren namn! Det har varit en underbar väckelsens ande utgjuten över de
offentliga mötena i vår församling under alla dessa 20 år.379

Detta innebar för gruppen att den kraftiga numerära ökningen visade att
verksamheten inte bara var ett uttryck för människors utan även, eller
framför allt, för Guds handlande. Det som skedde tolkades som en del av
en ”väckelse” sänd av Gud i tiden alldeles innan Jesus återkomst.
Den kvantitativa tillväxten var därmed relaterad till gruppens världsbild.
Centralt i den världsbild som präglade den svenska Pingströrelsen var,
enligt Josefsson, ”frälsningen” genom tron på Jesus och tanken om ”brudens hemliga uppryckande”. Fokus på dessa områden hade sin läromässiga
bakgrund i att människan skulle dömas och därför var i behov av räddning
undan ett evigt straff. Enda sättet att bli räddad var genom en personlig tro
på Jesus.380 Tanken om ”uppryckandet” innebar även att tiden sågs som
begränsad. Vid Jesus återkomst förväntades de ”sant” troende att tas upp
till himmelen. Tiden för detta uppryckande uppfattades, under perioden,
vara inne och kunde därför ske när som helst. Det medförde att pingstvännerna uppfattade sin tid på jorden som starkt begränsad.381 Rörelsen utmärktes därför, enligt Josefsson, av aktivitet. Detta var något som präglade
stora delar av spiritualiteten men som framför allt uttrycktes i evangelisation. Att sprida budskapet var, under den begränsade tid som återstod,
gruppens huvuduppdrag.382
Ett annat centralt drag i världsbilden var uppfattningen att det fanns en
gud som kunde ingripa i tillvaron på ett direkt och konkret sätt. Pingströ-

378

Tio år (1921) s. 22.

379

Tjugo år (1930) s. 36.

380

Josefsson (2005) s. 68, 72.

381

Josefsson (2005) s. 166-168, 325-327. Liknande drag fanns hos Örebromissionen och Alliansmissionen men Pingströrelsens betoning på uppryckandet skilde
enligt Josefsson den från övriga svenska frikyrkor s. s. 158-163.

382

Josefsson (2005) s. 266-267, 323-327.
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relsens syn på tillvaron och Bibeln har därför av Josefsson beskrivits som
transhistorisk:
[…] livet här och nu uppfattades som direkt sammankopplat med den verklighet som beskrivs i Bibeln. Det fanns ingen principiell skillnad mellan Bibelns tid och verklighet och den innevarande tiden och verkligheten.383

Det stora ingripandet skulle ske i form av Jesus återkomst, men ingripandena kunde även ske på ett mer vardagligt plan i form av karismatiska
uttryck.384 Detta innebar att sådant som tungotal och helande sågs som en
naturlig del i den troendes liv. Helande ansågs till och med ersätta medicinsk läkarvård.385 Denna direkta gudsinverkan kunde även fungera som en
förmerande kraft både för Pingströrelsens uppgift att sprida sitt budskap
och för den troende individens andliga och moraliska strävanden.386
På samma sätt som byggnationer, bredare verksamhet och nya medlemmar i berättelsen beskrivs som konkreta uttryck för tillväxt så beskrivs
tillväxten i sin tur som konkret uttryck för Guds ingripande eller välsignelse och församlingens arbetsamhet. I exempelvis Trettio år (1940) framstår det som att det finns ett likhetstecken mellan en levande församling
och växt. Det som växer har livet och det verkliga livet innebär utveckling
och växande.387 Växten fungerar alltså som en slags värdemätare för det
”andliga livet” i församlingen. I berättandet är dock inte expanderande
verksamheter det enda som anges vara ett specifikt exempel på att gruppen
är välsignad av Gud. Även barnhemmet har den funktionen. Jag har valt
att belysa ett par sådana fall närmare för att visa den funktion som de
konkreta exemplen kan ha i berättandet.
Barnhemsverksamheten relateras på ett särskilt sätt till temat om välsignelse. I församlingens redogörelse från 1920 särskiljs Filadelfias barnhemsverksamhet från övrig verksamhet.388 Vanligtvis organiserades verksamheterna under Filadelfias övergripande föreningsstruktur. Enligt berättelsen
var detta inte fallet med barnhemmet. Den verksamheten skulle ekono383

Josefsson (2005) s. 189-191. Citatet s. 190.

384

Med karismatiska uttryck menas sådant som kopplades till ”den Helige Andes”
direkta ingripanden. Det kunde röra sig om exempelvis tungotal (glossalia), övernaturliga helanden och profetiska budskap.
385

Josefsson (2005) s. 50, 148-150.

386

Josefsson (2005) s. 130-131.

387

Trettio år (1940) s. 10. Jämför med informationsskriften från 1939 där Lidman
karakteriserar pingstväckelsen som något som ständigt är i rörelse och som föder
liv, (1939) s. 8-20.

388
Tio år (1921) s. 71-82. Evangelistverksamheten beskrevs på ett liknande sätt, s.
47-48.
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miskt sett stå på egna ben. Det ekonomiska ansvaret låg hos Gud.389 Underförstått innebar det att församlingen som organisation inte skulle gå in
med ekonomiska medel även om det behövdes, däremot uteslöt det inte att
enskilda medlemmar eller utomstående bidrog.
Förutom tanken om att ”rädda små barn från timligt och evigt elände”,
som i skrifterna knyts till ett Jesus-ord, skrivs det om församlingens vilja
att testa Guds ingripande, ”Guds löften”.390 Detta att testa knyts inte explicit till någon av de övriga verksamheterna. Utslaget av testet är inte enbart tänkt för församlingen utan även för utomstående:
Tänka vi sedan på att Herrens ledning och hjälp bevisad mot ett sådant
hem, blir känt för utomstående, så kunna vi väl hoppas, att det skall uppmuntra något sviktande Guds barn, och stärka deras tro, som genom livets
prövningar stå nära att vackla. Ja, kanske till och med någon som icke tror
på Gud skulle kunna genom dessa påtagliga bönesvar bliva förd till en levande tro.”391

Ett nyckelord i citatet är ”påtagliga”. Det speciella sätt på vilket barnhemmet beskrivs i berättelsen får sin förklaring i detta ord. Det handlar om
att konkretisera eller materialisera församlingsmedlemmarnas övertygelser:
att de har med Gud att göra, att de är välsignade på ett särskilt sätt. I båda
jubileumsskrifterna är bönesvar eller andra så att säga ”direkta ingripanden” av Gud omskrivna i relation till så gott som alla verksamheter.
Detta innebar dock inte att församlingen var befriad från ekonomiskt
ansvar, vilket medförde att det fanns en ”naturlig” aspekt i och med medlemmarnas personliga gåvor till arbetet. Berättelsen hade i relation till
barnhemmet att hantera spänningen mellan naturligt och övernaturligt, en
spänning som uppstod i mötet mellan gruppens världsbild och barnhemmets ekonomiska och organisatoriska aspekter. Genom att barnhemmet
utgjorde ett undantag i organiseringen saknades den ”naturliga” aspekten.
Detta att utesluta naturliga förklaringar understryks genom användandet av tillägg eller förtydliganden till de annars återkommande formuleringarna om att någon eller några ber om något. Enligt berättelsen sökte
Pethrus svar på om det var Guds vilja att starta barnhemmet. Han bestämde att tecknet om så var fallet skulle utgöras av en gåva på femhundra
kronor. Här tilläggs i berättelsen: ”Det talades ej med någon människa om

389

Tio år (1921) s. 75-76. Inom evangelistverksamheten finns en liknande tanke.
Evangelisterna får enligt berättelsen i regel inte lön utan ska få det de behöver av
Gud. Se Tio år (1921) s. 47; Tjugo år (1930) s. 61-62.

390

Tio år (1921) s. 72.

391

Tio år (1921) s. 73.
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denna sak, utan endast Gud”.392 Läsaren får sedan veta att någon utanför
församlingen, inom några dagar, skänkte fem hundra kronor till barnverksamheten. I ett annat exempel görs ett liknade tillägg: ”Vi [de som arbetade
inom verksamheten] bådo Herren om hjälp, och som vanligt voro vi måna
om att ingen utomstående skulle få reda på vårt trångmål”.393 Barnhemmet
får i berättelsen funktionen av ett konkret uttryck, eller bevis, för att gruppens övertygelser är sanna.
Barnhemmet skrivs fram på ett annat sätt 1930. I huvudsak beskrivs en
nedtrappning av verksamheten på grund av att barnen på hemmet har
blivit stora och de ”systrar” som drivit verksamheten gamla. Som en slags
sammanfattad utvärdering sägs följande:
Barnhemmet har emellertid fått vara till stor välsignelse. Även om en del av
barnen ej berett sina fostrarinnor och församlingen enbart glädje, ha dock
en del blivit verkligt frälsta, och en broder, som fostrats å hemmet, har i
många år verkat som evangelist till rik välsignelse.394

I detta utvärderande stycke utelämnas ett av syftena med verksamheten –
det som talar om att den skulle fungera som ett test. Denna aspekt av verksamheten omnämns över huvudet taget inte i tjugoårsberättelsen.
1930 är det istället kyrkobyggnaden som delvis får fylla den roll som
barnhemmet hade tio år tidigare. Den står där för vad som skulle kunna
benämnas en materialisering av bland annat temat välsignelse. I slutet av
ett avsnitt som berör lokalfrågans tjugoåriga historia skriver författaren att
som ett ”underbart bevis på Guds trofasthet och på vad tro och bön
förmår, står denna stora, ändamålsenliga kyrka nu färdig att tagas i användning”.395 Byggnaden får här funktionen som empiriskt bevis på att
Gud är verksam och att tro och bön kopplad till denne gud är relevant. På
samma sätt som i fallet med barnhemmet i den tidigare jubileumsberättel392

Tio år (1921) s. 73.

393

Tio år (1921) s. 79. Barnverksamheten verkar vara inspirerad av predikanten
George Müllers verksamhet. Müller bedrev barnhem för 2 000 barn i 1800-talets
England finansierat utifrån samma principer som Filadelfias barnhem. I Pierson,
Arthur T. (1909) George Müller från Bristol finns berättelser och formuleringar
som har stora likheter med de i jubileumsskriften, som: ”Intet fick heller yttras för
utomstående om befintliga behof, utan den lefvande Guden måste vara den enda
tillflykten”, och ”[…] om Gud blott till svar på trons bön försåge verksamheten,
detta alltså skulle blifva ett synligt bevis på, att han är den lefvande Guden och
äfven i våra dagar villig att besvara bön, och att han därför i nåd ville förse med det
nödiga underhållet”, s. 176, 426, kursivering i originalet.
394

Tjugo år (1930) s. 141.

395

Tjugo år (1930) s. 32.
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sen behöver spänningen mellan naturligt och övernaturligt lösas i relation
till Filadelfiakyrkan.
Kopplingar mellan kyrkobyggnaden och den kristna tron återkommer i
berättelsen. Texten visar, på samma sätt som med barnhemmet, på Guds
inverkan redan på idéstadiet. Församlingen fick till sin byggnadskassa
motta en större summa pengar av en anonym man som inte var medlem i
församlingen. Detta uppfattades som ett ”trosstärkande” tecken från Gud
på att projektet var Guds vilja. Den ekonomiska sidan av projektet relaterade på ett likande sätt till den kristna världsbilden genom att den betraktade som ett slags under. Enligt texten låg undret i att en skara av de ”mest
fattiga församlingsmedlemmar” kunde bära de ekonomiska utgifter som
byggnadsprojektet innebar. Även själva byggnadsprocessen beskrivs som
på olika sätt påverkad av Gud.396 Här framträder likheter och skillnader i
jämförelse med den tio år äldre berättelsen om barnhemmet. Likheterna
ligger i att båda exemplen distanseras från det ”naturliga”, det vill säga
från människors inverkan. Distanseringen sker dock på olika sätt. Barnhemmet ställdes utanför den ekonomiska organisationen och de ekonomiska behoven omtalades inte utanför verksamheten. Kyrkbygget distanseras istället genom att medlemmarnas ekonomiska kapacitet beskrivs som
svag. I båda fallen framstår det som att församlingen gjorde allt detta för
att höja dess bevisvärde. Genom att byggnadens uppkomst från idé till
färdig kyrka var nära sammanvävd med gudomliga ingripanden av olika
slag blir byggnaden i berättelsen ett bevis; det övernaturligas existens
materialiserades och tog formen av en byggnad.

Tillväxt som motberättelse
Förutom de positiva värden, eller tack vara den positiva laddningen, som
tillväxten hade för gruppen verkar betoningen även ha haft funktionen av
motberättelse. I avhandlingens inledning skrev jag att berättandet, enligt
till exempel Brown, och även enligt Bamberg och Andrews, sker i förhållande till andra berättelser och meningsgivande system. Det kan innebära
att berättandet påverkas genom att följa ett vedertaget eller hegemoniskt
sätt att berätta om ett visst fenomen. Berättandet kan även påverkas genom
att bli en del av en ”tolkningskamp” om det förekommer ett antal olika
sätt att tolka ett fenomen.397 En motberättelse skulle i det första fallet
kunna vara att göra avsteg från konventionerna. I det andra exemplet kan
motberättelsen vara att föra fram en alternativ tolkning. Sahlberg och Stä396

Tjugo år (1930) s. 27-32.

397

Brown (2006) s. 741-743; Bamberg & Andrews (red.) (2004) s. 1-5; Fisher
(1997) 316; Bryld & Warring (1999) s. 55-72.
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vare har visat att det särskilt under församlingens första år, men även under 1920-talet och 1950-talet, cirkulerade att antal olika sätt att beskriva
och värdera Filadelfiaförsamlingen och församlingens verksamhet.398 Berättelsens tema – gruppens framgång trots motstånd – och tillväxten som
utgör en del av den, skulle då med hänsyn till teorin kunnat ha berättats
fram i relation till konkurrerande berättelser om Filadelfia och samhället.
Även om texterna främst var riktade till guppens medlemmar förutsätts
det här att de också skrevs i relation till andra existerande berättelser om
eller bilder av pingstväckelsen/Filadelfiaförsamlingen. Ibland lyfts de som
”berättade” alternativa berättelser fram explicit i Filadelfias material, men
då oftast i generella termer. Andra gånger får detta utläsas mellan raderna.
En ”grupp” som förekommer i texterna och som det var troligt att församlingen hade i tankarna var de frikyrkokristna som var kritiska till rörelsen
och som därför i vissa fall hade motarbetat den. I skrifterna finns beskrivningar
av
motståndet
som
antyder
hur
pingstväckelsen/Filadelfiaförsamlingen eller dess sympatisörer framställdes i den ”kritiska” berättelsen. Enligt den berättelsen var inte pingstväckelsen från Gud,
det handlade istället om mänskliga idéer och effektsökeri eller djävulens
verk.399 I kontrast till detta sätt att se på rörelsen berättar församlingen om
en kvantitativ tillväxt och en utveckling av verksamheten helt avhängig
Guds särskilda ingripande.400 Exempelvis beskrivs det ekonomiska åtagandet i samband med uppförandet av Filadelfiakyrkan på Rörstrand som
omöjligt utan Guds hjälp. Om församlingens numerära utveckling, barnhemmet och Filadelfiakyrkan kan därför sägas att det användes som bevis
för att Filadelfiaförsamlingen hela tiden hade varit på rätt spår och att de
398

Sahlberg (1977) s. 10-20, 38-40, 115-117; Stävare (2010) s. 51-84.

399

Tio år (1921) s. 20. För en diskussion om baptisternas förhållningssätt till
pingstväckelsen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1906-1914, se Westin
(1963) s. 206-222, 346-392, 1914-1930; Lagergren, David (1989) Framgångstid
med dubbla förtecken: Svenska baptistsamfundet åren 1914-32 s. 45-68. För en
diskussion om Missionsförbundets relation till pingstväckelsen och Filadelfia på
1930- och 1940-talen se Andreasson, Hans (2002) Gripenhet och engagemang:
Svenska missionsförbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas predikningar vid generalkonferenserna 1918-1993 s. 64-67, 146-152, 163-167; Andreasson (2007) s. 121, 147-150.
400

Detta sätt att beskriva verksamheten återfinns inte bara i jubileumsskrifterna
utan även i årsberättelserna: ”I de flesta religiösa läger klagar man över svårigheterna att nå de utomstående med evangelium. Man talar om kyrkornas avfolkning
och det hopplösa motståndet mot kristendomen. Mitt i en sådan tid har dock Gud
välsignat oss med väckelse och framgång. Skaror har samlats för att lyssna till
evangelium i våra möten, och många ha mottagit Jesus som sin personlige Frälsare.” ÅB 1940 s. 1.
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frikyrkliga motståndarna därmed hade haft fel. Även inom den amerikanska pingströrelsen förekom denna typ av ”bevisretorik”. Det handlade
om att övernaturliga/andliga upplevelser kläddes i ”vetenskapliga ord” och
på så sätt beskrevs som konkreta och påtagliga.401

Tillväxt som bekräftelse av identitet och mål
Kanske var och är tillväxt ett självklart positivt värde för de allra flesta
organisationer, då många söker att expandera på ett eller annat sätt. I fallet
Filadelfia visar sig temat relatera till uppfattningar som var centrala för
gruppen. Betoningen på att verksamheten når fler och fler människor och
att den resulterar i medlemsökning kan exempelvis relateras till det uppfattade behovet av evangelisation. Ett annat exempel är att tillväxten relaterar
till uppfattningen om övernaturliga ingripanden. Tillväxten framstår i Filadelfiaförsamlingens sätt att berätta inte enbart som något positivt i förhållande till en allmän framgångsdiskurs utan framför allt i förhållande till
gruppens världsbild.
Tillväxten får två huvudfunktioner i den identitet som det historiska berättandet formar. En är som bekräftelse eller bevis för världsbilden och
gruppens plats i den. Den kraftfulla tillväxten under de tre första årtiondena bekräftade ingruppen. Filadelfiaförsamlingen hade ett existensberättigande eftersom den uppfyllde sitt uppdrag och var använd av Gud. En
annan är att den definierade församlingen. Gruppen hade växt både sett till
medlemsantal och verksamhetens omfattning från 1910 till 1940. Genom
att detta betonas i berättandet präglar det även bilden som skapas; Filadelfiaförsamlingen i Stockholm är en ständigt växande församling. Därmed
blir tillväxten en central del i den kollektiva identiteten.

Tillväxtens roll i gruppen och i samhället 1950-1960
Det har redan konstaterats ovan att betoningen på den oavbrutna tillväxten i berättandet från 1950 och 1960 inte framstår som koherent vare sig
ur ett internt eller externt perspektiv. Mot bakgrund av berättandet 19101940 framhölls att det istället är i ett meningsperspektiv – det vill säga i
relation till identitet och världsbild – som fasthållandet vid tillväxten förefaller relevant. Genom att hålla fast vid tillväxten upprätthölls Filadelfias
roll i världsbilden och i rörelsen.
I en studie om identitetsbärande element i Pingströrelsens spiritualitet ser
Ulrik Josefsson mission och evangelisation – att ”vinna människor för
Gud” – som en central och given praktik inom rörelsen. Mission/evangelisation byggde på tre centrala läror inom Pingströrelsen: beho401

Williams (2010) s. 241-260. Se även Archer (2004) s. 31, 33.
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vet av personlig omvändelse, Jesus snara återkomst och erfarenheten av
Anden. Dessutom uppfattades Gud vara initiativtagare till missionen och
därmed förväntades arbetet leda till ”seger och framgång”.402 Vidare noterar han att trots att mission inte var något specifikt för Pingströrelsen ansåg den sig ändå vara speciell på detta område. Den uppfattade ”sig själv
som Guds redskap för världsväckelsen”.403 Missionen/evangelisationen
vävde på så sätt samman centrala delar av rörelsens världsbild och identitet.
Relaterad till evangelisationen var också rörelsens betoning på aktivitet
och effektivitet. Det kristna livet skulle präglas av ett aktivt liv och ett effektivt arbete. Enligt Josefsson var det viktigaste uttrycket för aktivitet
evangelisation. Därmed fungerade aktiviteten som en värdemätare på det
kristna livet.404 Halldorf pekar i sin studie på att värdering av sådan verksamhet i stor utsträckning gjordes utifrån dess resultat. Det sågs som Guds
verk men människorna kunde vara mer eller mindre effektiva verktyg.405
Antalet ”vunna själar” var en avgörande faktor för bedömningen om ett
arbete var effektivt och relevant. Tillväxten var både ett tecken på Guds
handlade och ett tecken på att de fullföljde sitt uppdrag. Det är delvis mot
denna bakgrund som tillväxtens centrala roll i berättandet bör tolkas.
Tolkningen av fasthållandet vid tillväxten kan även sökas teoretiskt. En
sådan teoretisk notering är att berättelser, enligt Brown och Bamberg &
Andrews, tenderar att förhålla sig till andra berättelser.406 Författarna till
jubileumsskrifterna hade, som nämnts ovan, dels utomståendes och dels
församlingens tidigare berättelser att förhålla sig till. Bilden som de tidigare
jubileumsberättelserna förmedlar är dessutom relativt samstämmig. I Filadelfias fall är det uppenbart att de senare jubileumsskrifterna bygger på de
tidigare. Det rörde sig alltså om ett relativt inarbetat sätt att berätta.
En annan notering är att den meningsgivande berättelsen inte ändras
lättvindigt med tanke på dess identitetsgivande funktion.407 Det betyder att
ändringar i berättelsen innebär ändringar i vad Filadelfiaförsamlingen är.
402

Josefsson (2005) s. 251-269.

403

Josefsson (2005) s. 268-269, citatet från s. 269.

404

Josefsson (2005) s. 323-333. Jämför Carlsson (1990) s. 256-261, 293; Struble
(2009, 1982) s. 228-231.
405

Halldorf (2012) s. 116-125.

406

Brown (2006) s. 734; Bamberg & Andrews (2004) s. 1-5. Se även Bruner (2003)
s. 63-67; Fisher (1997) s. 316.
407
Rüsen (2004) s. 62-70; Rüsen (2008) s. 59-74. Se även Bruner (2003) s. 63-88;
Eakin (1999) s. 102, 123-130. Jämför med symbolernas tröghet enligt Jenkins
(2008) s. 140.
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Problematiken blir särskilt påtaglig om förändringen inte är önskvärd.
Dessutom får det förutsättas att förändringen blir tydligare när det handlar
om en enhetlig och väl inarbetad berättelse.
1940- och 1950-talen var en förändringens tid i församlingen och rörelsen. Kritiska röster hade även höjts mot institutionalisering och politisering
av rörelsen. Det fanns därmed anledning för Filadelfia att visa att de strukturella förändringar som skedde inte hade påverkat församlingen och rörelsen i grunden; Filadelfia framställs som densamme 1950 och 1960 som
1913 eller 1920.
När berättandet om den numerära tillväxten betraktas ur ett meningsperspektiv skulle erkännandet av en svag tillväxt innebära att något som
var en central del av identiteten omkullkastades. Filadelfia hade ju, som
noterats ovan, använt tillväxten, i vid mening, på åtminstone tre sätt. För
det första för att visa på att Gud var verksam i församlingen. För det
andra för att förmedla bilden av att den var en levande församling till
skillnad från de formella och livlösa församlingarna, och för det tredje för
att bevisa att Filadelfia hade rätt och kritikerna fel. Detta skulle ifrågasättas utan tillväxten att peka på som konkret bevis.
Ytterligare en notering om berättande av historien är att det även förhåller sig till framtiden.408 Filadelfias texter rymmer därmed inte enbart
aspekter av synen på det förflutna och samtiden utan även förväntningar
på framtiden. Detta tog sig uttryck i en förväntan på en kraftig ökning.
Vi tro dock, att det som varit endast utgör en ringa begynnelse. Många
tecken tyda på att pingstväckelsen just nu står inför sin mäktigaste och
djupaste förnyelse, och att Joels profetia om Andens utgjutande i de yttersta
dagarna kommer att få sin fullödigaste fullbordan i den tid, som nu står för
dörren, dagarna före Jesu andra tillkommelse.409

Tillväxten hör inte enbart till historien utan beskrivs även som en del av
framtidsvisionen. Denna framtidsvision bör tolkas i ljuset av gruppens
världsbild; den ser sig som en del av ett stort uppvaknande innan Jesus
återkomst.
Eftersom den berättelse som diskuteras här är hämtad från jubileumsskrifter behöver även något nämnas om textgenren. En sådan notering är
408

Rüsen (2004) s. 96-105, 202; (2008) s. 2; Wiklund (2006) s. 50-57. Jämför även
med Hjelm (1999) s. 13, 16.

409

Fyrtio år (1950) s. 7. Jämför med Lewi Pethrus uttalande i en intervju i samband
med Pingströrelsens 40-årsjubileum: ”Just nu står verksamheten i sin fulla kraft,
och om pingstväckelsens folk rätt förstår sin uppgift, tror jag, att vad vi hittills
upplevt bara är en början till det som skall komma, och att rörelsen än mer skall
visa sig ha möjlighet att gagna vårt folk.”, Aftonbladet 1947-05-26.
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att jubileumstexterna inte i första hand berättar om vad som hänt utan
främst om hur församlingens idealbild såg ut. Att tillväxten tillhörde idealbilden hos Filadelfia har redan noterats ovan. Förhållningssättet att låta
idealet styra återkom även på andra områden. Förändringar eller händelser
som inte utföll som församlingsmötet eller församlingsledningen tänkt,
tolkades antingen om som något positivt eller ignorerades. Detta förekom
exempelvis i samband med uteslutningen från Baptistsamfundet.410
Till genren hör även att lyfta fram de starka sidorna och tona ned de
svaga.411 Diskussionen om tillväxt har så här långt visat att diskrepansen
mellan berättelse och ”verklighet” inte enbart kan förklaras med genrekonventioner. De explicita och implicita referenserna till gruppens världsbild talar emot en allt för stark betoning på konventioner. Det hade även
varit möjligt för författarna att tona ned tillväxten och lyfta fram andra
aspekter av verksamheten och tala om dessa som indikatorer på framgång.
Mot talar också tillväxtens betydelse i det samtida samhället.

Tillväxt och framgång i tiden
Betoningen på medlemstillväxten bör inte enbart förstås som ett uttryck för
gruppens världsbild och genrekonventioner med tanke på att berättelsen
producerades i en tid präglad av folkrörelserna.412 I ett samhälle där många
idéburna grupper konkurrerade om medlemmar och om utrymme i samhällsdebatten och som dessutom byggde på ett demokratiskt system blev
antalet anhängare en viktig faktor för inflytande.413 Många medlemmar
signalerar i denna typ av samhälle en stark röst, makt, vitalitet, etcetera.
Genom sin otvetydiga existens och sin omfattande medlemskår lyfts Filadelfiakyrkan fram i berättelsen som ett bevis för gruppens förmåga och
anspråk. Ser man sig dessutom som ifrågasatt tar man gärna till ”konkreta

410

Det förhållningssättet präglade Pingströrelsen i stort. Även i de rörelseövergripande medierna tonades förändringar inom rörelsen ned eller utelämnades helt. Se
exempelvis Stävare (2008) s. 329-330.
411

Hjelm (1999) s. 13, 16.
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Johansson, Hilding (1987) ”Folkrörelserna och framstegstanken” i Andræ, Carl
Göran & Lundkvist, Sven (red.) Arkivet, historien, rörelsen: Sven Lundkvist 60 år
s. 247-256. Jämför Thörn (1997) s. 155-252 särskilt 166-169, 251-252.
413
Lundkvist (1977) s. 202, 217. Jämför med Carlssons diskussion om Lewi Pethrus samhällssyn och de många medlemmarnas roll. Han menar att de ökade resurserna som den växande Pingströrelsen medförde och Pethrus förändrade anseende i
samhället gav Pethrus möjlighet att ge sig in i den politiska offentligheten under
1940-talet. Carlsson (1990) s. 200-205.
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bevis”.414 Det som genom berättelsen framställs som kännetecken för
gruppen gjorde den samtidigt till en av många andra grupper, rörelser och
partier som sökte resonansbotten för sina idéer genom många anhängare.
Detta att betona verksamhetens resultat – i Filadelfias fall en växande
medlemsskara och en expanderande verksamhet – anknöt även till samtidens marknadsekonomiska drag; bra verksamhet var sådan som gav positiva resultat. Halldorf tolkar missions- och evangelisationsarbetets fokus på
att ”vinna” nya människor som en variant av en instrumentell rationalitet
som präglade det moderna samhället. Det var utifrån resultaten som missionsverksamheten bedömdes.415 I samtiden blev den kvantitativa tillväxten
en konkret, mätbar indikator. I detta sammanhang bör det även noteras att
Pingströrelsen var en av de få rörelser baserade på kristen världsbild som
växte under perioden 1940-1960.
I Evangelii Härold finns exempel på resonemang där det blir tydligt att
tillväxt inte enbart handlade om väckelse och Guds inverkan utan även om
styrkan i att vara många. Behovet av att vara många relaterades bland
annat till storstaden. Följande citat belyser antalets betydelse:
Guds ord talar om andemakterna i himlarymderna. Man kan icke komma
ifrån, att en viss atmosfär är kännetecknande för så gott som varje plats,
man kommer till. För min del tror jag, att de kristnas antal och beskaffenheten av deras kristendom utövar stort inflytande på den anda, som behärskar ett samhälle. Där stora människomassor samlas, som äro behärskade av
denna världens andemakter, trängas ofta de kristna och deras gudomliga intressen tillbaka, och samhället hamnar i stort sett i det ondas våld. Det är
därför storstäderna äro så farliga för kristen moral och goda seder, ty det
onda får så stor majoritet bland människorna där. Därför förstår man lätt,
vilket oändligt värde en varm och brinnande församling har i en sådan storstad som New York.416

I artikeln beskrivs de troendes kvantitet som lika avgörande som trons
kvalitet för att påverka det samhälle där församlingen verkade. Det kräv-

414

Se exempelvis Tjugofem år (1935) s. 10 ”Emellertid, den stora skaran, som
samlas här i kväll för att prisa Herren för vad Han är och varit för oss under de
gångna åren, och den stora skaran, vilkas tankar gå till oss i kväll, är ett bevis för
att Herren varit med oss och välsignat sitt verk.”
415

Halldorf (2012) s. 116-125. Halldorf poängterar att de aktiva i den evangelikala
rörelsen såg allt resultat som Guds verk. Samtidigt noterar han att människan
kunde fungera som ett bättre eller sämre verktyg och på så sätt påverka resultatet.
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EH 1942-01-08 s. 25. Se även ÅB 1935 s. 2.
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des många kristna för att kunna influera en stad med många invånare.417
Antalet påverkade enligt skribenten inte enbart det ”andliga klimatet” utan
även verksamhetens effektivitet; ju fler som var med desto mer kunde uträttas.418 Ökad tillväxt innebar utifrån det sättet att se på saken att gruppens andliga styrka ökade och att ännu fler kunde ”vinnas”. Det samtida
temat om ”de mångas styrka” förekom därmed även i församlingens sätt
att argumentera och motivera, om än under påverkan av världsbilden.

Tillväxttemat efter 1960
I och med 1980 förändras Filadelfias sätt att berätta om tillväxten, vilket
noterats i kapitlet ”Filadelfiaförsamlingen berättar sin historia". Det konstaterades att förändringen i materialet inte är omstörtande utan innebär
en nyansering. Samtidigt kvarstår tanken om tillväxt ändå som central.
Exempelvis kommenterar författaren perioder av svag tillväxt som undantag.
Tiden mellan 1960 och 1980 präglades församlingen och Pingströrelsen
av några händelser och processer som kan ha påverkat berättandet. Lewi
Pethrus avgick som församlingens föreståndare 1958. Han efterträddes av
Willis Säve som i sin tur efterträddes 1973 av Karl-Erik Heinerborg.419 Två
nya föreståndare hade alltså haft möjlighet att påverka Filadelfia. 1974
avled Pethrus, vilket innebar att ingen av pionjärerna längre var i livet.420
Det hade skett ett generationsskifte i församlingen och rörelsen. Församlingen var därmed inte längre någon enskilds livsprojekt. 1960-talet hade
varit ett svagt decennium ifråga om rörelsens nettoökning. Under några år
hade till och med antalet medlemmar minskat.421 Filadelfia blev då en del
417
Tanken om kvantitetens betydelse förekommer även tidigare. I Evangelii Härold
skrevs det i slutet av 1920-talet att en ”stor församling har större betydelse mot
synd och nöd i samhället än många små”, EH 1928-06-07 s. 361. Temat om de
mångas styrka är även intressant att ställa i kontrast till de bibelberättelser där den
lilla skaran har framgång på grund av att den består av människor som är trogna
Gud. I de texterna är det istället ”de fås” trohet som är ett tecken på att det är Gud
som handlar. Se framför allt Gamla testamentets berättelser, exempelvis Domarboken 7, 1 Kungaboken 19:18, Esra 9:8, Jesaja 10:21.
418
”Om var och en av oss upplever den rika och härliga frälsning, som Jesus giver,
och om Andens dop, som är så kännetecknande för pingstväckelsens förkunnelse,
får bli en verklighet i våra liv, skola vi nu, sedan vi blivit så många, kunna göra en
stor och avgörande insats i den stad, där vi bo.” ÅB 1935 s. 2. Notera att det kvantitativa och det kvalitativa är beroende av varandra även i detta sammanhang.
419

Lundgren (2007) s. 223-226; Erixon (2007) s. 272-274.

420

Erixon (2007) s. 281-282.

421

Se figur 2 i bakgrundskapitlet.
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av en generell trend i rörelsen och behövde inte betona tillväxt för att passa
in. Sedan några år innan 1980 hade församlingen sett en nedåtgående trend
vändas i ett ökande antal dop.422 Den vändningen medförde att tidigare
svaga perioder lättare kunde beskrivas som parenteser. 1960-talet var
också decenniet då den rörelseinterna kritiken började florera mer öppet.
Det tydligaste exemplet blev utbrytargruppen Maranata.423 Dessa nya förhållanden i rörelsen och Filadelfia kan ha underlättat för ett delvis annorlunda sätt att berätta församlingens historia.
Det förändrade läget i rörelsen medförde även förändrade relationer till
andra kristna rörelser och samfund. På 1970-talet började Pingströrelsen
delta i ekumeniska samarbeten. Tidigare hade rörelsen stått utanför sådana
forum.424 Relationerna till de äldre samfunden hade varit spända. Relationen till exempelvis Missionsförbundet präglades av kritik från båda sidorna
ända fram till och med 1960-talet. Sådana gränser hade nu börjat monteras
ned.425 Till de förändrade relationerna mellan samfunden bidrog den
karismatiska väckelsen under 1970-talet. Den karismatik som under 1900talet hade setts som hemmahörande i Pingströrelsen och inte sällan som
problematisk, hade nu tagits emot i många frikyrkliga och kyrkliga sammanhang.426 Det fanns därmed inte samma behov av att bevisa ett övertag i
förhållande till andra frikyrkosamfund.
På ett samhällsövergripande plan hade förhoppningarna om en oavbruten positiv utveckling av ekonomi och välfärdssystem fått sig en knäck
under 1970-talet, vilket medförde att framgångssagorna började problematiseras. Socialdemokraterna som tidigare skrev en onyanserat positiv historia om Sverige under 1900-talet började, enligt historikern Åsa Linderborg,
tona ned sin förträfflighet. ”Nu konstaterar man att samhället inte är fullkomligt, att det fortfarande finns klassklyftor, att arbetslivet ofta är hårt
och tungt och att resursslöseriet är stort”.427 Övergivande av framgångssagor låg därmed i tiden.

422

Se figur 6 ovan och figur 1 i bakgrundskapitlet.

423

Dahlgren, Curt (1982) Maranata: en sociologisk studie av en sektrörelses uppkomst och utveckling; Lundgren (2007) s. 234-235, 245-248.

424

Bergsten, Torsten (1995) Frikyrkor i samverkan: den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993 s. 184-192.

425

Andreasson (2007) s. 213-214.

426

Brohed (2005) s. 241; Erixon (2007) s. 258-265; Andreasson (2002) s. 324-327.

427

Linderborg, Åsa (2001b) ”Historieromantik och utvecklingsoptimism: om socialdemokraternas historieuppfattning” i Almqvist, Kurt & Glans, Kay (red.) Den
svenska framgångssagan? s. 98; Linderborg (2001a) s. 329-396.

ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling I

121

Förändringen som framträder i jubileumsskriften 1980 hade även föregåtts av en förändring i sättet att skriva om verksamheten i årsberättelserna. Ord som framgång, växt och ökning förekom inte lika frekvent under
1960- och 1970-talen som årtiondena innan. Det var även i undantagsfall
som det gjordes anspråk på att det rådde ett tillstånd av väckelse.428 Under
1970-talet förekom referenser till expansivt arbete i årsberättelserna, men
dessa relaterade inte till medlemsantalet utan snarare till ökat ekonomiskt
givande.429
Överhuvudtaget förekom det få eller inga kommentarer till medlemsstatistiken, i den meningen att man inte värderade eller förklarade resultatet.
Från och med slutet av 1950-talet förekom ingen redovisning av negativa
nettoresultat, medan de positiva redovisas med något enstaka undantag.430
Därmed skiljde sig dessa årtionden delvis från 1940-talet och delar av
1950-talet. Då förekom kommentarer till både ovanligt starka och ovanligt
svaga resultat.431 Det var enbart vid ett tillfälle under 1960- och 1970-talen
som ett negativt nettoresultat kommenterades.

Sammanfattning
Motsättningen mellan församlingens berättande och förändringarna i organisationens medlemsutveckling har i kapitlet analyserats och diskuterats
ur olika perspektiv. Utifrån koherensanalysen kunde två slutsatser dras.
För det första att det fanns interna och externa omständigheter som i någon mån tonade ned motsättningen. Bland annat är det möjligt att utläsa
både ur den tabell som redovisas i jubileumsskriften och ur församlingens
statistik att det hade varit tillväxt även under 1940- och 1950-talen. Däremot är det inte möjligt att sammanjämka formuleringar om obruten tillväxt med samma tabell och statistik. Sett till den interna och externa koherensen kvarstår därmed en spänning i berättandet.
För det andra kan det konstateras att koherensen framträder tydligast i
relationen mellan berättandet och gruppens normer och mål. Tillväxten
428

Undantag är ÅB 1961 s. 6; 1963 s. 1; 1964 s. 20.

429

ÅB 1979 s. 6.

430

Exempel på årsberättelser där ett negativt nettoresultat inte skrivs ut: 1957 s. 6;
1965 s. 12; 1973 s. 1. Ökningen 1972 s. 2 redovisas inte i form av ett nettoresultat.
I alla årsberättelserna redovisas antal nya medlemmar genom dop (ofta redovisas
även ”intagna redan döpta” separat) och flyttningsbetyg. Antalet som lämnat församlingen redovisas i kategorierna döda, flyttningsbetyg, uteslutna och avförda.
Det som inte alltid redovisas är resultatet av totalt antal nya medlemmar minus de
som lämnat församlingen.

431

Se exempelvis ÅB 1933 s. 3; 1940 s. 4; 1952 s. 4; 1954 s. 5.
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knyts i skrifterna med andra ord till gruppens världsbild, exempelvis till
uppdraget att sprida budskapet, att vinna så många som möjligt innan
Jesus kom tillbaka, att församlingen var en del i en väckelse sänd av Gud,
en ”levande” och välsignad församling där Gud handlade. Dessa teman
framstår som sammankopplade med tillväxten. Därmed bevisas också allt
detta av tillväxten.
Betoningen på tillväxt verkar även vara relaterad till tanken om de mångas styrka. Antalet medlemmar framställs nämligen som en avgörande
faktor för effektiviteten i verksamheten och för församlingens betydelse i
det samhälle där den verkade. Resonemangen om kvantitetens betydelse
förs utan konkreta hänvisningar till bibeltexter. Inspiration till detta synsätt fanns dock i samtiden. Tanken om de mångas styrka låg inbyggd i
folkrörelserna och det demokratiska systemet.
Redan från och med första jubileumsskriften 1921 är tillväxten en återkommande och central del i berättelsen om församlingen. Genom återupprepning och explicita kopplingar till världsbilden blir tillväxten därigenom
en symbol för ingruppen. Med tanke på gruppens upplevda kritik och den
spänning som rådde i relationerna till andra frikyrkogrupper framstår det
som troligt att betoningen på tillväxten markerade en gräns mellan ”vi”
och ”de”. Formuleringar i texterna talar även för detta. Ett övergivande av
framgångsberättelsen skulle, med tanke på dessa aspekter, ha satt centrala
delar av identiteten ur spel.
Tillväxttemat knyter samman dåtid och samtid i berättandet och tonar
ned förändringen. Kontinuiteten, både inom de enskilda jubileumsskrifterna och mellan dem, ger bilden av ett subjekt med relativt oförändrad karaktär. Detta kan i sin tur tolkas som en strategi för sammanhållning kopplad till den turbulenta situation som rådde inom församlingen och rörelsen
under 1940- och 1950-talen, då medlemmar kritiserade Pingströrelsen för
att ha lämnat sitt ursprung som väckelserörelse. För att bemöta kritiken
och hålla samman rörelsen fanns behov av att visa på att Filadelfiaförsamlingen, och därmed rörelsen i stort, var trogen sitt ursprung.
1980 berättades församlingens historia på ett delvis nytt sätt. Tillväxttemat nyanserades men behölls. Denna förändring tolkades mot bakgrund
av ett delvis nytt läge i församlingen och rörelsen som präglades av ett
generationsskifte och mindre skarpa gränser mot andra samfund. Tillväxten hade därmed inte samma betydelse som gränsmarkering mot andra
frikyrkosamfund. De nya förhållandena bidrog till att i någon mån tona
ned tillväxtens symboliska betydelse, vilket gjorde det möjligt att tala om
ett ”då” och ett ”nu”.
Tillväxten har i tidigare forskning lyfts fram som en del av Pingströrelsens identitet. Josefssons diskussion om grundhållningarna ”iver” och
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”strävan efter fullhet”, är kanske det tydligaste exemplet. Frågan är om
inte tillväxten bör förstås som en av de mest centrala identitetsmarkörerna
inom Filadelfia, åtminstone i församlingens officiella bild.
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En respekterad främling?
Analysen i kapitlet ”Filadelfiaförsamlingen berättar sin historia” visade att
självbilden byggdes runt temana framgång och motstånd. I ”Filadelfiaförsamlingens motto är expansion” diskuterades framgångstemat framför allt
som en viktig symbol för församlingen. Motståndstemat aktualiserar på ett
särskilt sätt den andra polen i identitetsformeringen, gränsdragningen mellan ”vi” och ”de”, eftersom tanken om motstånd bygger på att någon,
några eller något uppfattas motarbeta gruppen. Denna del av självbilden
sätter därmed Filadelfiaförsamlingens gräns mot omvärlden i fokus.
Logiskt sätt antyder motståndstemat en skarp gräns mellan vitt och
svart, mellan ett ”vi” som är motarbetat och ett ”de” som motarbetar.
Filadelfias sätt att berätta sin historia tillåter dock inte en så enkel eller
fyrkantig självbild. Parallellt med temat om den motarbetade gruppen finns
i materialet även inslag som antyder att Filadelfiaförsamlingen och pingstvänner hade likheter med andra grupper eller människor i samhället, formuleringar som antyder ett ”vi” som omfattade mer än församlingen eller
Pingströrelsen. Syftet med kapitlet är att fördjupa analysen av dessa teman,
samt att analysera relationen mellan dem och vilka förändringar som skedde över tid.
Det konstaterades i avhandlingens inledning att kristendomens och trons
funktion var stadd i förändring. I slutet av 1800-talet och början av 1900talet sågs den kristna tron av vissa, grundade i ett naturvetenskapligt synsätt, som omodern och omanlig.432 Särskilt tveksam var man till mer
karismatiska rörelser, vilka också kritiserades från kyrkligt och frikyrkligt
håll.433 Pingstväckelsen, som inte enbart betonade helande och tungotal
som läror utan även som praktiker, blev när den kom föremål för denna
kritik. Liksom annan liknande trosutövning sågs den som primitiv och i
vissa fall som sjuklig.434 Följande citat är exempel på hur pingstväckelsen
kunde beskrivas i Svenska Dagbladet och Aftonbladets morgonupplaga
Dagen:
Det är en sjukdom, som redan smittat en och annan epileptisk man och hysterisk kvinna och som […] så småningom skall söka sig in till storstäderna
[…]. Är det underligt då, att en och annan med predisponerat nervsystem
blir smittad, att en och annan hysterisk kvinna plötsligt brister i krampakt-

432

Tjeder (2008) s. 93-95.

433

Halldorf (2012) s. 248-252; Sahlberg (1977) s. 10-20, 39-40; Stävare (2012) s.
71-80. För tablåer över olika tidningars förhållningssätt till Pingströrelsen, se Sahlberg (1977) s. 246-250.

434

Stävare (2010) s. 67-70; Halldorf (2012) s. 249.
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iga snyftningar och börjar vrida händerna i kramp tills benen i fingrarna
knaka!435
Tungomålstalandet här i Stockholm har på senaste tiden svalnat af ganska
betydligt. Åtminstone har man ej nu hört talas om denna ganska samhällsvådliga rörelse. Men det är faran värdt, att den åter börjar skjuta fart. Från
Kristiania har nämligen nu anländt hit den bekante pastor Barratt, den
egentlige upphofsmannen till tungomålstalandet i Norge. […] Pastor Barratt
är en medelålders man, med detta utseende, som äfven för en tämligen föga
tränad människokännare säger, att han hör till de naturer, som stå midt
emellan kall beräkning och fanatism.436

Kritiken mot pingstväckelsen var inget unikt för Sverige utan förekom även
i exempelvis USA.437 I Sverige var de negativa omdömena som mest frekventa under åren kring bildandet och under 1920-talet. Under 1930-talet
började Pingströrelsen emellertid, enligt Sahlberg, att bli mer accepterad. 438
Det innebar dock inte att kritiken upphörde helt, men att den koncentrerades till vissa händelser. Ett par sådana exempel var ”Lidmanstriden” i slutet av 1940-talet och ”Freemanmötena” i början av 1950-talet.439 Pingströrelsen och Filadelfia tillskrevs därmed en specifik identitet utifrån under
hela perioden.
Spänningar mellan kristna grupper och samhället i övrigt var dock ingen
nyhet i och med pingstväckelsen. Att betona konflikt mellan frikyrkoförsamling och samhället i övrigt hade också varit ett centralt inslag tidigare,
som i den baptistiska rörelsen. Mats Larsson visar att baptister bland annat
använde legendariska berättelser om förföljelser mot det så kallade Orsaläseriet i sin historieskrivning och på så sätt konstruerade en martyrhistoria.440 Larsson länkar dessa berättelser till en övergripande historiesyn och
konstaterar:

435

Svenska Dagbladet 1907-02-16 s. 8, citerat från Stävare (2010) s. 60-61.

436

Dagen 1907-04-29 s. 2, citerat från Stävare (2010) s. 63-64.

437

Williams (2010) s. 241-260. Enligt Williams handlade kritiken mot rörelsen
också om medlemmarnas låga sociala status.
438

Sahlberg (1977) s. 58.

439

Sahlberg (1977) s. 113-116. Se även avsnittet ”Lidmanstriden” i bakgrundskapitlet.
440

Larsson (2007) s. 105-114. ”Värt att notera är att så tidigt som i början av
1860-talet har berättelsen om Orsaläsarna blivit legendarisk och fått en symbolisk
betydelse för baptisterna. Det har skett genom att vissa element i berättelsen lyfts
fram på bekostnad av andra.” Citat s. 107. Larsson noterar att förföljelsen betonas
medan det faktum att de som utsattes inte var baptister vid tillfället, utan pietistiska
lutheraner, utelämnas.
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Genom anammandet av ’den kyrkohistoriska förfallsteorin’, med betoning
på att majoritetskyrkan avföll i och med att kyrkan blir statskyrka i Rom på
300-talet och tiden fram till reformationen är den mörka medeltiden, identifierar man sig med den lilla förföljda församlingen, i kontrast mot majoritetskyrkan. Utvaldhet och minoritet går hand i hand, liksom förföljelse och
sanning. Genom att vara minoritet och förföljd blir man i detta kyrkohistoriska ljus också den sanna och utvalda församlingen.441

I den tradition som var Filadelfias användes också kritik och motstånd för
att stärka den egna identiteten.442 Den tillskrivna identiteten omtolkades i
historiens ljus till något positivt – en indikator på autenticitet. Precis som
kritiken mot pingstväckelsen även präglade den nordamerikanska kontexten användes också där främlingskapet för att stärka identiteten.443 Mobergs studie av pingstvänners förhållningssätt till sin omvärld i slutet av
1900-talet visar på att samma fenomen fanns också då, nämligen att somliga fann det problematiskt att vara accepterade av samhället.444 Kritik mot
församlingen/rörelsen som författarna använde för att stärka ingruppen
kommer i kapitlet att benämnas det ”använda främlingskapet”.
Att distansera sig genom att använda tillskriven identitet som något positivt var dock inte det enda sätt på vilket de frikyrkliga rörelserna förhöll
sig till omvärlden. Parallellt med distanseringen fanns en tendens att söka
samhällets respekt och acceptans. Arbetsamhet, framgång, oberoende och
behärskning var ideal som präglade både det kyrkliga sammanhanget och
delar av samhället i övrigt långt fram på 1900-talet.445 I dessa avseenden
överensstämde i stora delar pingstförsamlingarnas och de övriga frikyrkoförsamlingarnas moral med den som rådde i samhället i övrigt.446 Det fanns
även exempel på hanteringar av medlemsfrågor där strävan efter anseende
blev explicit. Som exempel kan nämnas en medlem i en pingstförsamling
som i rätten blev dömd för förargelseväckande beteende. När han skulle

441

Larsson (2007) s. 282-283.

442

Jämför Sahlberg (1977) s. 38-39, 116, som ser kritiken som en av faktorerna
som påverkade Pingströrelsens slutna karaktär (sekteriska drag). Se även Josefsson
(2005) s. 102-108 som ser uteslutningen från baptistförbundet 1913 som betydelsefull för identiteten hos den tidiga Pingströrelsen.
443

Williams (2010) s. 241-260.

444

Moberg (1998) s. 120-121. Se även Lekare, Kerstin (1993) ”’Jag är accepterad
men jag vill bli oaccepterad, så att jag reagerar’: Tankar om livsstilen som sammanhållande, attitydsskapande och särskiljande faktor” i Amnå, Erik & Johannesson, Lena (red.) Tro mot tradition?: om den frikyrkliga identiteten s. 289-336.
445

Halldorf (2012) s. 122-126, 244-256; Sidenvall (2008) s. 84.

446

Kennerberg (1996) s. 308-310.
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förklara sig inför församlingen beskrev han det som självförsvar, han hade
hjälpt sin hustru som hade blivit överfallen. I protokollet för mötet noterades att ”’även om han var oskyldig så borde han ändå ställa sig utanför
församlingen t.v. Som frälst borde han känna det så för församlingens anseende’”.447
I detta kapitel ligger fokus på den navigering mellan tillskriven identitet,
använt främlingskap och acceptans/respektabilitet som präglar församlingens berättelse. Vilka aktörer lyfts fram som motståndare och kritiker? Hur
definieras exklusiviteten? Hur används motståndet och exklusiviteten för
att konstruera ett ”vi” i berättandet? På vilka områden tonar Filadelfia ned
gränsen mellan ”vi” och ”de” och möjliggör en samhörighet mellan församlingen och samhället i övrigt? Hur förändras detta över tid?
Kapitlets två första avsnitt är i huvudsak kronologiskt strukturerade.
”’Vi’ i berättandet – det dubbla främlingskapet” fokuserar skrifterna i
perioden 1910-1930 och ”Att vara motarbetad i medgång” 1930-1980.
Avsnittet ”Främlingskapets gränser” är tematiskt och fokuserar områden
där berättandet använder ett ”vi” som anknyter till samhället i övrigt.

”Vi” i berättandet – det dubbla främlingskapet
Något av det första som sker i grundberättelsen är att människor får erfarenhet av den väckelse som kommer till Sverige. De som bejakar väckelsen
möter dock kritik och blir utpekade som annorlunda/avvikande, enligt
berättelsen främst på grund av de karismatiska uttrycken som tungotal. I
jubileumsskriften från 1921 är det enbart de frikyrkliga som står för den
negativa kritiken. Följande citat är ett exempel på hur reaktionerna och
motståndet beskrivs:
[…] så var det många församlingsmedlemmar såväl som ledare och predikanter, som intogo en reserverad, ja, t. o. m. fientlig ståndpunkt gentemot
dessa andliga företeelser. Detta Andens verk begynte misstänkliggöras, och
bönemötena sökte man förhindra.448

Detta skeende i berättelsen avser perioden innan Filadelfiaförsamlingen
bildades. Därför utgörs aktörerna av de individer som bejakade ”väckelsen” respektive de individer som var kritiska. De individer som bejakade
blev betraktade som främlingar i sina egna sammanhang. Enligt skriften
från 1930, ledde kritiken till att det blev ”trångt och svårt för de ande-

447

Protokoll från Taborförsamlingens i Sundsvall församlingsmöte 1933-02-27,
citerat från Kennerberg (1996) s. 298.
448

Tio år (1921) s. 20.
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döpta att vara med i de församlingar, som de förut tillhört”.449 Främlingskapet framställs därmed som negativt i den meningen att det var en utifrån tillskriven identitet. I berättelsen lyfts även den sekulära pressens reaktioner på Pingströrelsen in. Det ”väcktes sensation” bland ”världens
barn” och tidningarna innehöll ”mer eller mindre färgglada skildringar” av
rörelsen.450 Det tillskrivna främlingskapet läggs då inte på individer utan på
den rörelse av människor som bejakade ”väckelsen”. Denna grupp av
människor framställs därmed som avvikande från majoritetssamhället.
Kritiken kommer i tioårsskriften från ledare inom frikyrkorna. I skriften
från 1930 kommer däremot kritiken från två håll, dels från troende, dels
från ”världens barn” som använder pressen. Båda skrifterna berättar om
samma historia men lyfter fram olika versioner. Varför saknas kritiken
från den sekulära pressen i den första skriften?
Texterna är inte faktasamlingar utan konstruerade i den situation och
för den situation i vilka de skrivs. Under det årtionde som berättelsen avser
har konflikterna med andra frikyrkliga varit framträdande. Det främsta
exemplet var uteslutningen ur Baptistsamfundet 1913. Det är därför möjligt att den sekulära pressens syn på rörelsen inte var av någon större betydelse för församlingsledningen vid den tiden. Förekomsten av pressens
perspektiv i den senare skriften antyder att dess betydelse ökat. Då, 1930,
var inte konflikten med de frikyrkliga lika påtaglig. Tjugoårsberättelsen ger
inte heller lika stort utrymme åt dessa konflikter som tioårsberättelsen.
Enligt Nils-Eije Stävare skrev pressen återkommande om den svenska
Pingströrelsen under 1907 och ytterligare några år, men under stora delar
av 1910-talet var den inte lika vanligt förekommande i dagstidningarna för
att under 1920-talet visas nytt intresse.451 Rörelsen framställdes under
dessa perioder till övervägande del i en negativ dager.452
Enligt den sociala och narrativa teorin behövs ”de” – en antagonist – för
att kunna gestalta ”vi” – en protagonist. Dessutom måste det meningsgivande berättandet korrespondera med de förhållanden den berättar om för
att vara relevant. Det är möjligt att detta även var vad författarna hade att
hantera. Eftersom främlingskapet i form av ett yttre tryck var ett så
centralt tema i grundberättelsen om församlingen behövde gruppen konkreta exempel på motståndare för att kunna upprätthålla detta tema. Den
449

Tjugo år (1930) s. 8.

450

Tjugo år (1930) s. 8.

451

Stävare (2010) s. 71.

452

Sahlberg (1977) s. 10-15. Den liberala Dagens Nyheter men även socialistiska
tidningar som Brand, Stormfacklan och Fäderneslandet skrev återkommande om
den svenska Pingströrelsen, Stävare (2010) s. 53-84.
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ökade betydelsen av pressen i materialet kan därför ha sin bakgrund i att
den frikyrkliga konflikten tonades ned och därmed skapade ett utrymme i
berättelsen som behövde stärkas. Det vore svårt att upprätthålla berättelsen om främlingskapet om den inte överensstämde med ”faktiska” eller
upplevda förhållanden. Det här sättet att resonera behöver dock inte utesluta att pressens perspektiv de facto blev mer betydelsefullt för församlingen.
Temat ”främlingskap” antyder att berättelsen drivs av protagonistens
kamp för acceptans i relation till frikyrkoförsamlingarna och i samhället i
stort. Så enkelt är det emellertid inte. Konflikter där gruppen ställs mot en
yttre motståndare används i berättelsen för att lyfta fram det tillskrivna
främlingskapet men även för att peka på vad som skulle kunna benämnas
det självpåtagna främlingskapet. Med det självpåtagna främlingskapet
menar jag den avskildhet eller annorlundahet som gruppen tar åt sig för att
ladda det tillskrivna främlingskapet med ett för guppen positivt värde och
därigenom stärka vi:et.
Filadelfiasalen, Uppsalagatan 11, blev snart en samlingsplats för längtande
själar, där Herren Jesus blottade sin arm och skänkte ny segerkraft för det
folk, som valt att gå med honom utanför lägret.453

Enligt citatet har gruppen valt att ställa sig utanför. Uttrycket ”utanför
lägret” är dessutom hämtat från Nya Testamentets Hebréerbrev:
Därför var det ock utanför stadsporten, som Jesus utstod sitt lidande, för att
han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låtom oss alltså gå ut till honom ”utanför lägret” och bära hans smälek.454

Det självpåtagna främlingskapet blir genom den bibliska förankringen även
ett uttryck för efterföljelsen till Jesus; församlingen lider eftersom den följer
Jesus.455 Detta offensiva sätt att resonera gör att utpekandet vänds till något positivt. Enligt Filadelfiaförsamlingen är gruppen annorlunda i betydelsen inte en del av den slumrande eller döda massan.456 Genom att vara
annorlunda (i positiv bemärkelse) väcker den negativa reaktioner från om-

453

Tio år (1921) s. 22, min kurservering. Notera lokalens roll i det positivt laddade
främlingskapet.

454

1917 års översättning Hebreerbrevet 13:12-13.

455

Tio år (1921) s. 16-20, 22.

456

Exempel på bilder från annat material som används för att beskriva församlingen eller Pingströrelsen annorlundahet är att de är som ett nytt och friskt träd som
växer upp i ett gammalt, ihåligt och ruttet träd eller som ett ljus i mörkret eller en
stad på berget som alla kan se, Årsberättelse 1920 s. 1-2; EH 1916-03-21 s. 2.
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världen.457 Berättelsen vänder därmed fokus från konflikten mellan utanförskap och acceptans till konflikten mellan lojaliteten till Gud och anpassning till majoritetssamhället.
Verksamheten laddas också med gruppens exklusiva syn på sig själv när
det gäller frågan om en levande och verksam tro. Betoningen på den levande och verksamma tron återkommer även i beskrivningen av de olika
verksamheterna. Förlags- och tidningsverksamheten har enligt berättelsen
till syfte att sprida ”god[a], verkligt kristlig[a]” böcker och tidningar.458
Kontrasten mellan det ”levande” och det ”döda” eller ”overksamma”
framträder i ett avsnitt som berättar om vad tidningen Evangelii Härold
hade betytt för läsarna. Människor som ”förut levat ett slött och likgiltigt
liv” hade genom läsningen fått ”en levande tro på Kristus och emottagit
Andens fullhet”.459 Det skrivs på ett liknande sätt om den sociala verksamheten.460 Verksamheten berättas på så sätt in i konflikten mellan lojalitet
och anpassning.
Författarna använder framför allt externa konflikter för att urskilja ett
tydligt ”vi”, det vill säga konflikter mellan församlingen och någon annan
aktör. Församlingens inre konflikter behandlas däremot endast implicit.
En inre konflikt som utspelades under tjugotalet stod, som nämnts, mellan A. P. Franklin och församlingsledningen. Den gällde Franklins utgivning av andras böcker under eget namn och Franklins och Pethrus olika
syn på organisationsfrågor.461 Denna konflikt kan bara anas i texterna. Ett
sådant exempel är när församlingens förlag behandlas. I det avsnittet
kommenteras motiven till att skriva och ge ut böcker. Enligt berättelsen
har det funnits personer som utan förlagets kännedom skrivit och gett ut
böcker för egen vinning. Genom att den av egen vinning drivna individen
kontrasteras mot ”pingstväckelsens folk” som ”från början utgjorts” av
personer som ”försakat denna jordens goda för att kunna vinna eviga och
himmelska skatter” framstår vi:et tydligare.462 I stället för att säga ”även
vi har brister” lyfts det negativa ut och därigenom stärks den egna idealbilden. Med andra ord är det de konflikter som stärker ett ”vi” som ges utrymme medan de konflikter som hotar gruppsammanhållningen tonas ned.

457

Tio år (1921) s. 17.

458

Tio år (1921) s. 90. Min kursivering.

459

Tio år (1921) s. 93.

460

Tjugo år (1930) s. 114, 125.

461

Se även avsnittet ”Franklinstriden” i bakgrundskapitlet.

462

Tjugo år (1930) s. 98.
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Inte förrän 1980 tas denna konflikt och den så kallade Lidmanstriden med
i församlingens historia.463
Mot bakgrund av främlingskapet beskriver författarna anhängarnas frihet att leva ut sin tro som mycket begränsad eller helt indragen. Det uppstod ett behov av utrymme där anhängarna fritt kunde utöva sin tro, vilket
fylldes med hjälp av en lokal.464 Kampen står därmed i berättelsen även
mellan frihet och andra aktörers begränsande traditioner, strukturer och
meningssystem. Detta tema med en beskuren frihet för gruppen som skapar
behov av eget utrymme där ingen/inget hindrar, sätter gränser eller försvårar är återkommande i berättelsen. Förutom lokalen beskrivs också bibelskolan och Evangelii Härold på ett sådant sätt. De blir symboler för frihet
och utrymme. Behovet av en egen skola uppstod, enligt berättelsen, efter
det att församlingen hade blivit utesluten från baptistsamfundet.465 Följande citat om betydelsen av Evangelii Härold är ett annat exempel:
Vi hade länge känt behov av en fri andlig notistidning, då någon sådan förut
ej fanns i landet. […] Så hade till exempel den tidning, vi förut infört våra
predikoturer uti, nu nekat oss detta, emedan vi ej längre tillhörde något
samfund. Ävenså hade en annan tidning, där vi ibland hade införda meddelanden, vänt sig emot oss.466

Frihetstemat bygger på främlingskapet. Utan motståndet tappar friheten
betydelse som meningsgivare. Det framträder särskilt tydligt i det här citatet, då forskningen visat att Filadelfia tvärtemot denna bild stöttades av de
tidningar som avses i citatet.467 Författaren konstruerar däremot den relationen i termer av konflikt – Filadelfia är motarbetad.468
För Filadelfias ledning är dock friheten inte bara en fråga om att skapa
utrymme för egen verksamhet utan även en tros-/ideologisk fråga. Ett sådant exempel är vikten av att vara trogen Bibeln i fråga om församlingarnas organisation som fristående. Enligt deras uppfattning finns inte någon
organisation som är överordnad den lokala församlingen. Detta får bland

463

Sjuttio år (1980) s. 6.

464

Tio år (1921) s. 20. Tjugo år (1930) s. 7-9.

465

Tio år (1921) s. 43-45; Tjugo år (1930) s. 57-58.

466

Tio år (1921) s. 90-91.

467

Sahlberg (1977) s. 25.

468

I berättelsen från 1939 är konflikttemat borttaget från avsnittet om EH. Där
framträder en bild som mer liknar den som forskningen ger. Filadelfia Stockholm
(1939) s. 58.
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annat till följd att församlingens uteslutning469 ur Baptistförbundet ses som
en rörelse från beskuren eller falsk frihet till en äkta frihet:
Samfundsmännen påstå, att en församling är lika fri om hon tillhör baptistsamfundet, som om hon står utanför alla samfund, men samtidig utesluter
man en församling för att den vill hava en liten frihet i en lärofråga. […] Det
var denna frihet, som Filadelfiaförsamlingen förlorade, när hon i april 1911
gick in i baptistsamfundet, men återfick 1913 i april, när hon blev utesluten
ur nämnda samfund.470

Friheten skulle därmed kunna sägas ladda främlingskapet som nämnts
ovan med positivt innehåll. Friheten och främlingskapet ges också positiv
laddning genom att uttrycka gruppens trohet mot det som uppfattas som
bibliska sanningar. I en tid när historisk-kritisk forskning analyserade Bibeln talade berättelsen om Filadelfiaförsamlingens bevarade respekt för
samma skrift.471
Friheten och behovet av utrymme bör därmed förstås i ljuset av det
dubbla främlingskapet. Utifrån det tillskrivna främlingskapets perspektiv
framstår det som att församlingen betraktade friheten/utrymmet som en
garanti för att Filadelfia överhuvudet taget skulle kunna existera och få
göra det den ville utan att stoppas. Motståndet från församlingar och samfund är ett exempel på detta. I förhållande till det självpåtagna främlingskapets perspektiv kunde friheten/det egna utrymmet tolkas som en garant
för att verksamheten skulle få det rätta innehållet, det vill säga inte bli en
kompromiss mellan motsatta intressen. Oberoendet verkade skapa ett förtroende eller en tillit till att det som skrevs, sades och gjordes var i linje
med det som gruppen såg som rätt och äkta. Detta kommer bland annat
till utryck i följande formulering angående det egna tryckeriet: ”[d]et har
varit en stor hjälp i arbetet, särskilt beträffande Evangelii Härold, att
kunna disponera över ett eget tryckeri med en troende broder som föreståndare”.472
Det kan så här långt konstateras att församlingen använde kritiken och
motståndet mot gruppen och rörelsen för att karakterisera Filadelfia som
469

Konkret gällde uteslutningen Filadelfiaförsamlingens praktiska utförande av
nattvarden. Enligt Sahlberg hade den sin bakgrund i baptistledningens kritiska
hållning till den karismatiska delen i väckelserörelsen, Sahlberg (1977) s. 21-22.
Ulrik Josefsson tillägger att det även handlade om vissa ledares personliga anseende
och skilda syner på relationen mellan församling och samfund, Josefsson (2005) s.
378-379.
470

Tio år (1921) s. 116-118, citatet s. 116.

471

Tio år (1921) s. 22-26; Tjugo år (1930) s. 10-11, 46-47.

472

Tjugo år (1930) s. 113.
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en församling vilken följde sin övertygelse trots ett högt pris. Om exempelvis ledare i Baptistsamfundet och andra frikyrkliga hade kritiserat Filadelfiaförsamlingen för att vara splittrare blev berättandet ett tydligt svar:
Gruppen hade från början varit motarbetad och blev utesluten. Den hade
på område efter område varit tvungen att starta egna verksamheter eftersom den hade blivit utestängd. Enligt berättelsen hade församlingen inte
avskärmat sig, den hade blivit avskärmad. Exakt vilka som stått för motståndet var inte avgörande. Antagonisten i berättandet speglade framför
allt vad som präglade tiden när texten skrevs snarare än vad som hade hänt
i det förflutna. 1921 utgjordes ”de” av Baptistsamfundet, 1930 av både
detta samfund och av ”världsmänniskor”. De interna konflikterna gjordes
inte till en del av gruppens historia.
Forskning visar att kritiken mot Pingströrelsen tonades ned och att rörelsen blev allt mer accepterad från 1930-talet och framåt. Därför kommer
nu ljuset att riktas mot främlingskapets funktion i berättandet under den
delperioden. I fokus är frågor om hur församlingen i berättandet hanterar
spänningen mellan främlingskap och acceptans.

Att vara motarbetad i medgång
Motståndet/främlingskapet utgör en viktig beståndsdel i berättandet även
från mitten av 1930-talet och framåt. Det relateras då till exempel till motståndet då församlingen bildas473, till uteslutningen från baptistsamfundet474, till motståndet mot församlingens evangelister,475 och till svårigheter
att få barn till söndagsskolan476. Här finns paralleller till den första undersökningsperioden. Under 1910-1930 låg dessa händelser jubileumsskrifterna relativt nära i tid. Med åren ökade dock det avståndet alltmer. Därmed
börjar också avsaknaden av kritik och motstånd från omvärlden omnämnas och diskuteras i materialet. Det är dessa textsammanhang som kommer
att studeras härnäst.
473

Filadelfia Stockholm (1939) s. 29; Trettio år (1940) s. 32; Femtio år (1960) s. 4;
Fyrtio år (1950) s. 5, i den texten förekommer inte motståndet mot pingstväckelsens anhängare som en bakgrund till församlingens uppkomst, där beskrivs motståndet i stället som riktat emot Lewi Pethrus.

474

Filadelfia Stockholm (1939) s. 30-32; Trettio år (1940) s. 36-38; Fyrtio år
(1950) s. 6; Femtio år (1960) s. 4.
475

Filadelfia Stockholm (1939) s. 48; Trettio år (1940) s. 41 (motståndet anges inte
som en direkt orsak men uteslutningen nämns i samband med uppkomsten av bibelskolan); Fyrtio år (1950) s. 71; Femtio år (1960) s. 17.
476
Trettio år (1940) s. 46; Fyrtio år (1950) s. 82; Femtio år (1960) s. 27. I Filadelfia
Stockholm (1939) s. 46-47 är motståndet borttaget jämfört med 1930, Tjugo år
(1930) s. 54.
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Ett av dessa textsammanhang är hämtat från skriften med tal hållna vid
församlingens tjugofemårshögtid, 1935. 1930-talet har i tidigare forskning
beskrivits som en period då Pingströrelsen och framför allt Filadelfiaförsamlingens frontfigurer blev mer och mer accepterade.477 Det yttre trycket
på församlingen tycks därmed ha varit lättare under det årtiondet jämfört
med de två första.
I samband med de tal som hölls under jubileumshögtiden skedde en ordväxling mellan Lewi Pethrus och den inbjudna baptistpastorn Helgo
Landh478 rörande motståndet mot Filadelfia. I sitt inledningstal konstaterade Pethrus: ”Då vi nu firar vår tjugufemårsfest, fira vi den under jämförelsevis lyckliga förhållanden. Knappast har väl församlingen under sin
tillvaro levat under lugnare yttre förhållanden, än vi nu göra.” Enligt Pethrus var dessa förhållanden positiva för verksamheten.479 Landh kommenterade detta uttalande: ”Kanske ingen tid heller, tänkte jag då, har varit så
full av faror som just denna, då församlingen är så lycklig.” Han manade
till vaksamhet eftersom Jesus snart skulle komma tillbaka och den rådande
tiden var bedräglig.480 När Pethrus avslutade högtiden återvände han till
Landhs uppmaning. Han skiljde då på stridigheter i den ”religiösa världen”
och ”den gamla fiendskapen mot Kristus”.481 De religiösa stridigheterna
var enligt talet ofta onödiga och tog fokus från församlingens egentliga
arbete. Det var denna typ av motstånd som församlingen hade varit förskonad från en tid. Den andra typen av motstånd ”den skola vi ha emot
oss så länge vi äro trogna Gud och äro villiga att bära Kristi kors. Och det
skola vi prisa och tacka Honom för”.482
Det framgick av Pethrus tal att han upplevt, eller ville beskriva, förhållandena vid mitten av 1930-talet som lugna när det gällde motståndet mot
församlingen. Landhs kommentar kan ses som ett ifrågasättande. Fanns det
verkligen ”verkligt” lugna omständigheter? Hur kom det sig att försam477

Sahlberg (1977) s. 57-59. Lewi Pethrus blir exempelvis utgiven på Åhléns &
Åkerlunds förlag och höll morgonandakter i radio.

478
Landh var pastor i baptistförsamlingen Elim, en församling som redan 1907 hade
varit positiv till pingstväckelsen men som inte blev en del av Pingströrelsen, Alvarsson (2007a) s. 34.
479

Tjugofem år (1935) s. 14.

480

Tjugofem år (1935) s. 37-38, citat s. 37.

481

Tjugofem år (1935) s. 50-51.

482

Tjugofem år (1935) s. 50-51, citatet s. 51. Jämför med Trettio år (1940) s. 128:
”Vill man stå för sanningen och vara en helhjärtad kristen, så skall man få uppleva
att djävulen lever och att hans motstånd oupphörligen uppenbarar sig genom människor.”
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lingen upplevde sådan ”lycka”? Båda talarna får förutsättas ha varit insatta i motståndets betydelse i Filadelfias historia och i förföljelsens och
lidandets betydelse inom den väckelsekristna traditionen. Både i Nya testamentets texter, exempelvis evangelierna och Uppenbarelseboken, i uroch fornkyrkan samt i radikalreformatoriska rörelser under kyrkans historia, har lidande och förföljelse ansetts prägla de ”verkligt” troende.483 Genom sitt sätt att dela upp motståndet i två kategorier markerade Pethrus
att församlingen inte lämnat den ”sanna” tron. Det utifrån världsbilden
tolkade motståndet – ”fiendskapen mot Kristus” – existerade alltjämt och
bekräftade att församlingens medlemmar var ”trogna Gud”.
Detta visar att motståndet hade blivit en central del av självbilden genom församlingsledningens sätt att berätta gruppens historia och genom
den tolkning världsbilden gav. Eftersom motståndet på detta sätt sade något om tillståndet i gruppen behövde det upprätthållas trots att omständigheterna bjöd ett minskat yttre tryck.

Motstånd som indikator på äkthet
Centralt i den tidiga frikyrkliga identiteten var distansen till det kyrkliga i
betydelsen institution och fixerad trosbekännelse. En distans som bland
annat upprätthölls med hänvisning till motståndet. I en informationsskrift
från 1939 behandlar författaren och församlingsledaren Sven Lidman
pingstväckelsens karaktär. Texten är särskilt intressant eftersom författaren på arton sidor beskriver gruppen och rörelsens ”vi” och vad han ser
som dess motsats – den högtidliga och livlösa kyrkan. En text som skulle
kunna tolkas som ett försök att förklara vad det är utomstående ser när de
betraktar Pingströrelsen.
Beskrivningen bygger på motsatser. Pingstväckelsen och församlingen
framställs med ord som rörelse, liv, väg och vaken och kontrasteras mot
plats, död, byggnad och sovande vilket i texten relateras till en institutionaliserad kristendom.484 Av särskilt intresse i relation till diskussionen om
motstånd och motståndet som en indikator är Lidmans sätt att ladda dessa
ord med värde. Författaren använder sig här flitigt av dikotomier. Ord som
skönhet, fulländning, harmoni, högtidligt och ståtligt ställs mot smuts,
buller, trasigt, skröpligt, ofullkomligt och löjligt. Enligt Lidman innebär
rörelse och liv smuts och ofullkomlighet. Rörelse och liv är därför alltid
besvärande och problematiskt för den institutionaliserade kristendomen –

483

Se kapitlets inledning.

484

Filadelfia Stockholm (1939) s. 7-10.
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det döda – och den skönhet och högtidlighet som den vill uppvisa.485 Lidman skriver:
”Det är kamp och kramp kring allt som sker, vare sig det är fråga om födelse eller död. Det är bara det medvetet mekaniserade och av människor
maskintillverkade, som blir till utan smärta, ångest och oro. Men det är
också utan liv och verkligt andligt värde.” 486

Detta sätt att skriva kan tolkas som ett sätt att inför omvärlden försvara
det karismatiska som av många uppfattades som något problematiskt och
skrämmande. Det kan även tolkas som ett sätt för väckelsens anhängare att
förklara varför de väckte reaktioner från omvärlden och därmed vända de
negativa reaktionerna till positiva signaler. Uppstod inga reaktioner vore
det inte längre rörelse och liv utan institutionalisering och anpassning.
I Lidmans text är motståndet/kritiken implicit och generellt beskrivet.
Det skulle dock komma konkreta exempel som kunde användas för att
stärka identiteten.
Mot slutet av den här perioden ökade åter det yttre trycket på Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. I början av 1950-talet, bara några år efter att
den så kallade Lidmanstriden rasat, riktades omfattande kritik mot Filadelfiaförsamlingen med anledning av att den arrangerat ett antal möten med
den amerikanska predikanten William Freeman där bön för sjuka var en
central del. Kritiken framfördes inte bara i massmedia utan även i riksdagen, och det väcktes även åtal mot en av församlingens pastorer.487 Uppståndelsen kring dessa möten ges relativt stort utrymme i jubileumsskriften
1960. Där beskrivs kritiken som ett motstånd mot centrala sanningar i
gruppens världsbild. Församlingens och dess ledares uthållighet betraktas
som en del i den kampen – som en ”[s]trid för sanningen”.488 Även denna
gång beskrivs motståndet som en bekräftelse på att det gruppen gör är av
betydelse, att det är ”Guds verk”. Jubileumsförfattaren skriver:
Någon har sagt, att en väckelse […] seglar bäst i motvind. Död slentrian,
som inte väcker en enda sovande människa, väcker aldrig opposition, men
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Filadelfia Stockholm (1939) s. 10-11.
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Filadelfia Stockholm (1939) s. 18-19.
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Sahlberg (1977) s. 115-118, 126-129, 130. Även ”Lidmanstriden”, som ägde
rum några år tidigare, uppmärksammades medialt. Sahlberg (1977) s. 113-114.
Men den externa kritik som den interna konflikten medförde behandlas inte i jubileumsskrifterna förrän 1980.

488

Femtio år (1960) s. 15-16.
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så fort Guds kraft uppenbaras och andliga verkligheter tar form i praktisk
upplevelse, vaknar motståndet upp.489

Kritiken vänds här till något som stärker identiteten och som bekräftar
gruppens världsbild.
Samtidigt kan betoningen på utsattheten osynliggöra förändringarna genom att sätta ett likhetstecken mellan församlingens pionjärår och åren
runt 1960. Församlingens uppkomst och första årtionden beskrivs i berättelsen som kantade av motstånd. Gruppens sista årtionde beskrivs på
samma sätt.490 Genom att dessutom berätta församlingens historia på ett
likartat sätt under fyrtio år knyts hela perioden ihop. Filadelfiaförsamlingen framstår därmed i berättelsen som samma förnyelserörelse genom alla
år. Med ett undantag, den har blivit stor.
Förutom att relateras till det mediala blåsvädret kring Freeman-mötena
kan betoningen på motstånd och protagonistens oförändrade karaktär
även knytas till den organisatoriska fas som rörelsen och församlingen var
inne i. Pingströrelsen var nu, enligt Sahlberg, etablerad, centraliserad, samhällstillvänd och mer ekumeniskt inriktad, med andra ord fungerade den
samfundslikt.491 Sett till församlingens kvantitativa medlemsutveckling var
den inne i en mättnadsfas.492 Med tanke på dessa omständigheter kan den
starka betoningen på motståndet tolkas som ett sätt att tona ned de förändringar som har skett. Med tanke på att motståndet i texterna får signalera liv, äkthet och överlåtelse sätter det fokus på det som är motsatsen till
institutionalisering och anpassning. Motståndet får i berättandet visa på en
grupp som har en livsstil eller vision som inte helt passar in och som trycker på en för det övriga samhället öm punkt.
Att förändringar som pekade mot institutionalisering och anpassning var
laddade ämnen inom Filadelfiaförsamlingen bekräftas av en artikel i Evangelii Härold. År 1956 publicerades en text där Willis Säwe, församlingens
Filadelfias föreståndare, kommenterade en artikel, i en inte namngiven
tidning, som hade till syfte att belysa pingstväckelsens femtioåriga historia.
I sina kommentarer riktar Säwe sig dels mot artikelförfattarens sätt att
beskriva väckelsens ursprung, dels mot författarens sätt att beskriva till489

Femtio år (1960) s. 15. Kritiken mot Freemanmötena beskrivs på ett liknande
sätt i ÅB 1950 s. 2.
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Femtio år (1960) s. 4 och 15-16.
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Sahlberg (1977) s. 56-237. Sahlberg menar även att det skedde en social förskjutning från arbetarklass mot medelklass. Det skedde en förskjutning men hur
omfattande den var är omdiskuterat. Se exempelvis Alvarsson (2007b) s. 343 och
Frikyrkosverige: en livsstilsstudie (1979) bilaga 5.8.
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Se figur 1 i bakgrundskapitlet.
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ståndet i pingstväckelsen under 50-talet – det vill säga ”då” och ”nu”.
Artikeln beskrivs av Säwe som till stora delar rent felaktig men vissa
aspekter ser han som relevanta att reflektera över. Det gäller bland annat
påståenden om förändringar inom rörelsen – förändringar som skulle ha
inneburit ”mognad” och nedtoning av de karismatiska uttrycken.493 Säwe
kommenterar det påståendet på följande sätt:
Är det så illa ställt? […] Har den helige Ande redan lämnat oss? Finns inte
Andens gåvor i bruk längre? Är det numera fariseism och andlig högfärd att
ta avstånd från världsväsendet? Är alliansverksamhet och samgående med
andra ett tecken på, att den svenska pingstväckelsen ändrat karaktär? Håller
väckelsen på att nyktra till och bli tam och viljelös?494

Kritiken i artikeln tillbakavisas som felaktigheter eller ”uppenbara osanningar och tendentiösa påståenden” medan artikelns ”positiva” omdömen
om rörelsens mognad ses som det verkliga ifrågasättandet. Det som kallades mognad i artikeln tycktes ur församlingsledningens perspektiv, om det
vore sant, ha inneburit att pingstväckelsen inte längre var ”rörelse” och
inte längre hade ”verkligt liv” som Lidman uttryckte det femton år tidigare.
Främlingskapet, både det tillskrivna och det självpåtagna, är alltså
grundläggande i självbilden. Det kopplas till världsbilden. Det är för att
Filadelfia och pingstväckelsen är annorlunda som de väcker reaktion. Även
motståndet används för att bekräfta att Filadelfia är rätt ute. Motstånd och
väckelse knyts på det sättet samman.495 Främlingskapet som varit en återkommande beståndsdel sedan första jubileumsskriften knyts under denna
period ännu närmare gruppens och rörelsens identitet genom att länkas till
idéer om väckelse och därmed till växten. Främlingskapet kopplar samman
då och nu. Precis som när pingstväckelsen kopplas tillbaka till Bibelns berättelser och den första församlingen kopplas den senare Filadelfia till den
tidiga Filadelfia. Under 1950-talet är det möjligt för ledningen att stärka
kopplingarna mellan då och nu dels genom den förnyelse av karismatiken
som ägt rum i början av det decenniet och dels genom den kritik som den
förnyelsen hade medfört. Banden kan därmed stärkas både genom ”rörelse” – karismatiken – och genom ”motstånd” – kritiken. I berättelsen
lever dock främlingskapet i spänning med en vilja att passa in och bli accepterad. Det finns därmed en logik som är konkurrerande med främlingskapet, och det är den som kommer att belysas i det följande.
493

EH 1956-05-24 s. 9-10.
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EH 1956-05-24 s. 10.
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Trettio år (1940) s. 37; Femtio år (1960) s. 15.
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Främlingskapet inte längre lika aktuellt?
Det har noterats i ett tidigare kapitel att 1980 innebär förändring i församlimgens sätt att berätta gruppens historia. Detta gäller delvis även sättet att
använda motståndet. Ett uttryck för det är att motståndet nu framför allt
är något som hör det förflutna till. Det lyfts fram främst i ett sammanfattande historiskt avsnitt och handlar om uteslutningen från baptistsamfundet 1913 och pressens kritik mot församlingen och Lewi Pethrus496. Det
enda undantaget är att motståndet skrivs fram som aktuellt i en artikel om
barnverksamheten.497
Förutom ett förändrat sätt att förhålla sig till yttre konflikter skiljer sig
berättandet i fråga om de interna konflikterna. 1980 blir Franklinstriden
och Lidmanstriden en del av gruppens historia.498 Det rör sig dock inte om
någon närmare genomgång av skuldfrågor eller händelseförlopp. De omnämns endast med några enstaka ord om konflikternas huvudfrågor (det
historiska avsnittet i skriften är kort). Franklinstriden används i berättelsen
framför allt som ett exempel på kritik riktad mot församlingen och Pethrus. Lidmanstriden beskrivs som ”tragisk”.

Främlingskapets gränser
Att arbeta sig till respekt
Ett område där gränsen mellan församlingen och omvärlden tonas ned rör
den gemensamma betoningen på arbetsamhet. Samtidigt som hårt arbete
fungerar som en gränsöverskridare i materialet begränsar ledningen det
perspektivets spelrum. Gruppens enskildas ansträngningar bryts nämligen
hela tiden mot Guds ingripande. Om människors ansträngningar fungerar
gränsöverskridande har Guds ingripande snarare en motsatt funktion, den
visar på gruppens utvaldhet och exklusivitet.
En av de aspekter som författarna framställer som ett konkret uttryck
för den växande verksamheten är att de som arbetar och arbetat inom den
är flitiga och trogna Gud och sin uppgift. En av författarna skriver att
”[b]akom den snabba utvecklingen, som i föregående kapitel skildras, ligger helt naturligt ett intensivt arbete och ett det varmaste böneliv”. På ett
område är det, enligt samme skribent, inte någon skillnad mellan ”Guds
rike” och ”världen i allmänhet” nämligen att ”ingenting kommer av sig
självt – ingenting vinns utan möda och arbete” och detta visar därmed att
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Sjuttio år (1980) s. 4-5.

497

Sjuttio år (1980) s. 12.

498

Franklinstriden och Lidmanstriden omnämns, Sjuttio år (1980) s. 5-6.
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det inte går vattentäta skott mellan församlingen och omvärlden.499 I berättandet knyts fliten till enskilda människor, till exempel till föreståndaren
eller den som är ansvarig för en verksamhet, men även till församlingen i
stort.500
Särskilt i berättelsen från 1930 står uppfattningen om gruppens eget arbete i nära relation till Guds handlande. Vid några tillfällen betonas den
ena eller andra logiken så starkt att det till synes uppstår en spänning mellan dem; följande citat är exempel på det.
Det är ej mänsklig vishet och förmåga, som gjort Filadelfiaförsamlingen till
vad den nu är. Det är Guds underbara kraft, uppenbarad i det som i världen
är svagt och ringa.501
Bakom den snabba utveckling, som i föregående kapitel skildras, ligger helt
naturligt ett intensivt arbete och ett det varmaste böneliv. Det är ju så i
Guds rike som i världen i allmänhet: ingenting kommer av sig självt – ingenting vinnes utan möda och arbete.502

I det första citatet betonas Guds handlande och människornas handlande
placeras i bakgrunden. I det senare citatet är det istället medlemmarnas
insats som framstår som det avgörande. Författaren har här att hantera
samma spänning mellan naturligt (människors insatser) och övernaturligt
(Guds ingripanden) som nämndes i kapitlet ”Filadelfiaförsamlingens motto
är expansion” i relation till barnhemmet och kyrkbygget.503 Här vill författaren dock visa på församlingens medverkan.
Ett annat exempel på berättelsens sätt att hantera relationen mellan
övernaturligt ingripande och eget arbete är när samme författare avslutar
avsnittet om byggnaderna med orden ”Hans [Guds] källa sinar aldrig, blott
vi förbliva trogna i bönen och i arbetet”.504 Filadelfiakyrkan blir därmed i
berättelsen inte bara ett konkret bevis för ”välsignelse”, utan det faktum
att byggnaden stod så gott som färdig bekräftade, enligt författaren, även

499

Tjugo år (1930) s. 33. Detta med arbetsamhet som en förenande länk mellan
”världen i övrigt” och ”Guds rike” förekommer även i ett sammanhang som talar
om ungdomarnas engagemang: ”’Arbete befordrar hälsa och välstånd’ och detta
gäller även i Guds rike”, s. 52. Jämför med Carlssons analys av Pethrus samhällssyn under rubriken ”Det hårda och produktiva arbetet hyllas”, (1990) s. 174-177.
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Tio år (1921) s. 81, 84; Tjugo år (1930) s. 108-109.
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Tjugo år (1930) s. 6.
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Tjugo år (1930) s. 33.
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Jämför också med Josefsson (2005) som diskuterar bönen inom Pingströrelsen
som funktionell, s. 209-210.
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Tjugo år (1930) s. 32.
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församlingen som arbetsam. Det ska dock inte tolkas som att var och
varannan medlem arbetade konkret med kyrkbygget. Så verkar inte ha
varit fallet även om en del medlemmar var direkt involverade i projektet.
Istället handlade fliten framför allt om att bedja och om att ge pengar till
bygget.
Även om ekonomin inte enbart är kopplad till byggnaden i berättelsen
så är det i relation till lokalerna som ekonomin får en speciell funktion. I
jubileumsskriften är det till exempel framför allt i samband med byggnadsprojekten och lokalinköp som konkreta summor för kostnader berörs.505 I
berättelsen nämns att projektet sågs, utifrån det mänskliga förnuftet, som
ekonomiskt omöjligt redan från början. Trots detta uppstod inga problem
med ekonomin.
”Den [kostnaden för Filadelfiakyrkan] måste gå löst på miljoner. Och var
skulle en skara mest fattiga församlingsmedlemmar kunna uppbringa sådana summor? De flesta hava ju, mänskligt sett, ej mer än sin nödtorftiga
bärgning, och många sakna till och med, vad de behöva för sitt uppehälle”.506
”Vid årsskiftet 1929-1930 var man sysselsatt med takläggningen. Församlingen var litet villrådig i början, hur det skulle gå att få in pengar för arbetets fortsättning. Man beslöt att bygga, i den mån pengar flöto in. Men det
underbara var, att Gud försåg undan för undan, så att arbetet kunde fortsätta utan alla avbrott och därtill forceras med en arbetsstyrka, som vissa tider uppgått till ett 80-tal man”.507

Som redan nämnts ovan är det mänskliga sättet att se på tillvaron inte
Filadelfiaförsamlingens enda. Det är enligt berättelsen Gud som gjort så att
de pengar som behövts kom in. Detta hade dock inte skett utan människors inblandning; det gudomliga och det mänskliga vävdes samman. Det
var Gud som gjorde så att människor gav pengar och därmed blev det
omöjliga möjligt. Underförstått hade givetvis medlemmarna bidragit ekonomiskt. Genom att de ekonomiska aspekterna görs explicita i relation till
Filadelfiakyrkan laddas byggnaden i berättelsen symboliskt med gruppens
ekonomiska beslutsamhet och styrka.
Då ett lyckat bygge lyfts fram som ett tecken på ingripande från Gud
och på församlingens arbetsamhet så framstår det som logiskt att ett strandat kyrkbygge vore ett tecken på det motsatta. Ett sådant sätt att resonera
återfinns i en artikel i Evangelii Härold, där Filadelfiaförsamlingens före505

Tjugo år (1930) s. 27-30, se även 121, 137, 140, 143.
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Tjugo år (1930) s. 27.
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ståndare Lewi Pethrus skriver om en lokal som pingstförsamlingen i Flen
inte kunnat få mer än halvfärdig på grund av att byggprojektet övergick
gruppens ekonomiska förmåga.508 Enligt artikeln hade Pethrus, med hjälp
av en byggmästare, utrett vilket alternativ som bäst kunde reda ut problemet. Den lösning som beskrivs både som mest ekonomiskt lönsam och
praktiskt effektiv vore att bygga färdigt kapellet. Församlingens medlemmar hade dock inte de ekonomiska resurserna. Pethrus manar därför läsarna att skänka medel till projektet. För att visa på relevansen i projektet
pekar han på några olika effekter som ett icke slutfört byggprojekt skulle
kunna medföra. Enligt Pethrus argumentation drabbade det avstannade
bygget dels rörelsens ”andliga verksamhet”, dels dess ekonomiska trovärdighet. I relation till den andliga verksamheten skriver Pethrus bland annat:
Fallet Flen kommer att bli ett kärkommet samtalsämne och agitationsmedel
i deras mun, som önska den fria verksamhetens [Pingströrelsens verksamhets] nederlag. Motståndarna till detta härliga Guds verk ha många gånger
använt mindre verkningsfulla argument, än detta skulle bliva, då de velat
bevisa, att pingstvännerna äro ovederhäftiga och att deras verksamhet är på
retur.509

Utifrån Pethrus resonemang symboliserade kapellet i Flen i motsats till
Filadelfiakyrkan en avtagande expansion, eller kunde åtminstone uppfattas
så. Författaren förutsätter att en kristen tro som är verklig och relevant tar
sig konkreta uttryck. Utebliven framgång i verksamheten verkar därmed
även kunna innebära, eller kan åtminstone tolkas som, att gruppens eller
rörelsens syn på Gud och tillvaron i övrigt är falsk. Detta sätt att tolka
byggprojektet kopplas i texten inte bara till rörelsens motståndare, det
relateras även till dem som ”står rörelsen nära”. Dessutom skulle ett sådant negativt tecken även, enligt Pethrus, påverka modet hos den aktuella
församlingen och hela rörelsen.510
Precis som texterna om Filadelfiakyrkan, där en ekonomisk aspekt knyts
till byggnaden som ett tecken, beskrivs även det misslyckade projektet som
ett tecken, men ett negativt sådant.
”Ett misslyckande med kapellbygget i Flen skulle med avseende på de fria
församlingarnas ekonomiska förtroende verka på samma sätt, som en prote508

EH 1936-06-04 s. 461-462.
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EH 1936-06-04 s. 462.
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EH 1936-06-04 s. 462. 1938 skrivs följande om ett strandat kapellbygge i Gimo.
Bygget blev stående till ”allmänhetens gyckel och spe. Man diktade revyvisor om
pingstvännernas kapell o. s. v. De evangelister, som arbetade där i trakten, voro
färdiga att giva upp hoppet på grund av det hån och den smälek, de fingo lida för
denna saks skull.” 1938-04-07 s. 280-281, citatet s. 281.
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sterad växel verkar på en affärsmans anseende. De utförligaste och bästa
förklaringar och årtiondens trogen verksamhet kunna i många fall icke utplåna en sådan händelses verkningar”.511

Kapellet blev enligt texten en symbol för en svag kreditvärdighet och därmed ett tecken för banker och andra kreditinstitut. I Pethrus text förekommer inte tanken om det övernaturliga ingripandet i relation till de ekonomiska aspekterna av problemet. På den punkten finns därmed en skillnad mellan jubileumsskriften/årsberättelserna och Pethrus artikel i fråga
om sättet att tala om ekonomi och byggnader. Däremot finns det likheter
mellan dessa ifråga om att utelämna aspekter som sätter frågetecken för
välsignelsen. Om ett lyckat bygge som i fallet Filadelfiakyrkan var ett tecken på att Gud välsignade församlingen borde ett strandat bygge kunna
betyda att Gud tagit sin hand från församlingen. Flen-kapellet diskuteras
dock inte på det sättet. Pethrus varken markerar avståndet mellan naturligt
och övernaturligt eller visar på samspelet mellan dem, istället utelämnar
han det övernaturliga helt. Däremot skriver han om rörelsens goda rykte
inom bankvärlden. Ett rykte som genom ett skuldsatt och havererat bygge
sattes på spel.512 Det halvfärdiga kapellet symboliserade därmed även ekonomiskt obestånd och lågt kreditvärde.

Arbetsamhet och ordning som motberättelse
I berättandet förhåller sig församlingen inte enbart till den frikyrkliga kritiken. Det finns särskilt från 1930 implicita och explicita referenser till
kritik som framkom genom den profana pressen.513 Det avslöjas dock inte
så mycket detaljer kring kritikens innehåll förrän 1940 och 1960. I Trettio
år citeras rubriker från 1920-talet, som till exempel:
Pingströrelsen religiös farsot i snabb tillväxt. – Sjukdomsfallet [påstådd sinnessjukdom] i Norrköping typiskt symptom. Huvudstaden mindre utsatt. –
Extasens skadliga verkningar belysta av läkareuttalanden.
Ett offer för pingströrelsen. Fadern söker bota sin gosse med bön - döden
följer.
Helbrägdagörare av farlig typ. – Patienten dog. – Ruskiga interiörer från de
andliga farsoternas härjningar i Småland. – Difterisjuk avliden. – Förlossning medelst psalmsång! – Fall av sinnessjukdom.514
511
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EH 1936-06-04 s. 461-462.
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Tjugo år (1930) s. 8, 54; Filadelfia Stockholm (1939) s. 29; Trettio år (1940) s.
32, 121, 165-172; Femtio år (1960) s. 4, 15-16.
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I Femtio år omtalas olika händelser som under åren har påkallat pressens
intresse och rubriker och artiklar citeras eller refereras. En rubrik från
1907:
Våldsamma excesser i går vid pastor Barratts möten.
Bedjandet bringar en kvinna till vansinnets gräns.
Orgier av religiös extas.515

1921 hade församlingen arrangerat möten med den brittiske predikanten
Smith Wigglesworth, som i mötena bad för sjuka:
Naturligtvis kunde inte detta ske, utan att tidningarna med DN i spetsen
satte i gång en hetskampanj, som resulterade i att S. Wigglesworth och Lewi
Pethrus den 28 april fick inställa sig inför polisen i och för förhör.516

1950 gästades Göteborg och Stockholm av den amerikanska predikanten
William Freeman, som också han bad för sjuka:
Vid ankomsten […] underströk Freeman för journalisterna sin respekt för
läkarvetenskapen […]. Inte dess mindre skrev Dagens Nyheter den 27 januari följande: Läkarvetenskapen, läkarna, kan slå igen praktiken. William
Freeman från USA har kommit till Göteborg för att göra, vad troligen ingen
före honom lyckats med, tumörer ska han smälta bort på ett ögonblick, den
bortopererade njuren skall åter sitta på sin plats men frisk som på ett nyfött
barn, nya gallblåsor, nya lungor skall växa fram på de sjuka. När man hör
William Freeman tala, förstår man ögonblickligen, att modern läkekonst är
halvmesyr, lappri och fuskverk.517

Dessa skrifters bild av kritiken mot Pingströrelsen liknar mycket den
bild som Sahlbergs och Stävares studier av tidningsmaterial ger. De som
kom till uttryck i pressen var förutom journalister även läkare, teologer
och socialistiska agitatorer. Denna kritiska berättelse lyfte fram den
karismatiska (primitivistiska) sidan av den svenska pingstväckelsen. De
talade om dessa fenomen som något sjukligt och intellektuellt lågtstående
som inte hörde den moderna tiden till.518 Följande är ett illustrerande exempel från tidningen Brand:
Den fruktansvärda farsot av vansinne som sprids i landet genom pingströrelsens verksamhet har upprört vår befolkning och väckt läkares, prästernas,
515

Femtio år (1960) s. 15.

516

Femtio år (1960) s. 15.
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Femtio år (1960) s. 15-16.
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Sahlberg (1977) s. 10-15, Stävare (2010) s. 51-84. Pingstväckelsen/Pingströrelsen behandlades även i andra typer av skrifter, däribland vetenskapliga, se
Nyberg Oskarsson (2007) s. 60-62.
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pressens och myndigheternas uppmärksamhet, och framkallat en diskussion
om botemedlet mot denna andliga pestsmitta. Under sådana förhållanden
[…] vill [jag] ställa mig till förfogande för klubbar och föreningar för att
hålla upplysningsmöten mot den vidskepelse och okunnighet, som befrämjar
detta vansinne. […] O Ljungdahl, Hässelby Villastad.519

Pressen berättade på det sättet en annan berättelse än församlingen, om
”pingstvännerna”. En berättelse som relaterade till ett annat meningssystem än den världsbild som Filadelfiaförsamlingen utgick ifrån.520 På 1920talet började Filadelfias ledning att konkret svara på kritiken. Ett antal
aspekter i församlingens berättelse, särskilt i relation till temat ”arbetsamhet”, skulle kunna tolkas som uttryck för en omedveten eller medveten
hantering av pressens berättelse och de meningssystem som den relaterade
till.
Det som skribenterna i pressen främst vände sig mot inom Pingströrelsen
var enligt Nils-Eije Stävare de karismatiska uttrycken och de känsloyttringar som relaterades till dem.521 Trots att Pingströrelsen hade sin bakgrund i
bejakandet av tungotal och andra karismatiska uttryck så utgör det området en förhållandevis liten del av jubileumsskrifterna och för den delen
även årsberättelserna och det studerade materialet i Evangelii Härold. Uttrycket ”andedop” förekommer vid några tillfällen men vilka uttryck detta
tar sig omnämns i regel inte.522 Synen på andedopet och tungotalet utvecklas dock i ett avsnitt i den tidiga skriften. Där argumenteras det för att de
”andliga gåvorna” kan vara till ”nytta”. Nyttan handlar i det här fallet om
att människor stärkts i sin tro eller att de har kommit till tro och låtit döpa
sig.523 Det är därmed inte tungotalet eller andra uttryck i sig som fokuseras
utan deras funktion i arbetet. Därmed ger berättelsen inget sken av att det
karismatiska skulle ha med starka känslor att göra.

519

Brand 1922-04-01 s. 1, citat hämtat från Stävare (2010) s. 75.

520

Liedman, Sven-Eric (1997) I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria s.
15-56. Linda Oja ställer upp en tablå med begrepp som visar ”de upplystas” syn på
den traditionella tron. Under rubriken ”Upplysning” placeras begrepp som kunskap, naturvetenskap, kritiskt tänkande, förnuft, tillit, manligt och befrielse. Under
rubriken ”Vidskepelse” placeras begrepp som okunskap om Gud, okunskap om
naturen, auktoritetstro/förtryck, känslor/svagsinthet, rädsla, kvinnligt och fångenskap, Oja, Linda (1999) Varken Gud eller natur: synen på magi i 1600- och 1700talets Sverige s. 37.
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Stävare (2010) s. 67-70.
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Se exempelvis Tio år (1921) s. 7, 17, 19-20; Tjugo år (1930) s. 5, 8, 10, 12, 26,
37, 42.
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Tio år (1921) s. 24-26.
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Pressen skrev inte enbart om vansinne och känslor som fick löpa fritt
utan även om att många av dem som tog del i rörelsens möten var kvinnor.524 Jubileumsskrifterna berör inte frågan om en kraftig överrepresentation av kvinnor (de utgjorde ungefär tre fjärdedelar av medlemmarna). I de
fall där individer lyfts fram handlar det istället oftast om män. Därmed inte
sagt att kvinnorna utelämnas helt, de nämns där de är ansvariga för något
område, men de förekommer inte i proportion till sin andel av medlemmarna.525 Den typiska medlemmen framträder som en plikttrogen och arbetsam man.
Församlingens berättelse lägger därmed förhållandevis lite vikt vid de
karismatiska uttrycken och kvinnornas numerära dominans men desto
större vikt vid plikttrogenhet, uthållighet och flit när framgången ska förklaras eller när de ansvariga (männen) för olika verksamheter omnämns.
Förutom dessa explicita uttryck kan även koncentrationen på verksamhetens omfattning tolkas som ett sätt att lyfta fram församlingens kapacitet
när det gäller ekonomi och administration. Ytterligare ett exempel är den
omfattande sociala verksamhet som gruppen bedrev. Den signalerade att
det inte var församlingen som behövde hjälp att hålla ordning på sig, utan
att den istället hjälpte andra att få rätsida på sina liv. Betoningen på arbetsamhet och ordning var inte något unikt för Filadelfiaförsamlingen eller
frikyrkorörelsen utan känns igen även från arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen.526
Det bör även noteras att det i skriften från 1930 uttryckligen slås en bro
mellan församlingen och samhället i övrigt just i fråga om arbetsamheten.
På det området skrivs det uttryckligen att det inte finns någon skillnad
mellan dessa sammanhang. Att dessa uttryck för ordning och reda kan
tolkas som ett sätt att förhålla sig till omvärlden talar även den ovan
nämnda artikeln om kapellet i Flen av Lewi Pethrus för. I den poängteras
just vikten av att skydda sitt anseende gentemot banker och kritiker. Ett
annat exempel är att författarna till jubileumsskrifterna även lyfter fram
exempel på uteslutningar av medlemmar som inte levt upp till gruppens
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Dagens Nyheter rapporterade från ett möte att ”Kvinnorna voro naturligtvis i
majoritet”, 1907-02-15 ”Tungomålstalandet i Stockholm. Ett möte i S:t Paulskyrkan – Humbug, själfbedrägeri eller hvad?”, citerat från Vaber (2007) s. 6.
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Tio år (1921) s. 67, 70, 72; Femtio år s. 29-30.

526

Ambjörnsson (1998), s. 71-112; Horgby (1993) s. 43-57, 361-398. Horgby visar
bland annat i sin studie över fackföreningsrörelsen att man tog avstånd från ett
känslostyrt förhållningssätt gentemot arbetsgivarna, istället tränades medlemmarna
att argumentera rationellt, Horgby (2012) s. 334-335.

ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling I

147

moral. En moral som enligt Kennerberg i huvudsak motsvarade de moraliska ideal som rådde i samhället i övrigt.527

Betona likheten för att nå fler?
I ”Filadelfiaförsamlingen berättar sin historia” visade jag att det i jubileumsskrifterna finns en koppling mellan motståndet mot församlingen och
söndagsskolan under hela perioden. Även 1980, när motståndet/kritiken
endast har en mindre roll i berättandet, förekommer det i samband med
söndagsskolan.528 Under 1900-talet var konkurrensen stor mellan olika
rörelser när det gällde barnens uppmärksamhet.529 På det området blev
därför spänningen mellan att betona idé/identitet och att göra grupptillhörigheten attraktiv för stora delar av befolkningen särskilt tydlig.
För det första kan det konstateras att församlingen beskriver det tillskrivna främlingskapet som ett problem eftersom det försvårade kontakten
med barn vars föräldrar inte var medlemmar i Filadelfia. Citatet nedan är
ett exempel på detta resonemang:
Motståndet mot pingstväckelsen och de många osanna ryktena om våra möten ha gjort, att många utomstående ej vågat låta sina barn komma i beröring med vår verksamhet. Under årens lopp har dock förtroendet vuxit allt
mer och mer[…]530

Möjligen kan det vid en första betraktelse framstå som självklart att motståndet skulle ha en försvårande effekt på gruppens verksamhet. Så omskrivs dock inte alltid det tillskrivna främlingskapet i det historiska berättandet. När det handlar om exempelvis den offentliga mötesverksamheten
så beskrivs de tider som ansågs särskilt präglade av motstånd som ovanligt
framgångsrika.531 Enligt en av författarna har skriverierna lockat nyfikna
till möten, ”[m]ånga blev på så sätt vunna för Gud”.532
För det andra uttrycker församlingen att föräldrarnas inställning förändrats, att deras förtroende för Filadelfias söndagsskola vuxit, som det uttrycks i blockcitatet ovan. Svar på frågan om vad som legat bakom den
förändringen antyds i ett annat kapitel i samma skrift.
527

Kennerberg (1996) s. 308-309.
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Sjuttio år (1980) s. 12.
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Sidebäck, Göran (1992) Kampen om barnets själ: barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980 s. 333-363.
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Trettio år (1940) s. 46. Se även Tjugo år (1930) s. 55; Fyrtio år (1950) s. 82. Se
också ÅB 1953 s. 7.
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Tjugo år (1930) s. 40, Fyrtio år (1950) s. 6.
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148

I ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling

[…]människor ha fått sina ögon öppnade för att det finnes annat folk än
fantaster bland oss och att pingstväckelsen inte är bara exaltation och dylika
saker, utan att det även finnes klokt folk där, och att de flesta hålla oss för
att vara sådana.533

Här framskymtar ytterligare en variant på det motstånd eller främlingskap
som behandlats tidigare i kapitlet. Då lyfte jag fram en diskussion där stridigheterna framställs som nödvändiga när det gäller ”den gamla fiendskapen mot Kristus” och onödiga när det gäller kyrkliga strider. I fallet
söndagsskolan verkar det inte ha handlat om någon av dessa. Utifrån resonemanget ovan förefaller det istället enbart handla om en felaktig bild av
församlingen och verksamheten, en bild som kan rättas till.
Att verksamheten i sig, enligt församlingens sätt att resonera, inte var
sådan att den behövde väcka motstånd antyder en öppning i främlingskapets gräns. För en sådan tolkning talar även sådana texter som pekar på
likheterna mellan vad Filadelfia och samhället vill. Exempel på sådana
texter finns i ett temanummer av Evangelii Härold publicerat 1950 som
presenterar rörelsens söndagsskolsverksamhet. Där argumenteras det för
söndagsskolan genom att bland annat hävda att den fostrade goda samhällsmedborgare och därigenom dämpade samhällets förfall. Artikelförfattaren menar att rörelsens söndagsskolor fostrade livsdugliga, redbara, hedersamma, ärliga och plikttrogna samhällsmedborgare.534
Världsbilden och samhällssynen står därmed inte fri från värderingar i
tiden. Det samhälle som skulle följa av att stora mängder människor blev
”frälsta” eller ”väckta” handlade inte så mycket om tungotal som om moral, skötsamhet och effektivisering av det kapitalistiska industrisamhället.
Under det ekonomiskt expanderande 1950-talet publicerades följande lista
över vilka konsekvenser en omfattande ”väckelse” skulle innebära för
samhället:
1. Den skulle förmå folk att betala skulder.
2. Den skulle minska den sexuella omoralen. […]
3. Den skulle desinficera teatern. […]
4. Den skulle minska skilsmässofrekvensen. […]
5. Den skulle minska ungdomsbrottsligheten. […]
6. Den skulle minska fängelsernas klientel.[…]
7. Den skulle förbättra arbetets kvalitet och öka dess prestationer.
533

Trettio år (1940) s. 126. När förändringen kommenteras tjugo år senare skriver
författaren att pressens, med tiden, ”mer sansad bedömning” av församlingens
verksamhet ökat allmänhetens förtroende, Femtio år (1960) s. 27.
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EH 1950-01-12 s. 30, se även s. 38. Skribenten anser även att samhället gör
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8. Den skulle återge folket ett medvetande om dess stora bestämmelse.
9. Den skulle göra folket oövervinnerligt i idékampen.
10. Den skulle ge folket lycka och fred.535

Församlingens förväntan att bli accepterad kan därmed även tolkas utifrån
en stor överlappning mellan gruppens samhällsvision och andra samhällsvisioner i tiden.
Det finns dock i materialet en medvetenhet om spänningen mellan främlingskap och att vara accepterad. Främlingskapet talar, som noterats ovan,
om äkthet medan acceptans talar om anpassning och uddlöshet. Det har
tidigare i kapitlet nämnts två olika sätt som församlingen använder för att
hantera denna spänning. Dels en differentiering mellan olika typer av konflikter, dels en uppdelning av vad kritiken var riktad mot. Differentieringen
handlar om kyrkliga strider gentemot andliga strider. Det senare går ut på
att skilja på församlingens verksamhet och tro. En tredje strategi handlar
om att kategorisera de som är utanför. Spänningen hanteras då genom att
de ”ofrälsta” delas in i de som har ”ansvarskänsla” respektive de som lever
efter ”köttets lustar och begär”. De som tillhör den första kategorin anses
uppskatta en rättrådig pingstpastor som står upp för en hög moral. De som
däremot tillhör den senare gruppen uppfattar enligt texterna samma pastor
som ett problem.536 Huruvida Pingströrelsen och dess anhängare var värda
att respektera handlade utifrån det sättet att resonera inte om rörelsens
eventuella anpassning till samhället utan framför allt om ur vilket perspektiv den betraktades.
Svar på vad som var gott och till fördel för samhället hämtade gruppen
från världsbilden. Kunskapen om den kristna världsbilden var även det
som gjorde det möjligt för människor att bedöma Pingströrelsens och Filadelfias verksamhet. ”Vårt folk [det svenska folket] har fått så mycket kristendomskunskap, att de vet vad som passar en kristen och vad som inte
passar honom.”537

Nationalism – att vara främling i sitt hemland
2007 gav Pingströrelsen ut två omfattande volymer där rörelsens hundraåriga historia behandlades. I den historieskrivningen förläggs den nordamerikanska pingstväckelsens uppkomst, och därmed rötterna till den svenska
pingstväckelsen, till den afroamerikanske predikanten William J. Seymour
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EH 1954-04-08 s. 15. Se även EH 1942-08-06 s. 649.
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och dennes verksamhet på Asuza Street i Los Angeles. 538 Den rasöverskridande anda som till en början tillämpades där görs i historieverket till en
del av pingstväckelsens karaktär. Den historieskrivningen har dock inte
alltid varit rådande. Afroamerikanska rötter har nämligen inte alltid tolkats som en del av identiteten.539
Även om främlingskapet gärna användes i berättelsen om Filadelfia så
fanns det vissa främlingsskapande beskrivningar som församlingen tog
avstånd ifrån och som därmed inte gjordes till en del av den egna identiteten. Under perioden 1910-1930 handlade det främst om sådant som ledningen uppfattade som direkta påhitt eller felaktigheter om församlingens
verksamhet. Ofta gällde det påståenden om vad som pågick på mötena och
hur det påverkade deltagarna. Under 1930-, 1940- och 1950-talen var det
även anklagelsen att den svenska pingstväckelsen inte skulle vara svensk
som ledningen protesterade emot.
Det är enbart i jubileumsskriften från 1940 som det hänvisas explicit till
en amerikansk/Los Angeles-rörelse. Samtidigt markeras att det inte endast
var på den platsen som väckelsen kunde skönjas initialt. Dessutom knyts
Filadelfiaförsamlingens rötter inte direkt till Amerika utan de sägs gå via
Oslo och den norske predikanten Barratt.540 De övriga texterna talar om
den världsvida väckelsen, den nya rörelsen eller väckelsen utan att knyta
den specifikt till Amerika eller Azusa Street.541 I mitten av 1900-talet, när
den svenska Pingströrelsen av utomstående beskrevs ha ett afroamerikanskt ursprung protesterade ledande personer i Filadelfiaförsamlingen.
Implicit fanns detta redan tidigare hos Sven Lidman. När han 1939 beskriver vad som är karakteristiskt för pingstväckelsen i Sverige gör han det
bland annat som ”rörelse” och utvecklar olika aspekter av vad "rörelse"
innebär eller kan liknas vid och vad den står i konstrast till. En aspekt av
rörelse är enligt Lidman ”Nybyggarliv – nybyggarluft – nybyggarande”.542
Lidman refererar till ett möte med en missionär som berättat om och visat
bilder från pingstmissionen i Europa. När han hörde om och såg pingstvännerna arbete i Östeuropa kände han igen de svenska pingstvännerna,
deras verksamhet och den ”ande” som präglat allt detta och sa:
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Alvarsson (2007a) s. 11-17. Se även avsnittet ”Pingstväckelsen kommer till
Sverige” i bakgrundskapitlet.
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Se exempelvis Stävares diskussion om pingstväckelsens vägar till Sverige, (2010)
s. 55-56.
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’Detta, broder, det är nybyggarfolket och nybyggaranden. Detta är vad de
stora engelska och amerikanska historikerna talat om som det för den anglosaxiska rasen mest typiska: the pioneer spirit – nybyggaranden. Det var
den anden, som lyfte England till herraväldet över en så överväldigande del
av jordklotet, och som byggde upp den sällsamma världsdelsstaten som är
U. S. A.’543

Denna ”ande” eller ”pioneer spirit” beskrivs också som det som drev
människor att ge sig ut på osäkra färder mot ännu ej kända mål. Den anden gav dem även mod att trotsa "den vilda naturens faror" och "de vilda
folkens hot". Det handlar om rörelse ”framåt – uppåt – vidare”.544 Det
som i Lidmans beskrivning karaktäriserar pingstväckelsen framstår som
den vite, civiliserade och effektive mannens kolonialism. I detta sätt att se
på pingstväckelsen finns inget utrymme för afroamerikanska anknytningar.
Sådana kopplingar uppfattas som något negativt.545
Lidman nöjer sig inte med att knyta pingstväckelsen till den vita mannens erövringar utan knyter nybyggaranden också till den svenska historien
och kulturen.
”Om den pingstväckelse jag har sett i stad och på land Sverige runt vill jag
säga, att den förefallit mig ytterst svensk. Och jag tänker nu på att det är så
kanske också därför att denna pingstväckelse i all sin svaghet dock vädjat
till något av det innersta i vårt väsen, till själva grundtonen och grundströmmen i den svenska folksjälen: The pioneer spirit – nybyggaranden –
uppbyggaranden – vandravidareanden – världserövraranden.”546

Enligt Lidman hade den anden under tidernas gång drivit ”män av vår
stora nordiska ras” ut som vikingar, kristna riddare och som soldater under vasakonungarnas ledning.547 Pingstväckelsen var inte bara kopplad till
den vite mannens civilisation, den var något genuint svenskt, enligt Lidman.
Det explicita avståndstagandet från pingstväckelsens afroamerikanska
kopplingar kom på 1950-talet. Församlingens dåvarande föreståndare
Willis Säwe kommenterade 1956 en artikel som bland annat påstod att den
svenska pingstväckelsen hade sina rötter i den ”enögde och låghalte neger-
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brodern” W. J. Seymors verksamhet på Azusastreet i Los Angeles.548 Den
historieskrivningen tar Säwe avstånd ifrån. Han visar istället på en annan
uppkomstmiljö, en miljö som implicerar att väckelsen först spreds via vita
predikanter. Föreståndaren medger dock att Seymor hade en betydelsefull
verksamhet och fortsätter:
”I och för sig har det inte så stor betydelse, men när pingstväckelsens belackare envisas att kalla den för ’negerväckelse’, så må det sägas, att det inte
är korrekt. För att kasta ett löjets skimmer över pingstvännerna målar man
upp denna felaktiga bakgrund, som ger folk ett intryck av att pingstväckelsen är något som kommer från en låghalt, enögd, stinkande, extatisk och
primitiv negermiljö. Verkligheten är en helt annan, och det vet var och en,
som har den minsta kännedom om de sista femtio årens skeende.”549

Istället för att tolka pingstväckelsen som ett uttryck för "primitiva" miljöer, presenterar Säwe vad som framstår som en religionssociologisk tolkning. Han kopplar nämligen väckelsens uppkomst till den ”universella
omstöpningsprocess av samhällets struktur” som den industriella revolutionen inneburit. Väckelsen beskrivs som ett svar på de andliga behov som
den tiden skapat.550 Väckelsen framställs därmed inte som ett uttryck för
ett primitivt och extatiskt behov utan som svaret på ett verkligt behov i de
moderna västerländska samhällena.
Det fanns gränser för Filadelfias främlingskap. Både i avhandlingens
första och andra empiriska del har det framkommit att församlingen gärna
framställde gruppen som annorlunda när det kom till synen på och utövandet av den kristna tron. På de områdena kunde de tänka sig att avskärma sig och bli avskärmade. När det kom till nation och ras ville
pingstvännerna och pingstväckelsen, enligt min undersökning, inte vara
främlingar, då var de västerlänningar och svenskar. Detta framträdde explicit enbart i några texter men det fanns under hela perioden i sättet att
relatera till Sverige som land och som folk.
Ett sådant exempel är hur församlingen refererade till landet och det
svenska folket. I årsberättelserna finns inga tydliga markeringar mot att
sammankoppla Filadelfiaförsamlingens och Pingströrelsens medlemmar
med Sverige som land och med det svenska folket, snarare tvärtom. Ut548

EH 1956-05-24 s. 9.

549

EH 1956-05-24 s. 9. Säwe återkommer i artikeln till begreppet ”negerväckelse”:
”Tokigare kan det knappast sägas! Pingstväckelsen i Sverige skulle vara en ’negerväckelse’, vad det nu kan betyda. Antagligen menar vederbörande, som gärna ser
svart på oss, att de svenska pingstvännerna är som enögda, låghalta svartingar i
själen allihop!” s. 9-10.
550

EH 1956-05-24 s. 9.
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trycken ”vårt land” eller ”vårt eget land” förekommer i alla årsberättelser
utom en handfull. Vid samtliga tillfällen refererar de till Sverige.551 Från
1940 och framåt förekommer uttrycket ”vårt folk” i åtminstone nio årsberättelser och i minst åtta fall med betydelsen det svenska folket.552 Vid ett
par tillfällen förekommer också uttrycket ”vårt svenska folk”.553 ”Vi” görs
därmed till svenska folket. Med tanke på Pingströrelsens främlingskap var
det inte givet att uttrycken ”vårt land” och ”vårt folk” skulle refererat till
Sverige och det svenska folket. ”Vårt land” skulle ha kunnat referera till
exempelvis ”Guds rike” och ”himmelen” och ”vårt folk” till ”Guds folk”
eller Pingströrelsens medlemmar. Tillhörigheten till Sverige som land betonades därmed snarare än nedtonades.
Identifikation med det ”svenska folket” var inget unikt för Filadelfiaförsamlingen. Detta drag fanns i det svenska samhället under stora delar av
1900-talet och därmed även i folkrörelserna.554 Inom nykterhetsrörelsen
och arbetarrörelsen användes folkmetaforen flitigt. Den användes både för
att visa på exempelvis arbetarnas rättigheter som medborgare men även
som en strategi för att tona ned klassmotsättningar och ge en enhetlig identitet.555 Betoningen på det svenska folket skapade också en motsättning

551

Se exempelvis ÅB 1941 s. 1; 1943 s. 1; 1950 s. 12; 1959 s. 1. Det förekommer
även uttryck som ”vårt fosterland” ÅB 1944 s. 1 och ”älskat fosterland” ÅB 1955
s. 1; 1956 s. 1. I årsberättelsen för 1951 skrivs det om att söndagsskolan deltagit i
en parad på Stockholms stadion under Svenska flaggans dag och burit ”vår vackra
svenska fana”. ÅB 1951 s. 7.

552

ÅB 1940 s. 1; 41 s. 3: 1943 s. 1; 1945 s. 1; 1950 s. 12; 1954 s. 4; 1957 s. 1;
1959 s. 1. Uttrycket ”vårt folk” har tolkats som det svenska folket när det har
använts i sammanhang som talar om landet (Sverige), andra länder, världsdelen och
andra (utländska) folk. I ÅB 1960 s. 4 är syftning oklar på grund av att uttrycket
”Guds folk” finns med i textsammanhanget.

553

ÅB 1952 s. 22; 1956 s. 1.

554

Edquist, Samuel (2001) Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918 s. 269-289; Blomqvist, Håkan (2006) Nation, ras och
civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen; Hall, Patrik (2000). Den svenskaste historien: nationalism i Sverige under sex sekler s. 180-269; Yalcin, Zeki
(2010) Facklig gränspolitik: Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009 s. 119-165, 376-400; Björn Horgby (2012) s. 319-322; Alsarve,
Daniel (2014) I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och
villkor i Örebro sportklubb 1908-89 s. 101-103.

555
Edquist (2001) s. 278-283, Blomqvist (2006) s. 60-129. Detta att nationalismen
kunde användas av olika läger gjorde att den fick genomslag på många områden.
Ett uttryck för det är att nationalismen började överta kristendomens roll som
enande faktor. Människor i Sverige börjad identifiera sig med ”svenska folket”
istället för ”svenska kyrkan”, Blomqvist (2006) s. 98-101, 377.
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gentemot andra ”folk”, något som fanns kvar inom fackföreningsrörelsen
åtminstone fram till slutet av 1900-talet.556 Nationalismen fanns på detta
sätt i en generell diskurs och det hade varit mer anmärkningsvärt om Filadelfia inte tagit del av den.
Även om nationalismen i någon mening var hegemonisk så fanns det,
genom de olika sätten att använda och definiera den, en kamp om hur det
nationella skulle tolkas och användas.557 Exempelvis argumenterade socialdemokrater för att demokrati var något traditionellt svenskt.558 Förutom
att använda nationalismen för att skaffa rörelsen legitimitet så kan till exempel Lidmans text även tolkas som ett försök att forma en delvis alternativ bild av det ”svenska”.559 Utifrån ett sådant perspektiv framstår Lidmans
beskrivning av Pingströrelsen som en beskrivning av något som var annorlunda, men inte annorlunda för att det inte var ”svenskt” utan för att
det var mer ”svenskt” än mycket annat som kallades ”svenskt”.
Ovan noterades att Filadelfias ledning i berättelsen betonat att församlingen var en del av Guds folk och en del av en internationell rörelse, samtidigt som den poängterade att församlingen och rörelsen var svensk och
utgjorde en del av det svenska folket. Eftersom båda dessa synsätt samexisterade är det särskilt relevant att jämföra Filadelfia med arbetarrörelsen.
Inom den fanns nämligen åtminstone fram till och med 1900-talets första
årtionden en spänning mellan nationalism och internationalism.
Enligt Blomqvist fanns det i arbetarrörelsen både en internationell vision
om en förenad mänsklighet över nationsgränserna – ”arbetarinternational-

556

Yalcin (2010) s. 299-355, Horgby (2012) s. 319-322.

557

Se exempelvis Hall (2000) s. 293.

558

Enligt Linderborg försvarades även socialismen på ett liknande sätt när den
kritiserades för att vara utländsk, socialdemokraterna relaterade sådant som reformism och folkhemstanken till den svenska ”folksjälens” tusenåriga historia.
Linderborg, Åsa (2001b) ”Historieromantik och utvecklingsoptimism – Om socialdemokratins historieuppfattning” i Almqvist, Kurt & Kay Glans (red.) Den svenska
framgångssagan? s. 95-96.
559
Jämför med Henrik Berggrens diskussion om nationalism i (2001) ”Den framåtvända ängeln – Nationalism och modernitet i Sverige under 1900-talet” i Almqvist,
Kurt & Kay Glans (red.) Den svenska framgångssagan? s. 71-85. För att illustrera
hur den politiska modernismen kunde uttrycka nationalism lyfter han fram ett citat
från början av 1900-talet som talar om en framåtblickande nationalism som bygger
på ”de ungas energiska, hängivna målmedvetna nybyggnadsakt”, citat s. 78, i originalet hänvisas till: Siljan den 8 december 1905, ”En ungdomens högtidsdag”.
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ismen” – och en kamp för detta mål som skedde nationellt.560 Det skedde
dock en betoningsförskjutning över tid mot det senare. Bortsett från i samband med det första världskriget verkar Blomqvist mena att betoningen på
det nationella ökade i och med att rörelsen blev en del av samhället.
Ju djupare den nya rörelsen trängde in i samhället som det tillformades och
stred om själarna på den nationellt uppritade arenan, desto större vikt och
djup fick det ’tidstypiska’ sättet att motivera rörelsens anspråk.561

Det som omnämns som det ”tidstypiska” refererar till nationalismen och
”folk”-retoriken.
För det första kan församlingsledningens betoning på det svenska ses
som ett uttryck för en rådande nationalistisk diskurs. Med tanke på att den
nationalistiska
identiteten,
som
i
fallet
med
arbetarrörelsen/socialdemokraterna, tenderade att betonas ju mer rörelsen blev en del
av staten/samhället, är det även möjligt att tolka referenserna till folket och
landet som ett uttryck för ett större engagemang i det svenska samhällets
väl och ve.562

Sammanfattning
Syftet med kapitlet var att fördjupa belysningen av temana acceptans, tillskriven identitet och använt främlingskap, samt att analysera hur gränsdragningen mellan dessa i materialet ser ut och förändras över tid mot
bakgrund av övergripande förändringsprocesser i samhället.
Sammanfattningsvis kan några förändringar i församlingens historieberättande noteras. En gäller de aktörer som lyfts fram som motståndare eller
kritiker. På det området ligger betoningen i det tidiga berättandet på frikyrkliga aktörer. I skrifterna från 1930 och fram till och med 1960 finns
dessa kvar, men betoningen ligger under den perioden på pressen och
andra ”världens barn”. I berättelsen från 1980 utgörs antagonisten återi560
Blomqvist (2006) s. 60-129. Se även Thörn (1997) s. 207 där författaren skriver
att arbetarna, utifrån första och andra internationalen, sågs som i grunden hemlösa, de hade inget fosterland utan tillhörde enbart framtiden. Notera likheten med
hur de delar av frikyrkorörelsen beskrev sig som gäster och främlingar i världen.
561

Blomqvist (2006) s. 375.

562

Notera att Sahlberg bland annat ser det politiska engagemanget som en följd av
Lewi Pethrus oro för de auktoritära systemens framfart i Europa och hur de skulle
kunna påverka kristendomens ställning i Sverige, (1977) s. 71-81, 237-238. Jämför
med Carlsson som ser Pethrus politiska handlingar som sprungna ur hans oro för
Sveriges ”avkristning”, Carlsson problematiserar också Sahlbergs analys av förändringen och menar att Pethrus under hela sitt verksamma liv var engagerad i samhället, (1990) s. 144-160, 191-232.
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gen framför allt av frikyrkliga aktörer. Användandet av antagonisterna i
berättandet verkar mot bakgrund av kontexten ha påverkats mer av den
tid då de skrevs än av historiska händelseförlopp, dock delvis undantaget
berättelsen från 1980.
En annan förändring gäller främlingskapets funktion i berättandet. Från
och med den första berättelsen vänds det tillskrivna främlingskapet till
något positivt, främlingskapet används där för att definiera och stärka ett
”vi”. Det laddas symboliskt genom att kopplas till de bibliska berättelserna
om Jesus. Församlingen mötte motstånd, precis som Jesus hade mött motstånd, därför att den var trogen. Trots att kritiken mot Pingströrelsen tonades ned och att rörelsen blev mer och mer accepterad från och med
1930-talet, upprätthålls bilden av församlingen som den motarbetade, inte
bara historiskt sett utan även i samtiden, fram till 1960. Under den perioden fungerar främlingskapet även som en indikator på autenticitet. Den
kollektiva identiteten stärks också genom att interna konflikter och förändring över tid tonas ned. Det är först 1980 som motsättningar inom församlingen och skillnader mellan ”då” och ”nu” börjar framträda i historieberättandet. Motståndet finns kvar, om än nedtonat, och framställs framför
allt som ett historiskt fenomen.
Redan i de tidigaste texterna finns inslag som antyder att främlingskapet
har gränser, eller rättare sagt att det använda främlingskapets skarpa gränser nyanseras av implicita eller explicita paralleller mellan Filadelfiaförsamlingen och omvärlden. Det tydligaste exemplet är församlingens avståndstagande från en tillskriven identitet som antyder Pingströrelsens afroamerikanska ursprung. Filadelfia knyter istället rörelsen till det svenska.
Paralleller uttrycks i ett gemensamt ideal, nämligen den ordningsamme,
arbetsamme och ekonomiske svenske mannen. Genom att ställa den bilden
av församlingen mot bakgrund av 1900-talets samhälle framträder en strävan efter samhällets acceptans och respekt. Detta antyder ett ”vi” som går
bortom den egna gruppen.
Motsättningen mellan det använda främlingskapet och strävan efter acceptans står dock inte okommenterad. I materialet framträder några olika
sätt att bemöta den. Förs dessa samman framträder en modell som tog
hänsyn till vilken typ av konflikt som församlingen hade, vad extern kritik
riktades emot och vem som kritiserade. På så sätt blev det möjligt för ledningen att tala om exklusivitet och acceptans samtidigt.
Avslutningsvis kan det konstateras att det använda främlingskapet och
respektabiliteten utgjorde två sätt på vilka församlingen hanterade den
situation som 1900-talets samhälle innebar. Genom det använda främlingskapet kunde ledningen utnyttja kritiken från samtiden för att skapa och
sedan upprätthålla en identitet i utanförskap. Respektabiliteten fungerade
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både som en motberättelse till kritiken och som en strategi för att underlätta arbetet och stärka den egna ställningen.
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Bilden av Filadelfiaförsamlingen i verksamheten
I avhandlingens inledning noterades att Pingströrelsen i många avseenden
var en praktiskt orienterad rörelse och att det därför är relevant att ställa
historieskrivningen i kontrast till församlingens verksamhet. Syftet med det
här kapitlet är att studera och diskutera Filadelfiaförsamlingens självbild
som den kom till uttryck i verksamhetens rum, praktik och retorik och
jämföra den med självbilden som analyserats i de tidigare kapitlen.
Som vi sett var Filadelfia en församling som under undersökningsperioden växte från 29 personer till knappt 7 000. Verksamheten expanderade också både sett till omfattning och antal grenar. Hur hanterade man
frågan om lokaler för en så stor och växande skara? Hur påverkade Stockholms utveckling församlingens? Verksamheten var dock inte bara rum
utan även praktik och motiveringar. Dessa dimensioner kommer att belysas med hjälp av ett antal frågor: Till vilka riktades verksamheten? Vilket
var det angivna syftet med verksamheten? Hur beskrev Filadelfia samhället
i texter om verksamhetsgrenarna? Vilken roll tillmättes den egna verksamheten ur ett samhällsperspektiv?
Kapitlet består av tre huvuddelar. En första del studerar församlingens
huvudlokaler och hur de laddades med mening. Den andra delen fokuserar
gränsdragningar i verksamheten: rumsligt, praktiskt och retoriskt. Den
sista delen studerar församlingens förhållningssätt till samhället som det
kom till uttryck i två av verksamhetsgrenarna: barn- och ungdomsverksamheten samt den sociala verksamheten.

Identitet genom byggnader
Arkitekt Göran Lindahl och andra som har studerat frikyrkorörelsernas
och då även Pingströrelsens lokaler ur ett arkitektoniskt perspektiv har
konstaterat att lokaler som byggdes av väckelsekristna, men även av arbetare och nykterhetsivrare, ofta var enkla till formen och smälte in i den
omkringliggande bebyggelsen. Detta gällde framför allt på landsbygden
men i stor utsträckning även i städerna. Undantaget var de byggnader som
uppfördes i städerna av grupper inom väckelserörelsen. De fick till skillnad
från sina lantliga kusiner en mer kyrklig prägel, ofta i nygotisk stil. Skillnaderna mellan stad och landsbygd förklaras med de olika ekonomiska
förutsättningar som rådde mellan små landsbygdsförsamlingar och stora
stadsförsamlingar.563

563
Lindahl (1955) s. 51-59, 131-161; Brodd (2001) s. 99-100; Hellspong (1991) s.
83-116.
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Bland frikyrkobyggnaderna fanns även skillnader mellan olika samfund.
Missionsförbundets kyrkor var, enligt Lindahl, mer kyrkliga medan baptisternas lokaler var mer neutrala. De anpassades ofta till arkitektur som
användes för hyres- och affärsbyggnader. Som separatistisk rörelse ville
baptisterna skilja sig från Svenska kyrkan även i fråga om arkitektur.564
Enligt Mats Larsson markerades även ett språkligt avstånd. I hans studie
av baptistförsamlingen i Asker framgår att den beskrev sin lokal som ett
församlingshus, inte som kyrka eller kapell. Larsson tolkar detta som ett
uttryck för baptisternas avståndstagande från Svenska kyrkans sakrala sätt
att se på sina kyrkor.565 Lokalerna skulle vare sig likna en kyrka eller benämnas kyrka.
Pingströrelsens byggnader i städerna var, enligt Lindahl, likt baptisternas
kyrkor, nykterhetsrörelsens ordenshus och arbetarrörelsens Folkets hus,
inte präglade av en specifik yttre formgivning.566 Till skillnad från andra
frikyrkosamfund tog Pingströrelsen, särskilt i inledningsskedet, över lokaler som tidigare tjänat andra ändamål.567 Den icke-kyrkliga utformningen
av lokalerna förklarar Lindahl med att det, när Pingströrelsen bygger, inte
finns någon som helst ”religiös eller kyrkopolitisk motivering att utsmycka
mötessalarna eller ge dem en form, som kan associeras till kyrkobyggnader. Deras uppgift är bara att vara det enkla och funktionellt riktiga skalet
kring församlingens väntan på andedopet”. Det som med tiden kom att
prägla Pingströrelsens arkitektur var, enligt Lindahl, en ”modern form”,
med förebild i Filadelfiakyrkan uppförd 1930. 568
Enkelheten och funktionen betonas även i Sødals studie som fokuserar
norska pingstkyrkor men även inkluderar Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Hon har dock en mer utvecklad diskussion än Lindahl om exteriör och
interiör utformning och diskuterar den i förhållande till aspekter som särskilt präglat pingströrelserna. Liksom Lindahl lyfter hon fram betoningen
på den ”helige anden” men inkluderar även betoningen på Jesus återkomst
och evangelisation/mission. Dessutom diskuterar Sødal byggnaderna i förhållande till bibliska förebilder, väckelsens startpunkt i händelserna på
564

Se även Lindahl (1955) s. 159-160, Brodd (2001) s. 95-112; Hellspång s. 103105.

565

Larsson (2007) s. 134.

566

Lindahl s. 163-165.

567

Stadsförnyelse: kontinuitet, gemenskap, inflytande: underlag för diskussion och
fortsatt utredningsarbete (1982) (Statens offentliga utredningar, 0375-250X;
1981:100) s. 53. Något som även gällde de norska pingstkyrkorna, Sødal (2013) s.
138-139.
568

Lindahl (1955) s. 163-166, citat s. 163, 166.
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Azusa Street och rörelsernas sociala sammansättning. Hon ser kopplingar
mellan dessa aspekter och de enklare kyrkor eller samlingslokaler som
utgjorde majoriteten av den norska Pingströrelsens byggnader.569
Kopplingarna är emellertid inte lika tydliga i fråga om den typ av kyrkor
som Filadelfiakyrkan i Stockholm tillhörde, och som Sødal klassar som
monumentalbyggnader. Interiörens enkelhet vilken även återkom i de
mindre kyrkorna kopplas i hennes studie till strävan efter att inte låsa besökaren i en viss tolkning eller tradition; ”[t]anken er at Ånden kan ’blåse
dit den vil’”. Hon diskuterar även enkelhetsidealets kopplingar till berättelserna om den enkla lokalen på Azusa Street, men dessa verkar vara svaga
och implicita i relation till monumentalbyggnaderna. Den typen av byggnader ses även som svåra att förena med tanken om Jesus snara återkomst.
Författaren ser därför kyrkan som ett uttryck för en förändrad syn på apokalyptiken, det vill säga en förändring från direkt till uppskjuten återkomst. I fråga om bibliska referenser relaterades Filadelfiakyrkan till templet - den praktfulla byggnad som symboliserade Guds närvaro och som till
skillnad från tabernaklet (tältet) var permanent. Den framstod snarare som
ett uttryck för Pingströrelsens styrka i mellankrigstidens Sverige än som en
provisorisk verksamhet. Förhållandet mellan social sammansättning och
byggnad var inte direkt i fallet Filadelfiakyrkan. Byggnaden antydde en
social klassresa som författaren inte kan se hos Filadelfiaförsamlingen
1930.570
Särskilt intressant med Sødals undersökning är de skillnader mellan en
intern (gruppens, ledarnas) och en extern (den utomstående betraktarens/forskarens) tolkning av byggnaden som framträder. Ovan noterades
att Filadelfiakyrkan i studien tolkas som ett uttryck för förändrad syn på
Jesus återkomst och som ett uttryck för styrka. I det interna perspektivet
(som framför allt bygger på intervjuer) tolkades byggnadens storlek och
utformning istället dels som ett tecken på Guds välsignelse, dels som ett
uttryck för att tiden var begränsad – den stora lokalen behövdes för att
kunna sprida budskapet till så många människor som möjligt. 571
Hur beskrivs då Filadelfiaförsamlingens huvudlokaler i de aktuella texterna?

Uppsalagatan 11
Den huvudlokal som församlingen ägde och använde mellan 1910 och
1920 var en källarlokal på Uppsalagatan 11, en gata som vid den tiden låg
569

Sødal (2013) s. 132-143.

570

Sødal (2013) s. 146-149, 162-171. Citatet från s. 166.

571

Sødal (2013) s. 146-149.
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i utkanten av staden. Lokalen var inhyst i en fastighet ägd av en privatperson som också var delaktig i verksamheten. Lokalen rymde ca 500 personer.572 Sett till byggnadens yttre var det inget som signalerade att det var en
kyrkolokal (se figur 7). På så sätt anknöt lokalen till den baptistiska byggnadstraditionen att inte ge fasaden ett kyrkligt utseende.
Figur 7. Filadelfiasalen Uppsalagatan 11

Källa: Ritning tomten nr. 24 kvarteret Liljan på Norrmalm.

I årsberättelserna omskrivs den främst med ord som ”Filadelfiasalen”
och ”lokalen”, inte med ord som kyrka eller kapell.573 Textsammanhangen
där ordet används handlar om var församlingens verksamhet och då främst
mötesverksamheten bedrevs.

572

Ljunggren, Hans (red.) (1992) Hyddor och helgedomar i huvudstaden: väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840-1990 s. 174.

573

Exempelvis ÅB 1912 s. 7; 1914 s. 4; 1916 s. 4; 1920 s. 3.
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Våra offentliga möten har alltid varit väl besökta, ja mestadels har lokalen
till trängsel varit fylld av uppmärksamma åhörare, och allt större synes behovet vara av en större och rymligare lokal.574
Församlingens offentliga möten hava alltid varit väl besökta. Vår nuvarande
lokal är alldeles för liten för att kunna, ens närmelsevis, erbjuda plats åt alla
dem, som längtar efter ett fullt och helt evangelium.575

Den egenskap som framställs som central är lokalens kapacitet att rymma
åhörare.576 Byggnaden laddades därmed med en funktionell betydelse. Dess
värde låg i hur väl den fungerade för verksamheten som samlingslokal.
Begreppet predikolokal pekar även mot vilken typ av verksamhet som
byggnaden primärt var till för. Lokalen skulle kunna samla människor till
vilka gruppens budskap kunde förmedlas. Genom att byggnaden gavs en
praktisk funktion i evangelisationen fogades den till gruppens övergripande
världsbild.
Användningen av ordet ”lokal” och byggnadens externa formgivning
antyder i linje med den baptistiska traditionen en avståndsmarkering mot
det kyrkliga.577
Även om de verksamhetsinriktade orden är mest återkommande så förekommer även ord som ”hem” och ”hemma”, eller ”bönehem”, som i följande citat:578
Därför har vi också här i vårt kära Bönehem varje söndag haft prädikan,
[…] hvarje lördagsafton församlingens enskilda Bönemöten, två gånger i
varje månad Brödsbrytelse, vilka möten för oss varit särskilt dyrbara, rätt
ofta har vid lördagens Bönemöten, Guds helige Ande så fallit öfver någon
Broder eller Syster så att de har lofvat och prisat Herren på tungotalets
gåfva.579

Dessa praktiker som bön, brödsbrytelse och tungotal antyder att lokalen
inte enbart uppfattades som ett verktyg för verksamheten utan även som
ett rum som skapade tillhörighet och trygghet. I kyrkohistorikern Mats
Larssons studie om en baptistförsamlings identitet lyfter författaren fram
fyra aspekter av hem-metaforen i relation till identitet: trygghet, viloplats,
kultur samt gränssättare och identitetscentrum. Det är i hemmet som gruppen finner sin trygghet i rutiner och igenkänning. Hemmet ger även trygg574

ÅB 1917 s. 5.

575

ÅB 1919 s. 6.

576

Se även ÅB 1916 s. 4; 1921 s. 5.

577

Jämför exempelvis med Brodd (2001) och Larsson (2007) s. 141.

578

ÅB 1911 s. 2; 1917 s. 2; 1919 s. 3.

579

ÅB 1911 s. 2.
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het genom fysiska gränser mot omvärlden.580 Larsson diskuterar även
gränsdragningen i relation till normer och regler. Gruppen skapade ett
hem genom att byggnadens väggar tydligt symboliserade gränsen mellan
olika kulturer, mellan de regler som gällde innanför och de som gällde
utanför.581 Uttrycket ”bönehem” indikerade att lokalen inte var ett vanligt
hem utan en plats där vissa värden var i centrum.
Församlingens sätt att skriva om lokalen antydde därmed dels en utåtriktad och dels en inåtriktad rörelse. Beskrivningen av platsen som samlingslokal, där byggnaden enbart hade en instrumentell funktion, gav bilden av en utåtriktad grupp som fokuserade spridningen av sitt budskap.
Sättet att beskriva lokalen, som ett hem för de gemensamma praktikerna,
signalerade samtidigt att den fungerade som ett centrum för en avgränsad
grupp – ett ”vi” som avskildes från ett ”de”.
Enligt Larsson fungerade huvudlokalen som församlingens geografiska
centrum, både i relation till verksamheten och i relation till självbilden.582
En liknande funktion hade huvudlokalen i Filadelfias material. Den beskrivs i texterna som ett rum för verksamheten och som församlingens hem. I
Filadelfiaförsamlingens fall ska dock inte verksamheten uppfattas som
begränsad till Filadelfiasalen. Parallellt drevs verksamhet i hyrda lokaler,
som konserthallen Auditorium, och på andra platser, som i stadsdelen
Aspudden.583
Hösten 1920 lämnade församlingen Uppsalagatan 11 i väntan på att nya
lokaler skulle färdigställas på Sveavägen 45.584

Sveavägen 45
1921 invigde församlingen nya lokaler på Sveavägen 45. Även de kallades
Filadelfiasalen och var inrymda på markplan i en affärsfastighet. Filadelfia
hade delvis haft möjlighet att påverka den interiöra utformningen då församlingen hade del i nybyggnationen av fastigheten.585 Denna lokal bestod
av två större samlingssalar i marknivå som tillsammans rymde 1 500 personer. Förutom dessa tillhörde även en mindre sal i källarvåningen, ett
antal mindre rum, en vaktmästarbostad med ett rum och kök och en tre580

Larsson (2007) s. 135-137.

581

Larsson (2007) s. 136-137.

582

Larsson (2007) s. 137.

583

ÅB 1914 s. 2; 1915 s. 7; 1917 s. 2; 1919 s. 3.

584

ÅB 1920 s. 3.

585

ÅB 1919 s. 8.
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rumslägenhet.586 Denna siffra ska ses i proportion till medlemsantalet som
då redan vuxit till näst intill 2 000.587 På samma sätt som med Filadelfiasalen på Uppsalagatan 11 skvallrade inte fasadens utformning om vilken
typ av grupp som huserade där (se figur 8).588
Figur 8. Filadelfiasalen Sveavägen 45

Källa: Ritning tomten nr. 7 och 8 kvarteret Sankt Anna.

Till skillnad från lokalen på Uppsalagatan 11 beskrevs möteslokalen på
Sveavägen 45 enbart som ”lokalen”.589 Den fick därmed enbart en funktionell betydelse, vilket understryks i årsberättelsen från invigningsåret. Den

586

Ritningar kvarteret Sankt Anna, tomt 7 och 8; Junggren (1992) s. 175.

587

Enligt ÅB 1921 s. 12.

588

Ritningar kvarteret Sankt Anna, tomt 7 och 8.

589

Exempelvis ÅB 1922 s. 2; 1924 s. 3; 1927 s. 1.
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beskrivs där som ”en stor och präktig lokal, att samla de skaror i som
törsta efter att få höra det fulla evangeliet”.590
Inifrånperspektivet visar på en praktiskt och utåtriktad syn på lokalen.
Däremot görs inga markeringar som antyder platsen som ett centrum för
”vi” – den här lokalen beskrivs inte som en fristad. Det är först i jubileumsskriften från 1930 som ord relaterade till ”hem” används för att beskriva lokalen.591 Vid den tidpunkten hade församlingen dock dragit vidare
till den nybyggda fastigheten på Rörstrandsgatan.

Rörstrandsgatan
Fastigheten på Rörstrandsgatan var den första lokal som församlingen var
med och påverkade från ritning till färdigbyggd fastighet. Redan i november 1925 tog församlingen beslut om att inköpa en tomt med tillhörande
slott vid Rörstrandsgatan. Vid samma tillfälle noterades att syftet var att
bygga en predikolokal som gjorde det möjligt att ”nå ännu fler själar” med
”Evangelii budskap”.592 Tomten hade utgjort en del av Rörstrands porslinsfabriks industriområde. Slottet till trots låg den i typiska arbetarkvarter.
När tomten var införskaffad genomfördes en arkitekttävling för den
kyrkolokal som skulle uppföras. Tävlingen omtalades i pressen. Enligt
Svenska Dagbladets artikel från augusti 1926 hade församlingsledningen
några månader tidigare bjudit in arkitekterna Knut Nordensjöld, Birger
Jonson och teamet Erik Engström och Sven Erik Lundqvist. När artikeln
skrevs hade församlingen ännu inte utsett någon vinnare. Enligt journalisten var det Engström och Lundqvist förslag som tilltalade de ledande
mest. Förutom de ”arkitektoniska förtjänsterna” beskrevs fördelen med
förslaget vara att det tog hänsyn till slottet som redan stod på tomten.
Byggnaden skulle förutom samlingslokaler innehålla lokaler för tidnings-,
bokförlags- och tryckeriverksamhet.593 Under församlingsmötet 6 september var det inte det förslag som Svenska Dagbladet lyft fram som det för
församlingsledningen mest tilltalande som blev valt. Istället valdes Birger
Jonssons förslag.594
Till skillnad från platsen, som hade dåligt anseende och signalerade enkelhet, signalerade valet av arkitekt anseende och arkitektonisk kvalité.
590
ÅB 1921 s. 5. På grund av att lokalerna på Sveavägen 45 inte hade varit i bruk i
mer än fyra år innan planerna på nästa byggprojekt inleddes omskrivs de inte lika
mycket som de övriga i materialet.
591

Tjugo år (1930) s. 26.

592

Församlingsmötesprotokoll 1925-11-02 § 9.

593

Svenska Dagbladet 1926-08-22.

594

Församlingsmötesprotokoll 1926-09-06 § 8.
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Birger Jonson hade bland annat samarbetat med Ivar Tengbom med utformningen av Stockholms konserthus.595
Figur 9. Filadelfiakyrkan Rörstrandsgatan 5

Källa: Tjugo år (1930).

Lokalen var fristående och hade inga likheter med den kringliggande bebyggelsen och hade heller inga drag av kyrkolokal utan liknade snarare en
konserthall (se figur 9). Stora samlingssalen rymde ca 3 500 besökare och
två mindre salar rymde 500 respektive 250 besökare, vilket gjorde den till
Sveriges då största samlingslokal.596
Byggnaden blev uppmärksammad i dagspress och tidskrifter, framför
allt för sin storlek och sin arkitektur. Ett annat tema i såväl längre artiklar

595
Nationalencyklopedin http://www.ne.se/birger-jonson, NE.se sökord ”Birger
Jonson”, hämtat 2014-10-01.
596
ÅB 1930 s. 8-9; Dagens Nyheter 1930-11-01; Svenska Dagbladet 1930-11-01;
Byggnadsvärlden 1931-04-25; Junggren (1992) s. 176-178.
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som kortare notiser är de stora kostnaderna för uppförandet.597 Även tidigare, under byggnadsprocessen, hade detta tagits upp. En fråga som ställdes var hur Filadelfiaförsamlingen, som främst hade medlemmar från ”fattigare samhällsklasser”, kunde bygga en så stor och dyr kyrka.598 SocialDemokraten såg förklaringen i medlemmarnas ”stora offervillighet”, då de
enligt de uppgifter som tidningen hade betalade in en tiondel av sina inkomster till den kyrkliga verksamheten. ”Det är nog tack vare detta förnämliga uppbördssystem, som den nya Filadelfiakyrkan […] väntas bli
Sveriges största kyrka näst Uppsala Domkyrka”, var tidningens slutsats.599
Folkets Dagblad Politiken (som följde Moskvatrogna Sveriges kommunistiska parti) skrev att frågan om Filadelfiaförsamlingens ekonomiska styrka
måste förstås utifrån ledarnas hot om helvetet och löfte om himlen:
Ty vad är naturligare än att just de fattiga och av allsköns jordiska bekymmer pinade människorna intensivast längtar till himmelen och fruktar för
helvetet. Man har ett helvete här i livet – fattas bara att man skulle få ett efter döden också! Och så kastar man sig i armarna på just de frälsningsagenter, som förmår prestera den mest glödande svadan.600

Genom sitt grepp om de fattiga lyckades ledarna, enligt skribenten, pressa
dem att ge till kyrkbygget, på samma sätt som när påvarna av medel som
fattiga människor betalt för ”sina själars frälsning” byggde S:t Peterskyrkan. Filadelfiaförsamlingen kallades i artikeln för en ”salighetsagentur”
och verksamhetens affärsmässighet betonades.601 Inom pressen beskrevs
byggnaden således dels som en symbol för det innovativa och moderna,
dels som en symbol för medlemsmässig och ekonomisk styrka, en styrka
som av vissa sågs som en följd av att man utnyttjade fattiga människors
utsatta situation och drömmar.
Församlingens sätt att skriva om huvudlokalen förändrades i och med
byggnaden på Rörstrandsgatan. Nu börjar årsberättelserna använda nya
beteckningar som ”lokal”, ”kyrka”, ”andligt hem” och ”tempel”. 602
I fråga om lokalerna som redskap i verksamheten sker ingen förändring.
Fokus ligger fortfarande på att nå så många människor som möjligt med
597

Arbetaren 1930-11-01; Nya Dagligt Allahanda 1930-10-31; Dagens Nyheter
1930-11-01; Husmodern 1930-11-09; Svenska Dagbladet 1930-11-01; Stockholms-Tidningen 1930-11-01; Byggnadsvärlden 1931-04-25.
598

Se t. ex Stockholms-Tidningen 1926-09-10.

599

Social-Demokraten 1927-09-30.
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Folkets Dagblad Politiken 1926-09-11.

601

Folkets Dagblad Politiken 1926-09-11.

602

ÅB 1930 s. 7-9; 1931 s. 1.
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gruppens budskap.603 Författarna lyfter fram byggnadens betydelse för
verksamheten och även för möjligheten att expandera. Storlek och funktion är centralt i deras resonemang.
Hem-metaforen används ofta då Filadelfiasalen på Uppsalagatan 11 beskrivs i församlingens årsberättelser. Följande citat är ett belysande exempel på hur den nya lokalen på Rörstrandsgatan också beskrivs som ett
hem:
Då vi tänka på alla de stunder, vi fått mötas i vårt gemensamma andliga
hem och där mottaga de rika välsignelser, som ett biblisk församlingsliv kan
skänka, måste vi av allt vårt hjärta prisa Gud. Den värld, uti vilken vi leva,
är full av otrons kyla. Huru gott är det då inte att få gå in i sitt andliga hem
och där bliva värmd av trons och kärlekens Ande. Då de andliga verkligheterna velat förlora sin friskhet och sin klara färg, ha vi vid våra möten fått en
ny blick på korset och på alla de rikedomar, som finnas i vår dyre Frälsare
Kristus Jesus. Då vi kommit fruktande och nedslagna, ha vi kunnat gå ut till
vår jordiska uppgift med nytt mod och ny förvissning om att Gud förmår
både bevara och använda oss den korta tid, vi ha här nere på jorden. Huru
underbart är det icke att ha syskon i tron, som ha samma andliga erfarenheter som vi och därför förstå oss, såsom inga andra människor kunna.604

Texten talar om lokalen som den trygga basen för medlemmen. Det var där
som hon eller han kunde känna sig hemma bland likasinnade, bland sådana som delade samma erfarenheter. Hemmet framställs här även som den
plats där medlemmarna kunde få förnya sina krafter. Denna plats kunde
med hjälp av sina fysiska väggar avgränsas från den övriga tillvaron och på
så sätt rymma en egen kultur, en egen mening, vilken i sin tur hjälpte medlemmen att rikta sig mot det som ansågs som det väsentliga. Platsen framställs även som vi:ets ”gemensamma” hem. Det var på den platsen de enskilda medlemmarna strålade samman för att bli ett ”vi”.
Att byggnaden hade varit och fortsättningsvis var en viktig symbol
styrks av det faktum att sex av åtta jubileumsskrifter bär bilden av församlingens byggnad/lokaler på framsidan.605 I årsberättelsen för 1936 används
arkitekturen som illustration till församlingens karaktär. För det första
kommenteras storleken. Författaren värjer sig mot tanken att den skulle ha
varit ”produkten av högmodiga människors storhetstankar”.606 Den stora
603

ÅB 1930 s. 7-9; 1931 s. 2; 1932 s. 2; 1935 s. 3; 1955 s. 5; 1976 s. 1.

604

ÅB 1931 s. 1.

605

Lokalerna på Sveavägen 45: Tio år (1921). Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan:
Tjugor år (1930), Tjugofem år (1935), Filadelfia Stockholm (1939), Fyrtio år
(1950) och Femtio år (1960).
606

ÅB 1936 s. 1.
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samlingssalen relateras istället till verksamheten och dess syfte: att nå
många människor med budskapet. För det andra liknas fasadens små fönster vid skottgluggar och byggnaden vid en fästning. Denna bild kopplar
författaren till en pågående andlig strid i vilken församlingen sägs vara
delaktig. Skottgluggarna antydde att fästningen inte enbart var till för passivt försvar utan även för moteld. För det tredje kommenterar författaren
med stolthet att byggnaden kallats ett ”funkistempel”. För honom innebar
funkis ”rena, raka linjer, stora fönster, som släppa in mycket sol och luft;
samt att de många krusiduller och onödiga sirligheter, som voro så utmärkande för 1800-talets byggnadskonst, fått vika för det praktiska och
ändamålsenliga”. Dessa egenskaper ser författaren även hos församlingen.
Filadelfia hade strävat efter att skala bort alla de mänskliga utsmyckningarna för att istället hålla sig till enkelheten hos den första församlingen. Till
sist betonar författaren ändå att byggnaden, trots sitt symboliska värde,
inte är ett mål i sig utan ett medel för att nå målet.607
Genom att knyta samman byggnaden med församlingen kunde ledningen stärka sin idealbild av Filadelfiaförsamlingen. Enligt den bilden är gruppen en utåtriktad skara fokuserad på sitt uppdrag, som inte ryggar för
verkligheten och kampen mot världen och som inte är formad av människor utan utgör ett redskap för Gud. I den retorik som är avsedd att forma
gruppen tilldelas byggnaden en viktig symbolisk roll. Den blir hemvist för
identiteten.
Den största skillnaden mellan sätten att beskriva de två första huvudlokalerna och den vid Rörstrandsgatan är användningen av ordet ”kyrka”.
Fram till 1930 hade beteckningen ”lokalen” varit helt dominerande. Förändringen skedde dock inte över en natt. I och med att planerna på att
fastigheten skulle uppföras började cirkulera i pressen vid mitten av 1920talet användes begreppet kyrka, men det skulle dröja fram till andra halvan
av 1930 och början av 1940-talet innan uttrycken kyrkan och Filadelfiakyrkan började förekomma som regel snarare än undantag.608 I årsberättelserna återkommer en redogörelse för var verksamheten hade bedrivits
under året. Fram till och med berättelsen för 1940 används ”lokalen” eller
”lokalerna” tillsammans med den aktuella adressen för att beteckna huvudbyggnaden. Från 1941 används ”kyrkan” eller ”Filadelfiakyrkan”.609
607

ÅB 1936 s. 1-2, citat s. 1-2.

608

Svenska Dagbladet 1926-08-20, Stockholms-Tidningen 1926-09-10. ÅB 1930:78, jämför med EH:s artikel om invigningen 1930-10-30 s. 743. Ordet ”kyrka”
förekommer även i ÅB 1936 s. 3; 1937 s. 2; 1939 s. 3.
609

”Kyrkan” ÅB 1941 s. 2; 1944 s. 2; 1948 s. 2; 1949 s. 2; 1951 s. 1. ”Filadelfiakyrkan” exempelvis ÅB 1943 s. 2, 1945 s. 3.
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I årsberättelsen för 1930 och 1936 omnämns byggnaden med begreppet
”templet”. I de gammaltestamentliga texterna beskrivs templet som en
plats där Gud var närvarande på ett unikt sätt jämfört med andra platser.
Där skedde mötet mellan människa och Gud, mellan ”himmel” och jord.
Att kalla byggnaden för ett tempel antyder därmed en stark koppling mellan Filadelfiakyrkan och det som i jubileumsskriften kallas ”Guds närvaro”.610 Detta tema utvecklas inte närmare i den aktuella årsberättelsen,
men däremot av församlingsledaren och poeten Sven Lidman. I Evangelii
Härold skriver han om den nyinvigda lokalen under rubriken ”Tempelinvigning”, en artikel som årsberättelsens författare troligen var inspirerad
av. Lidman kopplar där samman byggnaden med ”Guds närvaro” och
skiljer den därmed från andra samlingslokaler. Han skriver:
”Få ting hava givit mig en sådan förkrossande känsla av Guds närvaro och
nåd i denna väckelse som tanken på och iakttagandet av det underverk, som
dag för dag […] vuxit fram […] i hörnet av Bråvalla- och Rörstrandsgatorna”.
”[D]et finns mer än ett tillfälle, när jag stått inne i lokalen och sett ut över
verket, som jag i hela min varelse genombävats av en namnlös fruktan och
en darrande fråga: ’Vem är du då egentligen, Du sällsamma och obegripliga
makt […]’”.611

En koppling mellan byggnaden och andlig närvaro framträder i Lidmans
sätt att göra en parallell mellan kyrkan och ”klyftan i berget” från andra
Mosebok. I Andra Moseboks berättelse vill Mose se Guds härlighet. Gud
svarar då att han ska ställa Mose i en klyfta i berget och att han därifrån
ska få se Gud på ryggen.612 ”En sådan klyfta på berget har Gud öppnat åt
oss i vårt nya tempel i Stockholm” skriver Lidman.613 Huvudlokalen tillskrivs därmed en andlig betydelse som på ett så explicit sätt inte har förekommit tidigare. Lidmans sätt att skriva antyder, tillsammans med den
ovan beskrivna användningen av beteckningen kyrka, en mer andlig eller
teologisk syn på huvudlokalen.
Förhållningssättet till det väldiga byggprojektet verkar dock inte enbart
ha varit positivt inom gruppen. Det tycks ha funnits frågetecken kring det
ekonomiska åtagande som Filadelfiakyrkan hade inneburit. I jubileumsskriften 1940 beskrivs detta:

610

Tjugo år (1930) s. 10-11, 36.

611

EH 1930-10-30 s. 743.
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2 Mosebok 33:18-23.

613

EH 1930-10-30 s. 743.
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När denna kyrka byggdes, var det någon som skrev till broder Pethrus och
beklagade sig över att så stora summor förbrukades på ett kyrkobygge. De
borde i stället, ansåg personen i fråga, användas för yttre mission. Broder
Pethrus svarade då, att den nya kyrkan tvärtom skulle möjliggöra för församlingen att bedriva en ännu kraftigare hednamission, därigenom att verksamheten här hemma fick större tillfälle att växa till och utvecklas, en synpunkt som naturligtvis är absolut riktig.614

Frågetecknen skulle, enligt citatet, ha handlat om prioriteringar. Skulle
pengarna användas till kyrkbyggen eller mission? Svaret blir att det inte
finns en motsättning mellan kyrkbygget och missionen, det förra ger förutsättning för det andra. Återigen ges byggnaden mening genom församlingens uppdrag. I årsberättelserna nämns inget om att kyrkbygget ifrågasattes.
Däremot skrivs det i några av årsberättelserna att den nya lokalen var en
stor tillgång i verksamheten för att nå nya människor.615 Möjligen skulle
dessa kunna tolkas som indirekta kommentarer till frågan.

Byggnadsidentitet
Ovan noterades det att Hellspång och Brodd lyft fram frikyrkornas arkitektur och Larsson frikyrkornas språksom ett sätt att markera avstånd och
skillnad gentemot Svenska kyrkan.616 På det området markerade Filadelfiaförsamlingen både i form och språk under gruppens första tjugo år avståndet till det ”kyrkliga”. Arkitekturen följde samma mönster som den baptistiska traditionen, det vill säga icke-kyrkliga byggnader som smälte in i
den omkringliggande bebyggelsen.
I och med Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan bröts dock den linjen på
några punkter. Byggnaden smälte då inte på samma sätt in i närmiljön.
Språkligt tonades gränsen ned genom användningen av ord som kyrka och
genom att tillskriva byggnaden inte enbart praktiska funktioner utan även
andliga. Den frikyrkliga byggnadstraditionen upprätthölls dock i det att
byggnaden var stor och påkostad. Trogen traditionen var byggnaden även
genom att exteriört inte ha kyrkliga attribut.
Avsaknaden av tydliga exteriöra symboler innebar dock inte att byggnaderna saknade en symbolisk betydelse. Bland andra Brodd och Sødal har
visat att exempelvis avsaknaden av kyrkliga symboler har varit ett medvetet val och därmed paradoxalt nog också haft ett symbolvärde.617 Även
retoriskt laddades byggnaden med mening. Filadelfias huvudbyggnader
614

Trettio år (1940) s. 43.

615

ÅB 1932 s. 2; 1935 s. 3; 1936 s. 1.

616

Hellspång (1991) s. 103-105; Brodd (2001) s. 95-112; Larsson (2007) s. 134.

617

Brodd (2001) s. 95-112; Sødal (2013) s. 166-167.
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beskrevs som redskap för verksamheten, men även som ett gemensamt hem
för gruppens medlemmar. Även om Filadelfiakyrkans storlek internt enbart
knöts till verksamhetens behov, så signalerade den magnifika byggnaden
också ekonomisk styrka och en kraftfull organisation. Så tolkades det externt, vilket kan avläsas i presskommentarer.
Filadelfiaförsamlingens byggnadshistoria bekräftade i åtminstone två avseenden berättelsen om den framgångsrika men motarbetade församlingen.
För det första bilden av det lilla som blev något stort – från en liten källarlokal till Sveriges största samlingslokal. Den utvecklingen tog sig dock inte
bara uttryck i storlek utan även i form – från ombyggd källare till en nybyggd, arkitektoniskt intressant och operahusliknande kyrka. För det
andra materialiserade byggnaderna tillväxten. Det faktum att församlingens egna medlemmar kunde fylla lokalerna signalerade att de inte var
byggda för kommande tider utan för ett reellt behov. Lokalerna symboliserade även en ökad ekonomisk styrka. Men de motsade även självbilden.
Förutom de stora utgifterna signalerade Filadelfiakyrkan också ett permanent och etablerat arbete och en arkitektur i tiden, snarare än en gästs och
främlings verksamhet. Främlingskapet gick inte på samma sätt som framgången att stärka med hjälp av byggnaderna; framför allt gällde det Filadelfiakyrkan.
Lindahl skrev i sin kartläggning över frikyrkliga byggnader att Filadelfias lokaler fungerade utifrån gruppens teologi enbart som det ”enkla och
funktionellt riktiga skalet kring församlingens väntan på andedopet”.618
Relaterat till Filadelfiakyrkan stämmer detta med funktion väl in på församlingens sätt att skriva om den. Däremot framställs den inte som ett skal
kring gruppens väntan (om väntan tolkas som något passivt) utan snarare
som ett skal för verksamhet. Så verkar fallet även ha varit om man ser till
gruppens praktiska arbete. Den aspekten av gruppen kommer att belysas
härnäst.

Gränser och symboler i verksamheten
Trots att gruppen hela tiden hade tillgång till egna möteslokaler, hyrde
eller ägde de även en rad andra lokaler under kortare eller längre tidsperioder.
Lokalerna var sålunda av olika karaktär. De köpte, hyrde eller byggde
lokaler själv, men även allmänna platser av olika slag användes. Följande
är en genomgång av exempel på olika typer av lokaler som enligt församlingens årsberättelser använts under perioden 1910-1980.

618

Lindahl (1955) s. 163.
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Filadelfiaförsamlingen hade två slott i sin ägo, vilka bland annat användes till expeditioner, folkhögskola och semesterhem.619 Kommersiella lokaler användes för kafé och bokhandel.620 Lägenheter nyttjades till exempel
till boende för hemlösa och för söndagsskoleundervisning.621 Församlingen
ägde eller hyrde villor och gårdar som fungerade som vilohem för gamla
och sjuka och sommarkolonier för söndagsskolbarn.622
På torg och i parker arrangerade församlingen offentliga möten.623 Sådana möten och konserter hölls även på biografer, i sporthallar, i samlingssalar som Grand Nationals stora festsal och Blå hallen, i konsertlokaler
som exempelvis Konserthuset och Auditorium och i danslokaler som Nalen.624 I medlemmarnas hem hölls det enskilda bönemöten.625
Sett till platsernas fysiska karaktär kan det konstateras att det framför
allt rörde sig om slutna rum, men även om öppna platser som parker och
torg. För att platsens betydelse och funktion ska kunna tolkas måste dock
den fysiska miljön relateras till de verksamheter som bedrevs där. Därför
kommer nu fokus att riktas mot de verksamheter som bedrevs på dessa
platser för att belysa vilka de riktades till och vilka motiv och syften som i
materialet knyts till dessa verksamheter. Då de delar av verksamheten som
framför allt handlade om att producera exempelvis tidningar och litteratur
eller som var av administrativ art inte har samma relevans från ett rumsligt
gränsdragningsperspektiv behandlas de i eget avsnitt.
Med hänsyn till hur verksamheten som bedrevs på de ovan nämnda
platserna beskrivs i årsberättelserna kan de sammanfattas i tre huvudtyper.
Den ena utgjordes av mötesverksamhet som i huvudsak riktades till ickemedlemmar, exempelvis väckelsemöten. Den andra utgjordes av församlingens slutna verksamhet – det vill säga den verksamhet som enbart eller
till största delen var till för medlemmarna. Den tredje typen av verksamhet
619

ÅB 1929 s. 10; 1944 s. 5. Dessa fanns på Rörstrandsgatan och Kaggeholm.

620

ÅB 1929 s. 10; 1945 s. 26; 1970 s. 8-9. Exempelvis på Rörstrandsgatan och
Gästrikegatan 2.

621
ÅB 1923 s. 6; 1927 s. 4; 1941 s. 3; 1951 s. 6. Exempelvis på Didrik Fricks gränd
3 och Salviigrand 5.
622

ÅB 1923 s. 6; 1926 s. 5; 1943 s. 18; 1962 s. 11. Exempelvis i Vaxholm, Rotebro
och Bergshamra.

623

ÅB 1917 s. 3; 1925 s. 4; 1953 s. 3; 1970 s. 1. Exempelvis Östermalms torg,
Hötorget, Stortorget, Vasaparken och Rudbäcksparken.

624
ÅB 1915 s. 7; 1914 s. 2; 1919 s. 6-7; 1928 s. 5; 1938 s. 2; 1949 s. 2; 1950 s. 1;
1956 s. 2; 1963 s. 3; 1964 s. 4-5. Exempel på biografer: Biografen Ugglan; Biograf
Imperial, Regeringsgatan och Biograf Royal, Kungsgatan.

625

ÅB 1914 s. 6; 1962 s. 2.
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var den som både riktades till medlemmar och icke-medlemmar. Nedan
följer tre tablåer (figur 10-12) där verksamheterna är indelade utifrån
denna kategorisering.

Figur 10. Verksamhet i huvudsak riktad till icke-medlemmar
Verksamhet för icke-medl.

10-t.

20-t.

30-t.

40-t.

50-t.

60-t.

70-t.

Beklädnadskommitté 1911

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Traktatskommitté 1911

X

X

X

X

X

X

Räddningsmissionen (RM) 1912

X

X

X

X

X

X

X

Arbetskommitté för RM 1915

X

X

X

X

X

X

X

Yttre mission 1915

X

X

X

X

X

X

X

Barnhem 1915

X

X

X

Sommarbarn på landet 1920

X

X

X

X

Härbärge 1927

X

X

X

X

X

Väckelsemöte 1911

Soldathem 1932

X

X

X

Krigs-/efterkrigshjälp 1945

X

X

X

Radio 1949

X

X

X

Demonstrationer 1954

X

X

Skolandakter 1956

X

X

X

X

X

LP-stiftelsen 1960

X

Verksamhet, riktad framför allt till icke-medlemmar, som omnämns i Filadelfiaförsamlingens årsberättelser mellan 1911-1979. De angivna årtalen är det år då verksamheten omnämns för första gången. Tablån redovisar även de årtionden då respektive verksamhet omnämns. Källa: Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.
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Figur 11. Verksamhet i huvudsak för medlemmar
Verksamhet för medl.

10-t.

20-t.

30-t.

40-t.

50-t.

60-t.

70-t.

Församlingsmöten 1911

X

X

X

X

X

X

X

Böneringar 1911

X

X

X

X

X

X

X

Sjukbesökskommitté 1911

X

X

X

X

X

X

X

Sångförening/-kör 1911

X

X

X

X

X

X

X

Musikförening 1911

X

X

X

X

X

X

X

RM:s hem för troende 1912

X

Festkommitté 1912

X

X

Bibelskola 1915

X

X
X

X

X

X

X

X

Diakonissor/församlingss. 1920

X

X

X

X

X

X

Boende för gamla o. sjuka 1922

X

X

X

X

X

X

Bibelklass/-skola 14-18 år 1924

X

X

X

X

X

X

Vilohem/semesterhem 1925

X

X

X

X

X

Ungdomspastor 1937

X

X

X

X

Språkkurs för missionärer 1940

X

X

X

X

Folkhögskola 1942

X

X

X

X

Centrala hjälpkassan 1951

X

X

X

Musikskola 1959

X

X

X

Verksamhet, riktad framför allt till medlemmar, som omnämns i Filadelfiaförsamlingens årsberättelser mellan 1911-1979. De angivna årtalen är det år då verksamheten omnämns för första gången. Tablån redovisar även de årtionden då respektive verksamhet omnämns. Källa: Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.
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Figur 12. Verksamhet som både riktades till medlemmar och ickemedlemmar
Verksam. för medl. och icke-m.

10-t.

20-t.

30-t.

40-t.

50-t.

60-t.

70-t.

Bönemöten 1911

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Söndagsskola 1911

X

X

X

X

X

X

X

Utposter 1912

X

X

X

X

X

X

X

Evangelii Härold 1915

X

X

X

X

X

X

X

Tryckeri 1921

X

X

X

X

X

Bokförlag 1921

X

X

X

X

X

X

Söndagsskolstidning 1921

X

X

X

X

X

X

Bokaffär 1923

X

X

X

X

X

X

Sommarkoloni 1925

X

X

X

X

X

X

Verksamhet för dövst, 1928

X

X

X

X

X

X

Konditori 1929

X

X

Offentliga möten 1911

Skivförlag 1935

X

X

X

X

X

Verksamhet för blinda 1936

X

X

X

X

X

Barnverksam. på veckokv. 1941

X

X

X

X

Ungdomsveckor/-läger 1941

X

X

X

X

Musikaffär 1954

X

X

X

Tidningen Dagen 1955

X

X

X

Estniska och finska gudstj. 1957

X

X

X

X

X

Ungdomskvällar 1966

Verksamhet, både riktad till medlemmar och icke-medlemmar, som omnämns i
Filadelfiaförsamlingens årsberättelser mellan 1911-1979. De angivna årtalen är det
år då verksamheten omnämns för första gången. Tablån redovisar även de årtionden då respektive verksamhet omnämns. Källa: Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.

Utåtriktad verksamhet
De offentligt inriktade grenarna i verksamheten bestod i huvudsak av möten men även av socialt arbete och barn- och ungdomsverksamhet. Mötesverksamheten byggde framför allt på predikan/personliga vittnesbörd, sång
och bön. Betoningen låg därmed på att förmedla gruppens budskap genom
tal och sångtexter. Församlingen arrangerade i regel tre huvudmöten i
veckan under hela perioden, ibland hölls ytterligare möten. Ett möte hölls
på söndagsförmiddagen, ett på söndagskvällen och ett på onsdagskväl-
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len.626 Mötena riktade sig både till församlingens medlemmar och till allmänheten, men kvällsmötena eller väckelsemötena vände sig närmast till
icke-medlemmar. Syftet var att göra ”Jesu Christi Namn kändt blandt våra
Medmenniskor, som ännu famla i mörkret”.627 Syftet kan därmed ses som
direkt hämtat från gruppens världsbild.
Ett stort antal av de ovan nämnda platstyperna användes för dessa offentliga möten, till exempel biografer, konsert- och sporthallar. Dessa lokaler angavs från 1910-talet till 1960-talet ha använts för att försöka nå de
som inte kom på samlingar som arrangerades i församlingens huvudlokal.628 Det framstår som att dessa platser sågs som neutrala och därmed
saknade de höga trösklar, som förknippades med Filadelfia för människor
som ännu inte var frälsta.629 De öppna platserna där friluftsmöten och
torgmöten arrangerades användes på ett liknande sätt; i dessa fall sågs
avsaknaden av fysiska barriärer i form av väggar som en fördel. Den gränslösa karaktären hos dessa typer av platser ansågs bland annat ha fördelen
av att ge större spridning av mötenas budskap än ett slutet rum, genom att
ljudet spreds så att även de som inte ville ta del i mötet hade svårt att undkomma.630 De ”neutrala” typerna av lokaler användes även för att arrangera offentliga möten på udda tider med det angivna syftet att nå specifika
grupper av människor, människor som var upptagna på ordinarie mötestid. I följande citat handlar det om nattmöten i Auditorium: ”Meningen
med dessa nattmöten har varit, att nå teaterfolk och restaurantpersonal,
som eljest aldrig, får höra ett ord om vår dyrbare Jesus”.631 Det kan därmed konstateras att platsanvändningen redan under 1910-talet byggde på
ett tydligt strategiskt tänkande.
Andra delar av den utåtriktade verksamheten drog inte på samma explicita sätt nytta av rumsliga strategier för att nå människor utanför församlingen, utan byggde på andra strategier. Ett sådant exempel var det
sociala arbetet. Till skillnad mot det angivna syftet med de offentliga mötena, som framför allt var att sprida gruppens budskap, var syftet med
626

EH 1929-03-07 s. 158; 1929-08-22 s. 542; 1936-03-19 s. 25; 1936-09-03 s.
741; 1946-01-31 s. 114; 1946-09-05 s. 854; 1965 nr. 10 s. 26; 1965-09-09 s. 17.

627

ÅB 1911 s. 2.

628

ÅB 1916 s. 3; 1919 s. 3; 1928 s. 2; 1949 s. 2; 1964 s. 4-5.

629

Jämför med hur denna typ av lokaler beskrivs på 1950-talet: ”För att komma i
kontakt med människor, som vanligtvis inte besöker evangeliska möten, har vid ett
flertal tillfällen förhyrts neutrala lokaler såsom Rigoletto-biografen och Blå Hallen”, ÅB 1955 s. 2.

630

ÅB 1919 s. 4.

631

ÅB 1919 s. 3.
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gruppens utåtriktade sociala verksamhet mer tudelat. Dels var det, precis
som med de offentliga mötena, att sprida budskapet, dels var syftet att
lindra individers materiella nöd.632 De sociala insatserna motiverades utifrån världsbilden och då främst genom bibliska exempel som exempelvis
lyfte fram Jesus undervisning och liv.633 Insatserna bestod främst av att dela
ut mat och kläder och att tillhandahålla logi. Denna verksamhet bedrevs i
församlingens huvudlokaler, men även på andra typer av platser, till exempel bedrevs härbärge på en pråm. 634
I materialet nämns tre kategorier av hjälpmottagare: män, barn och familjer. Männen, som omväxlande beskrivs som hemlösa, arbetslösa och
missbrukare, nåddes framför allt genom att de besökte något av församlingens utdelningsställen eller härbärgen. Barnen nåddes genom söndagsskolan och familjerna genom hembesök, men även genom julmiddagar och
liknande.635
Socialt arbete eller filantropiskt arbete var under första halvan av 1900talet vanligt inom de väckelsekristna rörelserna men även inom andra
grupper. Särskilt var den typen av verksamhet utbredd i en stad som
Stockholm.636 Den produktion av välfärd som skedde genom ideella organisationer togs på många sätt över av kommun och stat under andra halvan av 1900-talet.637 Detta påverkade kyrkans och frikyrkornas verksam632

ÅB 1912 s. 3; 1920 s. 4; 1945 s. 22; 1972 s. 10.

633

Referenserna till Bibeln kan delas in i tre kategorier: 1) Jesus som förebild (ÅB
1942 s. 15; 1943 s. 15; 1947 s. 11). Utifrån de bibliska beskrivningarna av Jesus liv
lyfts hans engagemang för de fattiga fram. 2) Jesus undervisning (ÅB 1922 s. 3;
1923 s. 3; 1953 s. 19; 1967 s. 9). Exempel och citat från Jesus undervisning lyfts
fram för att motivera arbetet. 3) Den första församlingen (den som beskrivs i
Apostlagärningarna) som ideal (ÅB 1949 s. 11; 1955 s. 13). Den församlingen är
det mönster utifrån vilken Ff säger sig utveckla sin församling. Exempel på att den
första församlingen tog sig an de fattiga lyfts fram som motiv. Det används även
andra argument som inte är direkta bibelreferenser; den sociala verksamheten motiveras även som en konsekvens av levande kristendom (ÅB 1949 s. 11; 1955 s.
13.). Då ”förvärldsligade kristna” eller ”livlös kristendom” utgör utgrupper fungerar kopplingen till en levande tro som en stark motivation.
634

ÅB 1923 s. 6; 1932 s. 7; 1941 s. 15.

635

ÅB 1911s. 3; 1912 s. 3; 1930 s. 11; 1935 s. 9-10; 1956 s. 9; 1968; s. 10; 1975 s.
3-4.

636

Thörn, Kerstin (1995) ”Föreningen för välgörenhetens ordnande och bostadsfrågan” i Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne (red.) På tröskeln till välfärden
s. 129-151; Weiner, Gena (1995) ”Kampen mot vanvård: Barnavårdsbyrån i Solna
1912-1951” i Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne (red.) På tröskeln till välfärden s. 175-201.

637

Åmark (2005) s. 43, 59, 125.
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het. Inom kyrkans sociala arbete försköts betoningen mot den själavårdande aspekten.638 Inom exempelvis Missionsförbundets församlingar i
Stockholm försköts under 1960-talet verksamheten till arbete främst bland
hemlösa, flyktingar och invandrare.639 Det skedde även förändringar i Filadelfias sociala verksamhet, åtminstone sett till årsberättelsernas beskrivning. Från att under första halvan av 1900-talet främst ha bedrivits genom
soppkök och härbärgen låg tyngdpunkten under andra halvan av 1900talet på utdelning av matvaror, kläder och direkt ekonomisk hjälp.640 Behandling av alkoholmissbrukare prioriterades från 1950-talet, bland annat
genom tillsättandet av en tjänst som riktades mot missbrukare och senare
genom Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet.641
Under hela perioden var det överordnade syftet med all verksamhet, som
det framkommer i det officiella materialet, att nå ut till människor med det
kristna budskapet.642 Evangelisationen knöts alltså, precis som hos många
andra väckelsekristna grupper, även till det sociala arbetet. Praktiskt kunde
detta ta sig uttryck i andakter, predikningar och liknande i samband med
matutdelning och i härbärgena. Det kunde även innebära personliga samtal
och utdelning av tryckt material vid hembesök. Verksamheten beskrevs
som fruktbar eller framgångsrik först när den ”andliga” delen av syftet var
uppfylld, det vill säga att de hjälpsökande blev ”frälsta”.643 Det ska dock
inte uppfattas som att det gick vattentäta skott mellan andligt (frälsning)
och materiellt. Det verkar ha funnits en förväntan på att frälsningen skulle
medföra yttre förändringar – att livet som troende skulle innebära social
förbättring.644 Den förändring som präglade församlingens distribution av
materiell hjälp under andra halvan av 1900-talet påverkade inte den andliga delen i syftet. Även om den missionerande aspekten inte alltid nämndes, uttrycktes den ändå ibland explicit. I årsberättelsen för 1976 skriver
författaren att ”för Räddningsmissionen är det sociala arbetet endast ett
medel att nå människor med evangelium och man har fått bedja med
många frälsningssökande såväl i de offentliga mötena som vid hembesök
och besök på missionens expedition".645
638

Brohed (2005) s. 199.

639

Brohed (2005) s. 201.

640

ÅB 1972 s. 10; 1975 s. 3-4; 1976 s. 5.

641

ÅB 1955 s. 13; 1960 s. 10; 1964 s. 12.

642

Se exempelvis ÅB 1915 s. 2; 1919 s. 4; 1932 s. 1; 1950 s. 17; 1968:1.

643

ÅB 1912 s. 3; 1925 s. 2; 1941 s. 15; 1943 s. 16; 1944 s. 17.

644

ÅB 1972 s. 10.

645

ÅB 1976 s. 5.
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Dubbelheten var dock inget unikt för Filadelfiaförsamlingen. Inom de
väckelsekristna rörelserna och organisationerna var det dubbla syftet, det
vill säga materiell hjälp kombinerat med en omvändelseförkunnelse, ett
återkommande tema. Stora delar av det sociala arbetet under slutet av
1800-talet och början av 1900-talet bedrevs på en kristen grund, men betoningen på omvändelsen var speciell för de väckelsekristna grupperna.646
Även om andra filantropiska grupper inte betonade den kristna omvändelsen så fanns ändå dubbla syften. Man sökte dels att lindra materiell nöd,
dels att fostra/disciplinera den hjälpmottagande.647 Det dubbla syftet återfanns längre fram också i den sociala ingenjörskonsten, även om den statliga välfärdspolitiken saknade andliga förtecken.648
Andra målgrupper som det riktades speciell verksamhet mot var från
slutet av 1920-talet döva och från mitten av 1930-talet blinda.649 Från
1950-talet omnämndes mötesverksamhet för finländare och ester.650 Det
angivna syftet med dessa verksamheter var att sprida gruppens budskap till
de specifika målgrupperna - grupper som inte nåddes genom församlingens
”huvudmöten”.651
Under första halvan av 1900-talet var söndagsskolan den kvantitativt
sett största barn- och ungdomsverksamheten i Sverige.652 Även Filadelfiaförsamlingen var aktiv på det området. Med söndagsskolverksamheten
kunde man nå långt utanför den egna gruppen.653 Där deltog, enligt skribenterna, både medlemmars barn och icke-medlemmars barn.654 1961 när
församlingen hade 6 525 medlemmar kom tre fjärdedelar av de fyratusen
deltagarna i söndagsskolan från ”icketroende hem”.655
646

Jansdotter, Anna (2004) s. 61-74, 373-385.

647

Plymoth, Birgitta (2002) Fostrande försörjning: fattigvård, filantropi och genus i
fabrikstaden Norrköping 1872-1914 s. 79-98, 225-226; Jordansson, Birgitta
(1995) ”’Goda människor från Göteborg’: fattigvård och välgörenhet under 1800talet” i Marja Taussi Sjöberg & Tinne Vammen (red.) På tröskeln till välfärden s.
84-103; Förhammar, Staffan (2000). Med känsla eller förnuft?: svensk debatt om
filantropi 1870-1914 s. 127-129, 152-160.
648

Hirdman (2000) s. 216-239.

649

Döva: ÅB 1928 s. 3. Verksamheten lades ned i början av 1970-talet, ÅB 1970 s.
2; 1972 s. 4. Blinda: ÅB 1936:8.
650

ÅB 1957 s. 4.

651

ÅB 1928 s. 3; 1937 s. 7; 1966 s. 6.

652

Sidebäck (1992) s. 34-41.
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ÅB 1911 s. 3; 1935 s. 4; 1950 s. 7; 1970 s. 7.

654

ÅB 1925 s. 5; 1929 s. 6; 1930 s. 5.
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ÅB 1961 s. 10.
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Under 1950- och 1960-talen, i en tid när traditioner och normer kring
könsroller, sexualitet och moral ifrågasattes, började församlingen arrangera demonstrationer mot bland annat ”smutslitteratur” och ateism.656
Dessa omnämns i årsberättelserna första gången 1954. Där framställs demonstrationen som avslutningen på en tredagars mötesserie. ”Söndagen
den 2:dra maj, som var den sista dagen i högtiden, blev nog också den
förnämsta. Då demonstrerade vi mot den ateistiska pressen, smutslitteraturen och det demoraliserande nöjeslivet.”657 Demonstrationståget gick från
Vasaparken via Odenplan till Hagaparken och ska ha bestått av tiotusen
personer. Den avslutades med ett möte i Hagaparken där Lewi Pethrus,
riksdagsmannen och missionsförbundaren Axel Gustafsson (FP) och kyrkoherden Åke Zetterberg talade.658
Enligt protokollet från ett äldstemöte var det ursprungliga beslutet att
arrangera en förstamajdemonstration med kampmöte mot ”demoraliserande” press och smutslitteratur.659 Vid det därpå följande mötet ändrades beslutet utan motivering och demonstrationen flyttades till söndagen
den andra maj.660Året efter arrangerades en liknande demonstration 30 maj
och samlade som året innan, enligt årsberättelsen, femton tusen åhörare.661
Enligt beskrivningarna i årsberättelserna verkar demonstrationerna 1956
och 1957 ha ändrat karaktär något. 1958 och 1959 omnämns de inte för
att sedan återkomma som förstamajdemonstration 1960 och som förstamajmarsch 1961-1965. Vid 1956 års demonstration stod Kristet Samhällsansvar (KSA) som arrangör.662 KSA var en politiskt och konfessionellt
obunden organisation som verkade för att få med troende kristna personer
på partiernas valsedlar. Den bildades 1955 av ett antal riksdagsledamöter,
präster och predikanter, varav Lewi Pethrus var en.663 Till skillnad från de
två första gångerna då syftet med demonstrationen framställdes som riktat
mot ateism och omoral beskrevs målet det året vara att verka för ”mer
656
Wiklund (2006) s. 165-166; Horgby, Björn (2007) Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969 s. 248-294, särskilt 270-290;
Lennerhed, Lena (1994) Fri att njuta s. 225-252.
657

ÅB 1954 s. 3.

658

ÅB 1954 s. 3. Enligt samma källa lyssnade femton tusen personer på anförandena i Hagaparken.
659

Protokoll äldstemöte 1954-03-30 § 73.

660

Protokoll äldstemöte 1954-04-05 § 86.

661

ÅB 1955 s. 3.

662

ÅB 1956 s. 2-3. Se även ÅB 1957 s. 2.

663

Johansson, Göran V. (1985) Kristen demokrati på svenska: studier om KDS
tillkomst och utveckling 1964-1982 s. 62-65; Sahlberg (1977) s. 205-211.
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kristet inflytande i riksdag och regering”.664 Därmed skedde en tydligare
orientering mot konkreta politiska omständigheter. Ett överhängande problem menade man nu var samhällsutvecklingen mot avkristning. Något
som inte, åtminstone enligt Pethrus, kunde avhjälpas enbart med den traditionella verksamheten utan krävde politiska åtgärder.
1958, det år då demonstrationen inte omnämns i årsberättelsen, slutade
Lewi Petrus som föreståndare och Willis Säve tog över den funktionen i
församlingen. Säwe var mindre politiskt orienterad än Pethrus, enligt Sahlberg, vilket skulle kunna vara en förklaring till att demonstrationerna inte
ges något utrymme i årsberättelserna.665 KSA kanske uppfattades vara mer
Pethrus än Filadelfias projekt. Eventuellt förekom demonstrationer även
dessa år. För det talar årsberättelsen för 1960 där det sägs att ”[ä]ven i år
anordnades” en 1:a majdemonstration.666
Från 1960 skriver årsberättelseförfattarna om förstamajdemonstrationer
men nämner inget om vare sig omoral eller kristet inflytande i politiken.
Vad demonstrationen var riktad mot eller för framkommer därmed inte.667
Åren därefter och fram till 1965 används inte längre ordet "demonstration" utan istället "marsch" för att beskriva verksamheten. Marschen avslutades inte med ett ”kampmöte” i Hagaparken som demonstrationstågen
gjorde under 1950-talet utan med ett möte i Filadelfiakyrkan. Den ändringen av demonstrationens rumsliga sträckning omnämns redan 1960.668 I
årsberättelserna framträder därmed en nedtoning av den politiska aspekten
från 1958.
En något annorlunda bild framträder i församlingens informationstidning Aktuellt från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Där beskrivs manifestationen med ordet demonstration 1961, 1964 och 1966 (1965 kallas
det marsch).669 Syftet sägs ha varit att lyfta fram ”kristna värden”.670 De
direkta politiska anspelningarna är dock inte framträdande i beskrivningen
av händelsen. Exempelvis citeras några banderoller där tågets första hade
texten ”Evangelium är en Guds kraft till frälsning”. Andra exempel var
664

ÅB 1956 s. 3.

665

Sahlberg (1977) s. 81, 172. Jämför med Carlsson (1990) s. 211-214 som problematiserar Sahlbergs beskrivning av Säwes syn på politiskt engagemang.

666

ÅB 1960 s. 3.

667

ÅB 1960 s. 3.

668

ÅB 1960 s. 3; 1961 s. 3; 1962 s. 3; 1963 s. 3; 1964 s. 3; 1965 s. 2.

669

Aktuellt från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1961 nr. 5-6 s. 17; 1964 nr 6 s.
12; 1966 nr. 5-6 s. 2; 1965 nr. 5-6 s. 2.
670

Aktuellt från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1964 nr. 6 s. 12; 1966 nr. 5-6
s. 2.
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”Kämpa för ett kristet samhälle” och ”Sveriges ungdom för Kristus”.671
Både samhällsperspektivet och budskapet riktat till individen fanns med.
En möjlig förklaring till svängningarna av manifestationernas politiska
aspekt skulle ha kunnat vara dess relation till valåren. Exempelvis framstod
beskrivningen av demonstrationen under valåret 1956 som en politisk upptrappning. Det gällde dock inte valåren 1958672 och 1960. Inte ens under
valåret 1964, då KDS bildades, framställdes demonstrationerna som någon
politisk offensiv. Svängningarna verkar därmed inte ha varit relaterade till
valår.
Demonstrationerna innebar att Filadelfia, i fråga om politisk aktivitet,
tog ett steg ut i det offentliga rummet. Det kan även tolkas som ett steg för
Lewi Pethrus och Pingströrelsen i den riktning som kom att innebära
bildandet av KDS 1964. För Filadelfiaförsamlingens del verkade det dock
inte innebära början på en längre vandring i politiskt riktning. De riksdagspolitiska anspelningarna tonades ned och bildandet av KDS berättades
inte in i demonstrationerna. Förutom gränsen till partipolitiska frågor innebar demonstrationerna att tidigare skarpa gränser mellan ”vi” och ”de”
överskreds. Man hade öppnat sig för samverkan med andra grupper som
man tidigare hade använt som en utgrupp. Nu gick man i samma tåg som
representanter för den ”livlösa” statskyrkan och det ”stagnerade” Missionsförbundet.

Medlemsinriktad verksamhet
Jag lämnar nu den utåtriktade eller offentliga verksamheten för att studera
den andra huvudtypen av aktiviteter; den verksamhet som enbart eller till
största delen var till för medlemmarna. Den interna verksamheten delas
här in i aktiviteter som kan karaktäriseras som individinriktade och sådana
som kan karaktäriseras som gruppinriktade. Till den senare kategorin
hörde församlingsmötet, som var knutet till gruppens organisatoriska
struktur. Mötena, dit enbart församlingens medlemmar hade tillträde, bestod både av föreningsfrågor (exempelvis medlems- och organisationsfrågor) och av ”andliga” aktiviteter (exempelvis undervisning och nattvard).673 Till denna kategori hör även bönemötet. Bönen framträder i årsberättelserna och jubileumsskrifterna inte som inriktad på individens bästa
671
Aktuellt från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1964 nr. 6 s. 12. Jämför med
rapporten från demonstrationen 1966 där en av deltagarna säger ”Jag tror, att det
har sin betydelse att demonstrera för de kristna värdena i vår avkristnade tid”,
Aktuellt från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 1966 nr. 5-6 s. 2.
672

1958 var det nyval.

673

ÅB 1917 s. 5.
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utan som något som var avgörande för framgången i gruppens arbete.
Denna verksamhetstyp bedrevs framför allt i huvudlokalen men även i
medlemmarnas hem.674
Den interna verksamheten som var individinriktad var omfattande och
kan delas i tre huvudgrupper: en social, en bildande/utbildande och en
rekreativ verksamhetsgren. Till den första hörde församlingens sociala
arbete som riktades till medlemmarna. Det utfördes bland annat av ”församlingssystrarna” som genom hembesök förmedlade pengar, matvaror,
blommor, kläder med mera till sämre bemedlade medlemmar.675 Dessa
”systrar” vakade vid dödsbäddar och utförde även andra praktiska uppgifter i samband med dödsfall; från mitten av 1930-talet handlade det om fler
än femtio avlidna medlemmar per år och efter mitten av 1950-talet handlade det om runt hundra döda per år. 1927 startades ett ålderdomshem för
församlingens medlemmar. De första åren bodde ett femtontal på hemmet.
Under resterande del av perioden låg antalet runt tjugo.676 Från 1925 hyrde
eller ägde församlingen en och under vissa perioder två gårdar/villor som
tjänade som vilohem för gamla och behövande medlemmar.677 Syftet var
att de skulle ges möjlighet att hämta ”styrka till kropp och själ” i lantlig
miljö under sommaren.678 Vilohemsverksamheten upphörde emellertid i
slutet av 1950-talet.
För att kunna ta hand om ungkarlar som nåtts genom den utåtriktade
sociala verksamheten drevs ett boende mellan 1912 och 1916.679 Ett liknande boende för missbrukare startades i anslutning till LP-stiftelsens arbete 1960.680 Dessutom togs en fabrik över under 60-talet för att ge nyligen
omvända möjlighet till inkomst. Tanken om en egen fabrik hade uppkommit redan 1930 då arbetslösheten var hög.681
Bildning/utbildning var en annan viktig del av den interna verksamheten.
I mitten av 1910-talet startade församlingen en så kallad bibelskola, som
674

ÅB 1917 s. 6; 1931 s. 3; 1937 s. 1-2; 1952 s. 3; 1964 s. 2.

675

För att illustrera verksamhetens omfattning kan som exempel nämnas att församlingssystrarna gjorde 1 100 hembesök 1927 (medlemsantalet var då enligt ÅB 2
964 per 31/12) och 1938 nästan tre gånger så många (medlemsantalet var då 5 887
per 31/12), Församlingssystrarnas årsberättelse 1927 s. 1; ÅB 1938 s. 8.
676

ÅB 1929 s. 9; 1932 s. 9; 1941 s. 17; 1974 s. 5. Undantaget några år i slutet av
60-talet då ytterligare lokaler möjliggjorde för drygt trettio boende, ÅB 1968 s. 9.
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ÅB 1923 s. 6; 1932 s. 5; 1942 s. 18.
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ÅB 1942 s. 18.
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ÅB 1912 s. 3; 1915 s. 16.
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ÅB 1960 s. 10.
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ÅB 1965 s. 12; 1930 s. 11.
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hade till uppgift att ge män och kvinnor som kände sig kallade att bli
evangelister (heltidsarbetande inlandsmissionärer) undervisning i bibelkunskap, homiletik, kyrkohistoria och svenska språket. Kursen omfattade fem
veckor och riktade sig till församlingens medlemmar men även till medlemmar i andra pingstförsamlingar. Bibelskolan hade under stora delar av
undersökningsperioden flera hundra elever per kurs.682 Från 1930 drevs
även språkkurser för blivande missionärer.683 Både bibel- och språkkursen
kan ses som utbildning för interna karriärvägar. Från 1942 öppnades möjligheten för mer allmän utbildning i församlingens regi när Rörstrands
(senare Kaggeholms) folkhögskola bildades. Skolan bedrevs inledningsvis
på Rörstrandsgatan men flyttade till Kaggeholms slott vårterminen 1944.
Målgruppen var troende ungdomar. Enligt författaren till församlingens
årsberättelse var syftet
’att genom kristet inflytande i en andlig miljö söka dana verkligt kristna karaktärer, att giva de unga större och bättre kunskaper i de flesta allmänbildande ämnen samt att lära dem känna den tid, i vilken de leva’.684

Skolan motiverades med utgångspunkt i en konkurrens mellan olika ”makter” som strävade efter att kontrollera människor. Skolan skulle mot den
bakgrunden fungera beskyddande för de unga.685 Bibel- och folkhögskoleverksamheten fortsatte under hela perioden. Vid mitten av 1970-talet utökades den med en ettårig bibelskola.686 I början av 1950-talet omnämndes
även vad som kallades studieverksamhet. Den bestod av kurser i sång och
musik, bibelkunskap, språk, stenografi och bokföring.687
Vidare tillhandahöll församlingen rekreativa miljöer för medlemmarna,
även för dem som inte var gamla och sjuka. Redan under 1910-talet
nämndes att man hade vilohem för evangelister.688 Dessa utgjordes av villor/gårdar (från slutet av 1940-talet Kaggeholms slott) i landsbygdsmiljö.
Under 1930-talet nämndes inte alltid evangelisterna utan besökarna beskrevs mer generellt som medlemmar från Filadelfiaförsamlingen eller från
682

ÅB 1915 s. 8; 1916 s. 5; 1920 s. 6; 1941 s. 10; se även EH 1920-08-26 s. 133.
Ca 500 elever 1925; 700-800 1932; ca 500 1945; ca 300 1957; ca 90 1976, ÅB
1925 s. 3; 1932 s. 6; 1945 s. 14; 1957 s. 9; 1976 s. 90.
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Lindberg (1991) s. 118.
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ÅB 1942 s. 9, enligt författaren citerar han i årsberättelsen från skolans första
prospekt.
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ÅB 1942 s. 9.
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ÅB 1959 s. 3; 1970 s. 1; 1975 s. 3.
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ÅB 1951 s. 6; 1952 s. 6.
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ÅB 1916 s. 9.
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andra ”fria församlingar” – det vill säga församlingar inom Pingströrelsen
– vilket antyder att målgruppen vidgades med tiden.689
Hur motiverades då den medlemsinriktade verksamheten? För det första
kan det konstateras att det är svårt att se en koppling mellan gruppens
övergripande syfte att nå ut med budskapet och de inåtriktade aktiviteterna. Undantaget är bibelskolan som beskrevs som en förberedelse för evangelisterna som hade till heltidsuppgift att föra ut budskapet.690 Syftet med,
och orsaker till, det sociala arbetet riktat till medlemmar uttrycktes inte
heller lika explicit som när det gällde den utåtriktade verksamheten. Vid
något enstaka tillfälle pekade man på ett mer övergripande motiv i form av
hänvisningar till bibeltexter.691 De angivna motiven blev istället mer pragmatiska, exempelvis socialisation till församlingen. Musikskolan beskrevs
exempelvis som ett bra sätt att få med de unga i arbetet.692 Ett annat tema
var att verksamheten beskyddade medlemmarna. Ovan noterades detta sätt
att resonera när det gällde folkhögskolan, men det förekom också beträffande den rekreativa verksamheten.
I början av 1930-talet börjar delar av verksamheten riktad till medlemmarna i årsberättelsen att beskrivas som frizoner. Det används uttryck som
”en avskild plats”, ”fristad” och ”tillflyktsort”. Gemensamt för dessa beskrivningar är att de kopplas till sammanhang som framför allt berör egna
medlemmar. Det är dock inte församlingens möteslokaler som främst
kopplas till talet om frizoner utan ålderdomshem, semesterhem, konditorier och liknande.693 Så här står det att läsa i årsberättelserna från 1933 och
1934.
Vilken förmån är det då icke att ha en plats att erbjuda sådana, där de icke
behöva bliva förflackade till sitt andliga liv genom umgänge med världsmänniskor eller förvärldsligade kristna utan där de, samtidigt som de hämta
nya krafter till sina kroppar, kunna genom det värdefulla umgänget med
varmhjärtade kristna och genom dagliga bibelstudier och bönestunder få
även sitt andliga liv förnyat.694
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ÅB 1933 s. 5; 1937 s. 8; 1948 s. 11; 1959 s. 7.
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ÅB 1920 s. 7; 1941 s. 10; 1959 s. 3.
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ÅB 1937 s. 11.
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ÅB 1978 s. 3.
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ÅB 1933 s. 5; 1934 s. 11; 1938 s. 10; 1939 s. 9.
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ÅB 1933 s. 5.
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Mer än en känner sig glada över att i frid och lugn, befriade från den på
andra konditorier besvärande cigarröken, få intaga sina måltider, och
många av våra mötesbesökare tacka Gud för denna tillflykt.695

Dessa rum och de verksamheter som bedrevs där utgjorde tydliga alternativ
till något redan existerande. Det rörde sig inte om traditionellt ”kristna”
rum och aktiviteter, utan innebar att annars ”värdsliga” verksamheter
”kristnades”. Semesterhemmen och konditorierna blev alternativa dels
genom att vissa inslag togs bort, dels att de gjordes om för att passa församlingens världsbild och praktik.
Dessa alternativa verksamheter beskrivs i texterna även som ett skydd
mot det ”världsliga” – det vill säga nedbrytande krafter som kunde påverka människor direkt eller indirekt (via cigarröken). Det var rum dit
medlemmen kunde fly för att undkomma den andliga kamp, kampen mellan ”Guds rike” och ”världen”, som ständigt pågick. Det var först i frizonen som den levande troende kunde återhämta sig helt och fullt, både till
kropp och till själ.696
Även om församlingens kyrka inte beskrivs som en frizon på samma explicita sätt som semesterhemmet och de övriga verksamheterna av den
typen så finns även antydningar i denna riktning i början av 1930-talet.
Den värld, uti vilken vi leva, är full av otrons kyla. Huru gott är det då inte
att få gå in i sitt andliga hem och där bliva värmd av trons och kärlekens
Ande.697

Lokalen som ett skydd mot omvärlden är ett tema som också präglar bilden av församlingens första lokal, Filadelfiasalen, som den framkommer i
berättandet om församlingens historia.698 Metaforer som talar om skydd
och trygghet är dock inte de dominerande. Oftast beskrivs kyrkan enbart

695

ÅB 1934 s. 11.

696

Här finns vaga kopplingar till Missionsförbundets syn på sina studentboenden i
Uppsala och Lund, Andreasson (2007) s. 125.
697

ÅB 1931 s. 1.

698

Tio år (1921) s. 20 ”Då nu vännerna Engzell kände Guds kallelse att inreda en
predikolokal i sitt hus, Uppsalagatan 11, var detta ett direkt bönesvar för flera
vänner, som bedit om en avskild plats, där de kunde få tillfälle att dyrka Gud efter
sitt samvetes övertygelse”.
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som platsen där verksamheten i huvudsak bedrevs.699 Till skillnad från
rekreationsverksamheten blir kyrkan som plats därmed associerad till både
en utåtriktad verksamhet och uppbyggelse för medlemmarna.
Vissa typer av platser blev genom den verksamhet som bedrevs där
slutna. Dessa användes för församlingens egna medlemmar och beskrivs
återkommande i materialet som platser vilka skänkte dem som använde
dem en skyddad tillvaro. De skyddade mot ”världen” – de makter som
stod emot Gud – och därmed de människor som tillhörde ”världen” vilket
innebar alla dem som inte hade en ”levande tro”. I dessa fall framstår det
som att platsens fysiska avgränsningar användes för att upprätthålla en
gräns mellan vi och dem. Jag skriver ”framstår” då det är möjligt att dessa
lokaler i praktiken inte fungerade så avgränsande, bara för att de hade
syftet att brukas av medlemmarna är det inte omöjligt att andra också
vistades där.
Varför denna betoning på frizoner under 1930-talet?700 För det första
kan det konstateras att semester började införas eller utökas inom många
yrkesgrupper under 1920- och 1930-talen, vilket i sin tur medförde utökad
fritid.701 Det är känt att fritiden i många kristna sammanhang sågs som
frestelsens och grubbleriernas tid. Kritik mot den framväxande nöjeskulturen, exempelvis dansbanorna, förekom även på andra håll i samtiden.702
För det andra utmärker sig källmaterialet från 1930-talet genom sätten att
definiera eller använda begreppet ”världen”. Det knyts då mycket mer
frekvent till omoral etcetera, än både tiden före och efter. I årsberättelserna
699
De uttryck som används är ”våra lokaler” (ÅB 1932 s. 1; 1934 s. 3; 1940 s. 2),
”redskap” för verksamheten (ÅB 1935 s. 3) och ”kyrka” (ÅB 1941 s. 2; 1950 s. 1;
1955 s. 2; 1960 s. 2). I årsberättelsen för 1936 beskrivs den som ett ”tempel” (talar
om anknytning till Bibeln, till att det är Guds hus, till en plats för Guds närvaro
och uppenbarelse), en ”stor fästning med en hel rad skottgluggar ovantill” och en
”rymlig lokal” (för att samla människor med syftet ”själars frälsning”), s. 1-2.
700

I materialet används orden ”fristad” och ”tillflykt” i ytterligare två sammanhang. Det ena är om vilohemmet Bredden när det under andra världskriget inhyste
flyktingar (ÅB 1944 s. 21). Det andra är om härbärget ”Arken” där hemlösa erbjöds övernattning (ÅB 1945 s. 21). En möjlig tolkning är att ledningen såg församlingens medlemmar som flyktingar och hemlösa i ”världen” och därför skriver
om fristaden i just dessa fall. Notera att dessa platser inte beskrevs som frizoner
under 1940-talet när det handlade om verksamhet riktad till medlemmarna.
701

Hellström, Hans (1992) Struktur, aktör eller kultur? Arbetstidspolitik i det
industrialiserade Sverige s. 121-136, det kan även tilläggas att det 1938 lagstiftades
om två veckors semester.
702

Frykman (1988). Jämför med synen på den populärkultur som växte fram under
början av 1900-talet, Boëthius, Ulf (1989) När Nick Carter drevs på flykten s. 2225, 219-294.
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betonas församlingstukten och församlingens renhet som innebar en skarp
gräns mellan församlingen och världen.703 För det tredje var det, enligt
Sahlberg, under 1930-talet som det apokalyptiska började tonas ned inom
Pingströrelsen, vilket i så fall innebar att den tid gruppen hade på jorden
innan Jesus kom tillbaka skulle förlängas.704 Det kan ha lett till att rumsanvändningen inte enbart kunde vara offensiv (vinna så många som möjligt
innan Jesus kommer) utan också behövde vara defensiv (bevara de troende
eftersom Jesus dröjde). Tidigare var det de ”frälsta” hemlösa/arbetslösa/missbrukande männen som skulle bevaras genom avskilda
boenden. Under 1930-talet behövde alla troende bevaras från ”världen”.

Verksamhet både för medlemmar och icke-medlemmar
Förlaget Filadelfia, som skänktes till församlingen 1921, beskrivs i materialet som missionerande.705 Därmed knöts förlagsverksamheten till församlingens övergripande syfte att nå ut med sitt budskap och därmed till den
övergripande världsbilden. Tidningsutgivning och förlagsverksamhet var
dock inte sådana verksamheter som ledningen kunde motivera genom en
direkt hänvisning till den första församlingen som den är beskriven i Nya
testamentet. Det görs dock i texterna jämförelser mellan den typen av verksamhet och den funktion brev och liknande skulle ha haft bland de första
kristna.706 Det framhålls att den litteratur som förlaget gav ut skulle skilja
sig från annan litteratur och vara ett ”motgift” mot alla annan litteratur
som ”förgiftade”,707 en strävan som inte var unik i början av 1900-talet.708
Sättet på vilket litteraturen beskrivs i församlingens officiella material utesluter nyanser i synen på annan litteratur, antingen bygger den upp läsaren
eller inte.709 Det strategiska tänkandet som framträdde i församlingens sätt
att använda ”neutrala” lokaler återkom även i den litterära verksamheten i
slutet av 1950-talet. Då startades ett dotterbolag under namnet Normans
Förlag AB med det uttryckta syftet att nå utanför den frikyrkliga sfären till
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ÅB 1929 s. 1-3; 1930 s. 13-14.

704

Sahlberg (1977) s. 59.

705

ÅB 1921 s. 9, jämför med 1945 s. 26. Förlaget hade startats som ett privat initiativ och skänktes till församlingen 1921. ÅB 1925 s. 6; 1950 s. 17; 1966 s. 9.

706

ÅB 1935 s. 4.

707

ÅB 1922 s. 4.
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Boëthius (1989) s. 295-328.
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Se även EH 1936-12-31 s. 2; ÅB 1949 s. 19; 1952 s. 22; 1953 s. 20.
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sortimentsbokhandeln och biblioteken.710 Kopplade till tidningarna och
förlaget var församlingens tryckeri och bokhandel.711
1916 startade församlingen veckotidningen Evangelii Härold. Motiven
som angavs var dels behovet av en tidning för rapporter från de svenska
pingstförsamlingarna, dels önskan om att motverka den ”litterära ondskan”, dels alternativ till den ”kolorerade veckopressen”.712 Till en början
angavs pingstförsamlingarna som målgrupp, men efter bara några år inkluderade de tänkta läsarna även icke-troende.713 Den missionerande
funktion som därmed knöts till tidningen betonades fram till och med
1970-talet.714
Senare startades också mer nischade tidningar, exempelvis veckotidningen Barnens Härold för söndagsskolbarn, kvartalsskriften Den Bästa Vännen för ”sjuka och lidande”, kvartalsskriften Sångens Härold för förmedling av rörelsens sånger, månatliga Evangelisk Tidskrift för predikanter, församlingsledare och söndagsskollärare och veckotidningen Kristen
Ungdom för ungdomar.715
Utposterna
Ett verksamhetsområde som är intressant med tanke på rum, praktik och
retorik utgjordes av den så kallade utpostverksamheten. Förutom den verksamhet som bedrevs i huvudlokalerna och på andra platser i centrala delar
av Stockholm förekom från 1910-talet regelbundet arbete också utanför
staden. Jag har valt att behandla utpostverksamheten som ett uttryck för
den utåtriktade verksamheten. Men precis som många andra verksamhetsgrenar fungerade den både i förhållande till medlemmarna och utomstående. Tonvikten låg dock, vilket kommer att tydliggöras nedan, på det
utåtriktade arbetet.
I årsberättelsen för 1912 finns noteringar om att mötesverksamhet startats i en hyrd lokal i Duvbo. Redan efter två år hade denna typ av arbete
utökats till ytterligare tre platser. Även söndagsskola började bedrivas på
några av dem. Utposterna verkar ha uppkommit genom en kombination av
710

ÅB 1959 s. 10.

711

ÅB 1925 s. 6.

712

EH 1916-01-06 s. 1; 1948-01-02 s. 8. Jämför med vad som skrivs om tidningens
uppgift i ett jubileumsnummer 1956 att ”väcka, varna, vägleda, upplysa och uppbygga”, EH 1956-01-05 s. 2.

713

ÅB 1921 s. 10.

714

EH 1956-01-05 s. 2; ÅB 1960 s. 7; 1971 s. 12.

715
ÅB 1921 s. 8; 1922 s. 4; 1929 s. 10-11; 1930 s. 6; 1933 s. 7; 1948 s. 22; 1968 s.
14; EH 1934-12-27 s. 909.
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lokala initiativ och uppbackning från den centrala verksamheten. Den lokala verksamheten bedrevs antingen av en redan befintlig grupp som anslöts till Filadelfia eller av församlingens medlemmar som bodde på platsen.716 Några av dessa utposter blev med tiden organiserade som fristående
församlingar.717
Den verksamhet som verkar ha präglat arbetet vid utposterna var framför allt offentliga möten och söndagsskoleverksamheten. Även interna bönemöten arrangerades.718 Fokus låg dock på den utåtriktade verksamheten.
Med tiden fick barnverksamheten i praktiken bära den utåtriktade funktionen.719
Särskilt inom barn- och ungdomsverksamheten skedde samtidigt en förskjutning från den centrala verksamheten till utposterna.720 Andelen församlingsmedlemmar bosatta i förorterna ökade också under 1900-talet.721
Utposternas funktion liknade med tiden mer en lokal församling än en
utlokalisering av delar av verksamheten. Under 1970-talet blev detta än
tydligare genom att verksamheten koncentrerades till färre antal platser
med större geografiskt verksamhetsområde. Söndagsförmiddagsmöten
började nu även hållas på utposterna och på flera platser byggdes kyrkor/kapell.722
Följande kartor illustrerar den rumsliga förändringen inom Filadelfiaförsamlingens utpostverksamhet från 1910 till 1980:

716

ÅB 1912 s. 2-3; 1914 s. 3; 1916 s. 2-3; 1925 s. 5. Se även skriften ”1912-1962
En sammanfattning av Filadelfiaförsamlingens i Stockholm utpostverksamhet i
Duvebo och Sundbyberg under 50 år” s. 1.
717

ÅB 1919 s. 7; 1924 s. 4; 1974 s. 2.

718

ÅB 1916 s. 3; 1920 s. 3; 1921 s. 3; 1922 s. 3; 1923 s. 3-4; 1925 s. 5; 1942 s. 78; 1943 s. 11; 1949 s. 7-8; 1970 s. 3-8.
719

Jämför hur de offentliga mötena och barnverksamheten beskrivs i Årsberättelse
för utposten Aspudden 1960 s. 1-2, 5-6. Målet med verksamheten var fortfarande
att ”vinna människor”, men det var framför allt inom barnverksamheten som kontaktytorna med utomstående fanns.
720

ÅB 1964 s. 11.

721

1940 uppges att en fjärdedel av medlemmarna bodde i förorterna, ÅB 1940 s. 8.
1951 anges ca 2 500 (av 6 500), dessutom sägs 10 predikanter och 8 evangelistsystrar vara anställda i utpostverksamheten ÅB 1951 s. 11.
722

ÅB 1978 s. 2. Jämför med ÅB 1965:8 där det uttrycks att det evangeliserande
arbetet nedtonats till förmån för konsolidering genom ”självständiga verksamheter”. Formellt sett var utposterna och moderförsamlingen samma organisation med
samma organisationsnummer under hela perioden.
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Figur 13. Utposternas geografiska spridning

Markeringarna på kartorna visar på de områden där utpostverksamhet bedrevs
enligt årsberättelserna. Däremot anger de inte exakt geografisk punkt för verksamheten. Observera att något enstaka utpostområde kan ligga utanför kartan. Källa:
Filadelfiaförsamlingens årsberättelser.

Notera att kartorna redovisar de platser där regelbunden utpostverksamhet bedrevs respektive årtionde. Antalet utposter för respektive årt-
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ionde var: 1910-talet 10, 1920-talet 17, 1930-talet 22, 1940-talet 46,
1950-talet 42, 1960-talet 40 och 1970-talet 21. Detta innebar dock inte att
verksamhet bedrevs på alla platser samtidigt. Om man ser till samtida utposter blir skillnaderna mellan 40-, 50- och 60-talet inte så stora som det
framstår ovan. Under 40-talet pendlade antalet samtida utposter mellan 30
och 35, under 50-talet mellan 24 och 33 och under 60-talet mellan 24 och
35.
Förändringarna i Filadelfias utpostverksamhet bör bland annat ses mot
bakgrund av de förändringar av boendemönstren som skedde i Stockholm
under 1900-talet. Dessa innebar att invånarantalet, särskilt från och med
1940-talet, minskade i stadens centrum medan inflyttningen till Stockholms förorter ökade.723 En rumslig skillnad blev därmed allt mer markerad i form av avståndet mellan centrum och periferi. Den förändringen
påverkade även Filadelfiaförsamlingens arbete. Huvudlokalen och huvuddelen av verksamheten låg i centrum medan en växande andel av Stockholms invånare bodde utanför centrum.
Hur såg då församlingen själv på utvecklingen och spridningen av verksamheterna genom utpostverksamheten under efterkrigstiden? Hur såg
förhållandet ut mellan utåtriktat arbete och medlemsinriktat arbete? För
det första kan det konstateras att församlingen började notera befolkningstillväxten i slutet av 1940-talet.724 Men det är först under 1960-talet som
de växande förorterna blir ett återkommande tema.
Medan de centrala delarna av Stockholm avfolkas, växer stora och nya
stadsdelar upp, där tiotusentals människor bosätter sig. Gud väntar säkert
av oss, att vi skall ge dessa skaror evangelium. Här har vi nu de stora åkertegarna, som skall bearbetas. Här har vi också de mogna skördefälten, som
skall bärgas. Genom de många medlemmar, som utgör den stora församlingen, har vi utan tvekan denna möjlighet. Det har också under det gångna
året visat sig, att av dem, som genom dop kommit till församlingen, återfinnes mer än två tredjedelar under adress Stockholms förorter.725
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Nilsson (2002) s. 15-17.

724

ÅB 1948 s. 18: ”Som ett slutomdöme kan sägas, att verksamheten på våra utposter i många fall ter sig löftesrikare än på länge. Genom nybebyggelsen bli våra
förorter större och folkrikare, och våra utposters verksamhet får därför efter hand
allt större betydelse.”

725
ÅB 1964 s. 8-9. Se även 1963 s. 9: ”En livaktig verksamhet har även under det
gångna året bedrivits på våra utposter. Genom Stor-Stockholms strukturförändring
kräver idag våra förorter ännu större vaksamhet och omsorg och ännu mer målmedveten evangelisationsverksamhet. De obrutna fälten, som vi för några årtionden
sedan hade i övre Norrland, har vi idag i de stora höghusen på våra utposter”.

194

I ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling

Dessa platser framställs i årsberättelserna som en utmaning och en möjlighet att ”vinna” nya människor.726 Det utåtriktade perspektivet är helt
dominerande i kommentarerna. I verksamheten tog sig det perspektivet
uttryck i sådant som väckelsemöten, offentliga möten, tältmöten och söndagsskola. Därmed inte sagt att medlemsinriktad verksamhet saknades i
praktiken, för det gjorde den inte. Bönesamlingar, bibelstudier och administrativa möten var några sådana exempel.727 Församlingen adresserar
explicit utvecklingen mot ”självständiga verksamheter” och beskriver den
som ett problem:
Mer och mer klarnar det för oss hur viktigt det är att denna verksamhet
verkligen må vara evangeliserande, med syfte att om möjligt ge varje person
evangelium och då inte minst barnen och de unga. Det har visat sig att där
detta försummats och man gått in för självständiga verksamheter med konsolidering i stället för evangelisation och isolering istället för gemenskap har
det inträffat stagnation i utvecklingen.728

På utposterna bedrevs alltså både utåtriktad och medlemsinriktad verksamhet, dock med tonvikt på den förra. Församlingen framställde arbetet
på utposterna som en missionsverksamhet och förorterna benämndes som
missionsfält. Utposterna som struktur fick under efterkrigstiden en strategisk funktion för att hantera stadens förändring och därmed även avståndet mellan centrum och periferi.

Från vagga till grav
Den så kallade pelarforskningen har visat att det kan vara relevant att inte
bara analysera enskilda verksamhetsgrenar utan även en grupps verksamhet som helhet. Hur såg gränsdragningen ut när Filadelfiaförsamlingens
verksamhet betraktades i sin helhet utifrån ett medlemsperspektiv?
Teoretiskt var det möjligt för medlemmen att omslutas av församlingens
verksamhet från barnsben till livets slut. För barnet fanns söndagsskolan
och med tiden även aktiviteter i form av slöjd, pyssel, barnmöten, sång och
musik under veckorna. Hemma kunde Barnens Härold läsas. Tonåringen
kunde, förutom sång och musik, vara med på lägerveckor och i bibelstudier för unga. Den unga vuxna kunde gå på församlingens folkhögskola
och/eller bibelskola. Den vuxne medlemmen kunde göra karriär i någon av
församlingens många företag och verksamheter eller bli evange726

Se även ÅB 1961 s. 8; 1962 s. 9; 1964 s. 11; 1965 s. 8; 1965 s. 10; 1966 s. 3;
1967 s. 7; 1968 s. 5.

727

ÅB 1961 s. 8; 1970 s. 6. Se även Årsberättelse för utposten Hägersten 1962 s. 2;
1965 s. 1-2; 1968 s. 1-2.
728

ÅB 1965 s. 8.
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list/pastor/missionär. På fritiden kunde den vuxne även vara en av de tusen
personer som sjöng eller spelade i någon av församlingens körer och orkestrar. Till detta kom även de offentliga och enskilda mötena och bönesamlingarna. Under hela perioden hölls åtminstone tre offentliga möten, ett
enskilt möte och ett bönemöte varje vecka. Den dagledige hade även möjlighet att vara med på bönemötet klockan 12:00 varje vardag utom lördag.
Innan arbetsdagen kunde nyheterna läsas i Dagen. På kvällen kunde en av
Hemmets Härolds grammofonskivor eller IBRA-Radios program avlyssnas
och en av Förlaget Filadelfias böcker eller någon av församlingens veckoeller kvartalsskrifter läsas. På semestern kunde församlingens semesterhem
besökas. Behövde hushållet låna pengar kunde den vända sig till Allmänna
Spar- och Kreditkassan. Röstsedeln kunde läggas på KDS. För den sjuke
fanns ett särskilt möte på fredag förmiddag. Orkade den sjuke inte komma
till mötet fick denne ett besök och tidningen Den Bästa Vännen att läsa.
Var det kvinnan i familjen som blev sjuk kom dessutom en församlingssyster och hjälpte till med sysslorna. Den gamle kunde bo på församlingens
ålderdomshem. På det hemmet kunde de boende uppleva församlingens
möten via direktsändning av ljudet. Under sommarmånaderna fanns det
möjlighet för de gamla och sjuka att vistas på församlingens vilohem. När
medlemmen till slut låg för döden kom en församlingssyster och vakade vid
dödsbädden.
Möjligheten att på detta sätt leva sitt liv inom församlingen antydde en
gränsmarkering kring individ och grupp. Omfattningen hos den medlemsvårdande delen av församlingens verksamhetsgrenar bildade en avskärmande tendens. Den skulle informera och förmedla Filadelfias idéer och
information till medlemmar i församlingen men även i Pingströrelsen. Den
aspekten medförde möjligheten att forma ett ”vi” i form av en lokal grupp
eller en nationell rörelse. Orienteringen in mot gruppen förstärktes även
genom den beskyddande aspekten av verksamheten, vilken framkom explicit i relation till den rekreativa verksamheten men även i relation till bokoch tidningsutgivningen.
Till formandet av ett vi hörde även den gränsdragning som skedde genom till exempel klädsel, språk och moral. Några exempel: kvinnor skulle
inte klippa håret utan istället ha det uppsatt; klänningarnas och skjortornas
ärmar skulle vara långa; för kvinnor var det uteslutet med långbyxor,
smycken och smink och de kvinnor som sjöng i kören skulle ha hatt.
Pingstvännerna skulle heller inte gå på bio, teater eller dans. Enligt Kennerberg var detta mer strikt reglerat inom Pingströrelsen än inom Missionsförbundet och Baptistsamfundet.729 Dessa aspekter av gränsdragningen
729

Kennerberg (1996) s. 143-153.

196

I ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling

blev förmodligen mer påtagliga under periodens gång, framför allt med
tanke på förändringar i mode och moralens sekularisering, innan de började tonas ned från sjuttiotalet.
I den ovan skissade bilden har dock enbart de medlemsinriktade verksamheterna beaktats. En stor del av den verksamhet som församlingen
bedrev under perioden beskrevs som missionerande/evangeliserande – det
vill säga utåtriktad. Även denna del av verksamheten måste tas med ur ett
helhetsperspektiv. Vägs båda aspekterna av verksamheten in problematiseras bilden av den isolerade gruppen.
Min beskrivning av medlemmens väg från ”vagga” till ”grav” är också
framför allt teoretisk. Det var inte praktiskt möjligt för alla att ta del av
alla dessa aktiviteter. Exempelvis fanns enbart plats för ett fåtal på församlingens ålderdomshem. Många av medlemmarna hade till exempel sina
jobb utanför församlingen. Dessutom bedrevs inte alla verksamheter samtidigt. Isoleringen ska därför inte överdrivas. Även om ovanstående beskrivning i vissa avseenden inte var möjlig för alla förstärktes den isolerande funktionen dock av den retorik om beskydd som ledningen knöt till
delar av verksamheten.

Ingrupp, utgrupp och självbilden
Vad kan då sägas om självbilden i verksamheten? Vissa verksamheter blev
slutna genom den praktik och det rum där de bedrevs. Dessa användes för
församlingens egna medlemmar. I dessa fall framstår det som att verksamheten användes för att upprätthålla en gräns mellan vi och dem. Om den
medlemsinriktade verksamheten dessutom beaktades i sin helhet framträdde bilden av en grupp som ville leva avskilt från samhället i övrigt.
Gränser markerades mellan uppbyggligt och skadligt. Denna del av verksamheten stärker berättelsens bild av främlingen – den som står vid sidan
om. Den del som var strikt avskärmande var dock inte så omfattande som
den offentliga verksamheten.
Ovan noterades att församlingen gärna använde öppna platser eller sådana som inte var planerade för kyrklig verksamhet för sina väckelsemöten.
Valet av dessa platser framstår som del i en strategi att nå människor som
annars inte kom till Filadelfias kyrka. Dessa verksamheter antydde att
rummet inte användes för att skapa en avgränsning mellan ingrupp och
utgrupp, utan snarare för att skapa ett möte mellan dem. Strävan att nå
nya människor skaver därför med berättelsens främlingskapstema som
bland annat innebar att församlingen avskärmade sig. Däremot fanns det
även i den offentliga verksamheten ett inslag av en exklusiv självbild. Mötet mellan vi och dem skedde nämligen inte på lika villkor utan det var
Filadelfia som satte agendan och syftet var att besökarna eller åhörarna
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skulle bli ”vunna för Gud”. Gränsen utgjordes inte av väggar, men fanns
ändå där. Den var dynamisk och dragen i lokalen, över torget eller genom
parken mellan de som var innanför eller ”vunna för Gud” och de som
ännu inte var med, men som kunde komma med.
Om uppdraget, i Greimas betydelse, inte alltid uttrycktes i berättandet
av historien var det mycket tydligt uttryckt i den offentliga verksamheten.
Syftet att nå ut med budskapet och ”vinna” människor för Gud uttrycks i
årsberättelserna på 1910-talet såväl som på 1980-talet. Allt arbete riktat
till icke-medlemmar blev på så sätt en del av missionen. Att det var viktigt
att kunna berätta in verksamhetsgrenarna i självbilden och den bibliska
världsbilden blev tydligt genom exemplen hjälpkassan, banken, dagstidningen och partiet. Dessa ska belysas härnäst.

Verksamhet som skavde mot självbilden?
Filadelfiaförsamlingen var inte ensam om att bedriva denna typ av omfattande verksamhet under den här perioden. Alla de så kallade folkrörelserna
bedrev mötesverksamhet och använde sig av tidnings- och litteraturutgivning för att sprida sina budskap. Även strävan efter att nå barn och ungdom återkom i rörelserna.730 Att på detta sätt gå utanför den egna rörelsens
primärverksamhet och täcka in stora delar av medlemmarnas vardag genom alternativa sociala institutioner var heller inget unikt för Pingströrelsen. Arbetarrörelsens drev exempelvis dansbanor, begravningsbyråer och
handelskooperativ.731 Dessa institutioner har i fallet arbetarrörelsen tolkats
som ett alternativ till, och därmed en distansering från, den borgerliga
offentligheten. Vilka områden de olika grupperna engagerade sig på, verkade utifrån detta sätt att resonera ha avgjorts utifrån ideologiska eller
praktiska avgränsningar. Därmed skulle Filadelfias ointresse i sådant som
facklig verksamhet och livsmedelshandel kunna tolkas som att dessa saknade en ideologisk och praktisk relevans för gruppen.
Det fanns också verksamheter eller verksamhetsformer som församlingen inte ville använda därför att de inte sågs som förenliga med läran. Det
gällde bland annat basarer och inträdesavgift vid möten. Enligt 1911 års
årsberättelse ”har Församlingen intet med några konstlade medel såsom
Aktioner, Kringfester, Sparbössor, Konserter eller andra slags inträdes
afgifter skaffat de medel som behöfts för de löpande utgifterna”.732 Den
typen av verksamhet var inte accepterad eftersom den signalerade en avsaknad av tron att Gud förser. Basarer och liknande var ”mänskliga” sätt
730

Sidebäck (1992).

731

Horgby (2012) s. 367-401.

732

ÅB 1911 s. 5-6.
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att få in pengar. Pengar skulle komma genom frivilligt givande.733 Ett annat
område där form och innehåll diskuterades var regional och nationell organisering. På det området ansågs formen – organisationer som låg utanför
den lokala församlingen – strida mot rörelsens världsbild.734 Detta sätt att
resonera kring vissa verksamheter väcker frågan om varför just dessa diskuterades och inte andra. Både i fallet med basarer och med organisation
kan det noteras att dessa användes av församlingen för att markera en
skillnad mellan den egna rörelsen och framför allt andra frikyrkosamfund.735 Genom att peka ut dessa både förstärktes bilden av att vara trogen
Gud och uppdraget.
Det förekom även verksamheter som beskrevs som Pingströrelsens gemensamma och som församlingen dessutom var ekonomiskt engagerad i,
vilka ifrågasätts alternativt inte nämns i årsberättelser eller i Evangelii Härold under flera år. Det handlade om banken Allmänna Spar- och Kreditkassan, Filadelfias Centrala Hjälpkassa för Predikanter, tidningen Dagen
och partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS). Hur såg relationen till
dessa ut och vad säger det reserverade förhållningssättet om dessa verksamheters relation till självbilden?
Filadelfia och andra pingstförsamlingar hade, förutom behovet av
pengar till missionen, andra ekonomiska frågor att lösa. En sådan gällde
ekonomiskt stöd till predikanter och evangelister som drabbats av ohälsa,
ålder eller arbetslöshet. En allmän folkpension som täckte elementära behov infördes 1948 och allmän sjukförsäkring först 1955.736 Innan dess var
man hänvisad till egna besparingar och frivilliga sjukkassor. Svenska Missionsförbundet hade 1918 ordnat en kassa på samfundsnivå.737 1945 diskuterades frågan om en sådan hjälpkassa på ett av Pingströrelsen informella
riksmöten. Där betonades dock ”troslinjen”, som förespråkades av Lewi
733

Se exempelvis ÅB 1911 s. 6. Vinsten från församlingens förlag fick dock gärna
finansiera verksamheten utan att det väckte diskussion. Enligt Diakonmötesprotokoll 1929-02-22 § 21 bidrog förlaget, tryckeriet och tidningskassan med 40 000
kronor till byggnadskassan, 6 000 till yttre mission, 2 000 till vilohem, 2 000 till
barnhem, 4 500 till evangelistkassan och 1 500 till barnkolonin. Se även Tjugo år
(1930) s. 106.
734
Josefsson (2005) s. 103-104; Sahlberg (1977) s. 50-51; Lindberg (1991) s. 96116.
735
Se exempelvis Struble (2009) som menar att konflikten kring organisationsfrågan, som till en början skapade splittring i rörelsen, senare stärkte rörelsens sammanhållning, s. 113-130.
736

Åmark, Klas (2005) Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i
Norge och Sverige s. 101-105, 112-114.
737

Andreasson (2007) s. 98-100.
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Pethrus. Den verkar ha handlat om att predikanterna och evangelisterna
skulle lita på Gud för sin försörjning och inte på en kassa. Enligt Evangelii
Härold, som rapporterade från mötet, ansåg de talande att den linjen var
ett särmärke för rörelsen. Mötet resulterade ändå i en fråga till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm om att bilda en hjälpkassa för ”sjuka och slitna”
predikanter och predikantänkor och deras barn, dit pingstförsamlingar
kunde lämna bidrag.738 Året efter bildade, enligt samma tidning, församlingen stiftelsen ”Filadelfias centrala hjälpkassa för predikanter”.739 Den
nystartade kassan omnämns dock inte i någon årsberättelse förrän 1951,
därefter återkommer den först 1956.740 Den nämns inte heller i jubileumsskriften 1950. 1960, när årsberättelsen lyfter fram Filadelfiaförsamlingen
som en ledande kraft i Pingströrelsen, omnämns också hjälpkassan.741
En annan ekonomisk fråga som diskuterades inom rörelsen var behovet
av att låna pengar. Man bedrev nu företag som behövde krediter.742 Enligt
Evangelii Härold togs frågan upp på ett riksmöte sommaren 1951. Det var
Pethrus som då hade nämnt behovet av en lösning på ekonomiska frågor
som inte innebar ett beroende av ”stöd utifrån”.743 Det som antyddes var
en bank för Pingströrelsen. Banken, eller Allmänna Spar- och Kreditkassan
som den hette, startades nästföljande år. Banken nämns varken i årsberättelserna eller i Evangelii Härold. I jubileumsskriften utgiven 1980 skymtar
den förbi i en redogörelse för Pethrus gärning: ”Efter normal pensionsålder
hade han tagit initiativet till ’Pingstbanken’ och IBRA Radio […]”.744
Tidningen Dagen kom ut med det första ordinarie numret 1 november
1945. I likhet med Förlaget Filadelfia745, men till skillnad från övriga verksamheter som bedrevs fram till det året, startades tidningen som ett privat
företag med tre individer som ägare, varav en var Lewi Pethrus. Han var

738

EH 1945-12-27 s. 1236.

739

EH 1946-05-09 s. 444. Årsberättelsen för verksamhetsåret 1946 säger inget om
stiftelsen. Den nämns först i årsberättelse för 1951 och då nämns just änkor och
sjuka som mottagare.
740

ÅB 1951 s. 11; 1956 s. 9.

741

Femtio år (1960) s. 16.

742

Sahlberg (1977) s. 164.

743

EH 1950-07-13 s. 646.

744

Sjuttio år (1980) s. 6.

745

Förlaget startades 1912 av Pethrus men skänktes till Filadelfiaförsamlingen
1921, ÅB 1921 s. 11; 1946 s. 18.
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även tidningens chefredaktör 1945-74.746 I och med Dagen konkretiserades
Pethrus vision om ett opinionsbildande organ. Enligt Evangelii Härold
hade frågan om en dagstidning ventilerats under en av Pingströrelsens konferenser sommaren 1945. Enligt samma tidning hade Pethrus talat om behovet av en partipolitiskt obunden dagstidning som stod för ett ”radikalt
kristet” perspektiv och som backade upp ”väckelsekristendomen” i landet.747 I annonserna för Dagen stod det även att tidningen skulle verka för
”opolitiska samhällsreformer”.748 Därmed infördes ett nytt perspektiv i
rörelsen. Ett perspektiv som inte enbart innefattade individens omvändelse
utan även samhällsreformer.
Enligt Sahlberg, vars huvudfokus var tidningen Dagens uppkomst och
innehåll, hade Pethrus haft svårigheter att få gehör för tidningen i församlingen.749 Den blev därmed inte församlingens egendom och välkomnades
inte heller officiellt i Evangelii Härold. Under Dagens första utgivningsmånad omskrivs den inte alls. Däremot förekommer annonser som manar till
prenumeration.750 Tidningen uppmärksammas inte heller i årsberättelserna
förrän 1955 då 10-årsjubileet nämns. Enda undantaget är 1945 då Pethrus
arbete med Dagen uppges som orsak till hans tjänstledighet från församlingen.751 Först i början av 1960-talet blev församlingen formellt engagerad
i tidningen. 1961 fick enskilda och församlingar inom Pingströrelsen möjlighet att köpa aktier i det bolag som drev Dagen. Filadelfia förvärvade
aktier till ett värde av 400 000 kronor. Det totala aktiekapitalet för bolaget
var tre miljoner.752
Tidningen Dagen har av Sahlberg beskrivits som det första tydliga steget
mot Pingströrelsens politisering. En utveckling som ledde fram till bildandet av Kristen Demokratisk Samling (KDS).753 Ur ett västeuropeiskt per746

Sahlberg (1977) s. 109-111. Undantaget var några månader i början av 1947,
Stävare, Nils-Eije (2007a) ”Ökat engagemang i samhällsfrågor” i Waern, Claes &
Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. D. 2, Verksamheter och särdrag under
1900-talet s. 159-160.

747

EH 1945-06-28 s. 608.

748

EH 1945-11-22 s. 1127.

749

Sahlberg (1977) s. 88-92. För en detaljerad genomgång av bakgrunden till Dagen och en belysning av tidningens innehåll se Sahlberg (1977) och (1996).
750

EH 1945-11-01 s. 1056; 1945-11-22 s. 1127. I årsberättelserna dyker inte Dagen upp förrän i början av 1960-talet då pingstförsamlingarna fick möjlighet att
köpa aktier i tidningen, ÅB 1961 s. 18.
751

ÅB 1945 s. 5; 1955 s. 4.

752

ÅB 1961 s. 18.

753

Sahlberg (1977) s. 105.
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spektiv kom bildandet av ett kristendemokratiskt parti förhållandevis sent.
Där hade ”kristna” partier framför allt bildats på grund av spänningar
mellan olika kristna trosinriktningar/kyrkor och/eller mellan stat och den
romersk-katolska kyrkan. Som en bakgrund till bildandet av KDS 1964
lyfter historikern Göran V. Johansson fram oron inför kristendomens förändrade roll i samhället och förändringar av moraluppfattningar. I nära
anslutning till bildandet pekar Johansson särskilt på ”de 140 läkarnas skrivelse” om moralens påverkan på könssjukdomarnas spridning, gymnasieutredningens syn på kristendomsämnet, socialstyrelsens agerande i relation
till maranatarörelsens möten och filmen 491 som konkreta exempel. Lewi
Petrus skulle då ha tolkat dessa förändringar som ett uttryck för en medveten strategi från socialdemokrater och kulturradikala att avkristna landet.754 Johansson lyfter även fram bildandet av det norska Kristelig Folkeparti 1933 som en inspirationskälla.755
Partibildningen möttes av kritik i både dagspress och frikyrklig press.
Rösterna var kritiska både utifrån ett teologiskt och ett politiskt perspektiv.756 Enligt Sahlberg ställde sig inte heller Pingströrelsen odelat positiv till
den utvecklingen. Det var inte Filadelfiaförsamlingens projekt utan framför
allt Lewi Pethrus.757 I Evangelii Härold möttes diskussionerna inför
bildandet med tystnad. Trots att KDS drevs utifrån en liknande syn på
samhällsutvecklingen som den som kom till uttryck i Filadelfias demonstrationer, nämndes inte partiet i årsberättelserna eller i jubileumsskrifterna. Det var istället i den av Pethrus ledda Dagen som det propagerades för
KDS.758
Filadelfiaförsamlingens tvehågsna förhållningssätt till dessa verksamheter kan tolkas på åtminstone tre olika sätt. För det första kan den uteblivna
uppmärksamheten relateras till det faktum att de inte i organisatorisk mening tillhörde Filadelfiaförsamlingen. Detta är en relevant notering men
problematiseras samtidigt av radioverksamheten, ett projekt organiserat
utanför Filadelfia som ändå uppmärksammades. 1949 var rörelsens första
egna radioutsändningar möjliga att avlyssna i etern. Som bakgrund till
754
Johansson (1985) s. 77-95. För ytterligare diskussioner om olika gruppers reaktioner på den förändrade moraldiskursen under 1950- och 1960-talet se exempelvis
Lennerhed (1994); Horgby (2007) s. 248-294; Arnberg, Klara (2013) ”Serietidningspaniken 1952-1956” i Gustafsson, Tommy & Arnberg, Klara Moralpanik och
lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 s. 96-132.
755

Johansson (1985) s. 69-77.

756

Johansson (1985) s. 118-119.

757

Sahlberg (1977) s. 86-105, se även Bergsten (1978) s. 80-86.

758

Johansson (1985) s. 118-119.
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verksamheten angavs ”[…] Radiotjänsts styvmoderliga behandling av
pingstväckelsen”.759 Sedan 1943 hade gudstjänster från Filadelfiakyrkan
direktsänts i Sveriges Radio, men under 1946 och 1948 tilläts inte församlingens gudstjänster.760 På grund av svenska statens radiomonopol sändes
de in över Sverige från en sändare i Luxemburg. I årsberättelsen beskrevs
projektet som ett resultat av församlingens initiativ och händelsen som
historisk.761 Utsändningarna upphörde dock av praktiska skäl redan året
efter. Det dröjde till 1955 innan en mer ordnad radioverksamhet kunde
återupptas i International Broadcasting Association (IBRA-Radio). Händelsen uppmärksammas i samma års årsberättelse.
Det fria kristna budskapet går ut i etern. Redan har en stor skara meddelat,
hur de genom att lyssna upplevt frälsning. Pingstfolkets intresse är stort i
landet, och att Filadelfiaförsamlingens medlemmar omfattar IBRA med
största intresse bevisar offerdagen den 30 oktober, då insamlingssumman
gick till över 36.000 kronor.762

Evangelisationen/missionen lyfts fram som det främsta syftet med radioverksamheten. Den beskrivs även som en effektivisering av missionen.763
Till skillnad från den tystnad som mötte hjälpkassan, banken, dagstidningen och partiet upptas ett helt nummer av Evangelii Härold av nyheten om
IBRA-Radio.764
För det andra kan detta ambivalenta förhållningssätt tolkas som en motsättning mellan Pethrus och Lidman. Enligt Sahlberg hade de olika syn på
hur Pingströrelsen skulle förhålla sig till samhället. Pethrus stod för ett
ökat samhällsengagemang och Lidman stod för en bibehållen distans till
samhället i övrigt.765 Detta skulle möjligen kunna förklara att Dagen inte
nämndes i EH. Dagstidningen var Pethrus projekt och Lidman var redaktör
759

ÅB 1949 s. 6.

760

Sahlberg (1977) s. 58. Enligt Stävare var orsaken att det i ett radiosänt möte
från 1925 hade förekommit vittnesmål om att en svårt sjuk blivit helad av Gud.
1948 gällde avstängningen Lidmanstriden. Stävare, Nils-Eije (2007b) ”En mediemedveten väckelserörelse: Dagen flaggskepp i bred massmediesatsning” i Waern,
Claes & Alvarsson, Jan-Åke (red.) Pingströrelsen. D. 2, Verksamheter och särdrag
under 1900-talet s. 329.
761
ÅB 1949 s. 6. Dessa sändningar genomfördes därmed mer än tio år innan de
mer välkända Radio Syd 1958 och Radio Nord 1961, Horgby (2007) s. 80-81.
762

ÅB 1955 s. 4.

763

EH 1955-08-11 s. 8-9.

764

Se EH 1955-08-11.

765

Sahlberg (1977) s. 89-105, 113-114. Carlsson anser att Sahlbergs bild av Lidman är förenklad, (1990) s. 205-211.
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för EH. Däremot förklarar motsättningen inte varför den inte nämndes i
årsberättelserna. Förhållningssättet till banken och partiet påverkades inte
alls, åtminstone inte på ett direkt sätt, av oenigheten, Lidman uteslöts nämligen 1948.
För det tredje kan det tolkas som att dessa verksamheter på olika sätt
skavde med självbilden, att de inte var helt kompatibla med den officiella
bilden av församlingen som en välsignad och framgångsrik främling som
inte påverkades negativt av tiden. Viljan att påverka samhällsutvecklingen,
som kom till uttryck i Dagen och KDS, kan ses som problematisk att kombinera med bilden av att vara en främling, av att stå vid sidan av. Möjligen
skulle dagstidningens ”skyddande” funktion kunna korrelera med främlingskapet. Det argumenterades nämligen för att en tidning som Dagen gav
det som andra tidningar kunde ge i fråga om nyheter samtidigt som läsaren
inte skulle behöva få in det nedbrytande i sitt hem.766 Hjälpkassan och
banken symboliserade en praktisk ekonomiskt trygghet som motsade bilden av att på ett "övernaturligt" sätt vara välsignade av, eller ha tillit till,
Gud. I diskussionen om kassan uttrycktes konkret att den inte passade med
rörelsens särmärke, det vill säga självbilden, att man följde ”troslinjen”.
Det kan även vara svårt att se en tydlig koppling mellan församlingens
uppdrag att ”vinna” individer och bank- och partiverksamheten. KDS
verkade dessutom för att uppnå samhällsreformer, ett helt annat mål än
individens omvändelse. Sammantaget kan dessa verksamheter sägas symbolisera en institutionalisering och etablering i samhället. Därmed skavde
de mot bilden av Filadelfiaförsamlingen som en oförändrad karaktär.
Om de ovan nämnda verksamheterna var svåra att foga till självbilden
var IBRA Radio desto lättare att innesluta. Den bekräftade främlingskapet
genom kopplingen till Radiotjänsts agerande mot församlingen. Dessutom
gick den hand i hand med Filadelfias uppdrag att nå ut till nya människor
med budskapet. IBRA bekräftade självbilden och lyftes därför fram som en
del av församlingens verksamhet.

Att fylla ett tomrum – för samhällets bästa
I följande avsnitt ligger fokus på analysen av den roll i samhället som församlingen tillskrev sig. Två verksamhetsgrenar kommer att utgör de empiriska exemplen: söndagsskolan (eller barn och ungdomsverksamheten) och
den utåtriktade sociala verksamheten. Det finns två motiv till detta val. För
det första bedrev församlingen dessa båda verksamheter under hela undersökningsperioden 1910-1980. För det andra är det främst i relation till
dessa som samhällsförändringarna diskuteras explicit i materialet. Frå766

EH 1945-12-13 s. 1200.
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gorna som styr avsnittet är: Hur beskriver församlingen samhället i de
texter som behandlar dessa båda verksamhetsgrenar? Hur motiveras verksamhetsgrenarna i relation till samhällsbeskrivningarna? Lyfts specifika
händelser eller aktörer fram som hjälpande eller motarbetande?

Söndagsskolan
Trots att stora delar av församlingens verksamhet hade en utåtgående eller
gränsöverskridande riktning så handlade den ändå i grunden om ett tydligt
”vi” och ”de”. Budskapet riktades framför allt till individer och målet var
att dessa skulle bli ”frälsta” och medlemmar. Först med tidningen Dagen
började rörelsen (eller snarare Lewi Pethrus) verka för mer övergripande
samhällsförändringar där snäva grupptillhörigheter inte var lika relevanta.
Ovan konstaterades dock att Filadelfias formella roll i Dagen inleddes först
i början av 1960-talet. Samhällsperspektivet förekommer emellertid tidigare i årsberättelsernas avsnitt om söndagsskolan.
En samhällsfråga som från slutet av 1940-talet återkommande omskrevs
i relation till söndagsskolan var ”barn- och ungdomsproblemet” eller
”brottsligheten bland det uppväxande släktet”.767 Vad problemet gällde
utvecklades inte närmare, vilket antyder att temat var självklart för mottagarna.
En annan samhällsfråga, som i materialet sammanlänkas med ”ungdomsproblemet” var sekulariseringen eller ”avkristningen”. Sekulariseringsprocessen framställs som en medveten politiks strategi.
Kristendomens fiende har låtit meddela att avkristningen i Sverige fortsätter
programenligt och härav skördar vi idag bl.a. en tilltagande ungdomsbrottslighet, modskravaller och mycket stora disciplinsvårigheter.768
Med stor självbelåtenhet kunde en för avkristningen i våra skolor och i vårt
samhälle ansvarig, högt uppsatt skolman säga: ”Avkristningen fortskrider
planmässigt”.769

Den processen sågs som verksam på många områden varav skolan var
ett.770 Tillika med flera andra frikyrkliga aktörer höjdes inom Pingströrelsen kritiska röster mot att kristendomsämnets utrymme i grundskolans
schema krymptes. Filadelfiaförsamlingens söndagsskola var ett sätt att
motverka ”avkristnandet”. Genom att väga upp bristerna i skolans kris767

Se även ÅB 1947 s. 1.

768

ÅB 1965 s. 10-11, jämför med ÅB 1964 s. 1: ”… avkristningens förespråkare
vinner ständigt nya landvinningar”.
769

ÅB 1970 s. 7.

770

ÅB 1958 s. 8.
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tendomsundervisning skulle moralen bland barn och ungdom förbättras.
”Som Guds folk tror vi att lösningen på dessa problem är att Guds ord åter
kommer till sin rätt i det unga Sverige”.771 Söndagsskolan formade dock
inte enbart goda kristna utan även goda medborgare, vilket framhålls i ett
specialnummer av Evangelii Härold. Enligt författaren till artikeln ”Samhället och söndagsskolan” hade myndigheterna gjort många goda insatser
för ungdomar men dessa hade inte varit tillräckligt effektiva för att hantera
”ungdomsproblemet”.772 Insatserna behövde sättas in tidigt för att vara
förebyggande.
Vi tveka inte att från kristet håll påpeka, att söndagsskolan och den kristna
förkunnelsen är det mest rationella medel, då det gäller att motverka kriminaliteten och de nedbrytande krafterna i samhället och i vårt land skapa en
sund, ren och glad ungdom.773

Författaren avslutar artikeln:
Barnen behöva söndagsskolans undervisning och vägledningen, hemmen behöver dess stöd och hjälp i uppfostrans tunga och svåra ansvar, samhället
behöver den i sin kamp för ädla mål och ideal, i dess kamp för att skydda
och hjälpa det uppväxande släktet att bli goda och ädla samhällsmedborgare.774

I detta sätt att resonera ryms, underförstått, tanken att skillnaden mellan
församlingens tid på jorden och samtida visioner för samhället inte är så
olika. Gränsen mellan Filadelfia och ”de” som ville verka för ett ”gott”
samhälle tonas därmed ned.

Social verksamhet
Tidigare i kapitlet konstaterades att församlingens sociala verksamhet bedrevs under hela undersökningsperioden och att arbetsmetoderna i verk771
ÅB 1964 s. 10-11. ”Då kristendomsundervisningen i hem och skola försvinner
alltmer, är det Guds församlings uppgift att träda in och ge de unga evangelium”,
ÅB 1964 s. 10-11. Förutom söndagsskolan startades även bibelklasser för skolungdom med motiveringen att kristendomsundervisningen i skolan minskade, ÅB 1961
s. 7-8. Se även ÅB 1948 s. 10; 1958 s. 8; 1959 s. 7.
772

EH 1950-01-12 s. 330.

773

EH 1950-01-12 s. 31. Jämför med en formulering i en årsberättelse tjugo år
senare: ”Ungdomskriminaliteten breder ut sig allt mer. Skrämda, men ack så tafatta, bevittnar våra ansvariga myndigheter, hur frukten av tidigare sådd växer
fram. Stort ansvar vilar idag på de kristna, om en ändring skall ske.” ÅB 1969 s.
10. Se även ÅB 1970 s. 7; 1971 s. 7.

774
EH 1950-01-12 s. 31. Idén om att kristendomsundervisningen formade goda
medborgare hade förekommit tidigare, se exempelvis EH 1932-10-13 s. 692-695.
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samheten delvis förändrades. Exempelvis avvecklades matutskänkningen i
mitten av 1940-talet och härbärgesverksamheten i slutet av samma årtionde.775 Här fanns uppenbara tidsmässiga samband med den sjunkande
arbetslösheten och den allt mer utbyggda välfärden från mitten av 1940talet. Frågan är hur församlingen framställde den allmänna välfärden och
församlingens roll inom det sociala fältet när det allmänna alltmer tog över
de privata organisationernas roll?
Det visar sig att utbyggnaden av välfärden framställdes som i grunden
positiv. Församlingsledningen noterar i texterna uppskattande de sociala
förbättringar som välfärden medfört.776 Samtidigt noteras brister, vilket
motiverade ett fortsatt behov av församlingens sociala verksamhet. En brist
som formuleras är systemets påstådda ineffektivitet. Trots att välfärden
byggdes ut och många fick det bättre var det människor som föll mellan
stolarna. För den gruppen människor beskrivs Filadelfias insatser som fortsatt nödvändiga.777
Fattigdomens fortsatta existens i välfärdssamhället förklaras utifrån den
bibelcentrerade världsbilden. Det hänvisas till bibelord som talar om att
fattiga alltid skulle komma att finnas i samhället.778 Fattigdomens fortlevnad ses även som en konsekvens av syndens fortsatta existens.779 I linje
med det beskrivs, främst under 50- och 60-talet, moraliskt förfall som bidragande till fattigdomen, vilket framkommer i följande citat.
På grund av den tilltagande moralupplösningen ökar också skilsmässorna i
en skrämmande utsträckning och i samband med dessa blir det ekonomisk
misär för många.”780
Den moralupplösning, som kännetecknar tiden och som resulterar i att hem
och familjer upplösas genom otrohet och skilsmässor, bringar också med sig
mycket av fattigdom och nöd. En mycket stor del av det klientel, som söker
sig till räddningsmissionen, är frånskilda mödrar med sina barn.781

775

ÅB 1943 s. 16; 1944 s. 17-19; 1945 s. 21-22; 1949 s. 13; 1950 s. 12-14. Även
sommarbarnverksamheten, Kommittén för fattiga söndagsskolbarns beklädnad och
vilohemmen upphörde under 1940- och 1950-talen.
776

ÅB 1950 s. 12; 1951 s.13; 1953 s. 12.

777

ÅB 1950 s. 13; 1953 s. 12.

778

ÅB 1945 s. 21; 1950 s. 12; 1953 s. 13.

779

ÅB 1950 s. 12.

780

ÅB 1955 s. 13.

781

ÅB 1953 s. 12-13. Se även ÅB 1962 s. 12; 1965 s. 11.
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Fattigdomen förklaras emellertid inte uteslutande i termer av moralupplösning utan kopplas även till sjukdom och arbetslöshet.782 Vid några tillfällen
och då särskilt under 40-talet och framåt antyder materialet att den urbana
storstadsmiljön i sig var en orsak till fattigdom och nöd.783 Bland annat
används formuleringar som; ”…det finns också alltid i en stad sådan som
Stockholm…” och ”…i en storstad som Stockholm finns människor, som
lever i misär…”.784
Förutom att inte alla som behövde fick hjälp, kritiseras välfärdssystemen
för att endast vara inriktade på det materiella.
Och samhällsfrågorna – hur skall de lösas? Visst har vi kört fast? Låt oss ärligt erkänna det. Vi har skapat en bättre tingens ordning än den som var rådande för 50 år sedan. Materiellt. Men eländets flod väller bara fram i
andra strömfåror. Sinnessjukhusen räcker inte, fängelserna är överfulla,
spriten ödelägger hem och familjer och ungdomsbrottsligheten håller på att
nöta sönder huden över samhällets pulsåder. Varför? Därför att Kristus Jesus och hans lära är inte något som man kan anta eller förkasta utan påföljd.785

För Filadelfiaförsamlingen fanns inte några vattentäta skott mellan andliga
respektive fysiska, psykiska och sociala omständigheter. Samhällsproblem
kunde inte lösas med enbart ekonomiska åtgärder. Enligt församlingen
kunde individens problem i grunden endast avhjälpas om hon blev ”frälst”
för då påverkades inte bara hennes inre utan också hennes hem.786 De
många ”förvandlade” individerna påverkade i sin tur samhället.787 Detta
sätt att betrakta välfärdssystemen innebar att det offentliga och Filadelfia
ansågs komplettera varandra. Samhällets förändring i fråga om materiell
standard förkastades inte, men sågs som ytlig. Trots förändringen ansåg sig
församlingen ha en avgörande roll att spela i välfärdssamhället.
Inom det sociala fältet var alltså förhållningssättet till kommun och stat
inte konkurrerande utan snarare kompletterande. Den relativt följsamma
inställningen hängde troligtvis samman med att inte hjälpverksamheten i
sig var avgörande för gruppens existens. Istället var det ett behov som
kunde fyllas samtidigt som det gav möjlighet att sprida budskapet. Skulle
782

ÅB 1955 s. 13.

783

ÅB 1945 s. 21.

784

ÅB 1953 s. 13; 1970 s. 10.

785

EH 1964-12-17 s. 20. Kritiken mot materialismen finns dock innan efterkrigstiden, se t. ex. EH 1924-12-18 s. 7; 1928-08-16 s. 517-520; 1930-06-16 s. 476-477.
786

ÅB 1972 s. 10; 1966 s. 8.

787

EH 1960-03-31 s. 2; 1964-10-08 s. 32.
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de materiella behoven upphöra att existera skulle resurserna kunna riktas
mot andra grupper för att försöka nå dem.

Främlingskapets gränser visade sig i verksamheten
Söndagsskola och social verksamhet tonade ned främlingskapstemat. Nedtoningen hade dock olika funktion och skedde på lite olika sätt inom respektive verksamhet. I relation till söndagsskolan handlade det om att få
barn att delta. Avgörande var då föräldrarnas förtroende för verksamheten. Det tillskrivna främlingskapet försvårade därför arbetet. Församlingen
tonade ned gränsen genom att argumentera för söndagsskolans samhällsnytta. En viktig byggsten i denna argumentation var att kristendomen inte
enbart bidrog till frälsning utan även till ett bättre samhälle. Barnen blev
genom den inte enbart goda kristna utan även goda svenska medborgare.
I fråga om det sociala arbetet gjorde församlingens relativt positiva värdering av det statliga och kommunala välfärdssystemet att den kunde
skapa sig en roll i samhället. Även här argumenterade Filadelfia för sin
samhällsnytta och det tillskrivna främlingskapet tonades ned. Samtidigt
som den tillskrivna identiteten blev svagare kunde emellertid församlingen
förstärka självbilden genom att argumentera för att den hade lösningen på
verkliga samhällsproblem.

Sammanfattning
Under det första årtiondet gavs i verksamheten bilden av den växande och
aktiva församlingen som ville sprida sitt budskap. Det fanns dock inslag i
verksamheten som upprätthöll en gräns mellan gruppen och omvärlden.
Under 1920- och 1930-talen ökades antalet verksamheter som riktades till
medlemmarna och de angivna syftena med dessa aktiviteter markerade en
tydlig skillnad mellan ”vi” och ”de”. Samtidigt kvarstod bilden av det
expansiva arbetet. Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan materialiserade
församlingens framgång och styrka. Från 1940- och 1950-talen började
verksamheten öppnas upp alltmer mot samhället i övrigt. Stora delar av
arbetet beskrevs fortfarande under 1960- och 1970-talen som uppsökande
– nya människor skulle nås. Parallellt med detta visar sammanställningar
av verksamheten att de grenar av arbetet som riktades till medlemmarna
under andra halvan av 1900-talet var mycket omfattande.
Gentemot vilka aktörer eller fenomen markerade då församlingen gränser alternativt tonade ned dessa? Gränserna markerades både mot de äldre
frikyrkosamfunden och mot ”världen” – det vill säga nedbrytande krafter i
samhället, mot ”smutslitteratur”, ateism och avkristning. Fysiska gränser
överbryggades mot icke-troende eller icke-medlemmar genom användandet
av neutrala lokaler, öppna platser och utpostverksamhet. Skillnaden mellan
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församlingen och samhället tonades också ned. Både de fysiska och de
retoriska gränsdragningarna präglades av en dubbelhet. Detta blev särskilt
tydligt beträffande huvudbyggnaden som både var ett skydd mot ”världen”
och fungerade som ett redskap för att nå nya människor. I fråga om aktörer och fenomen kan det noteras att det sällan eller aldrig lyftes fram konkreta aktörer.
I huvudlokalernas arkitektur markerades en gräns mot det ”kyrkliga”
och i Filadelfiakyrkan markerades även en gräns till den baptistiska byggtraditionen. Med tanke på de spända relationer som rådde mellan Filadelfiaförsamlingen och samfund som Missionsförbundet och Baptistsamfundet är det även möjligt att tolka Filadelfiakyrkans storlek som en markering gentemot dem. Den skulle i så fall ha symboliserat församlingens tillväxt och styrka i jämförelse med de äldre samfunden vars medlemstillväxt
vid tidpunkten hade avstannat eller avtagit.
När det gällde huvudlokalernas funktion i gränsdragningen mellan församlingen och ”världen” fanns två sidor. Å ena sidan framställdes de som
ett medel för att nå nya människor, å andra sidan som skydd mot omvärlden. Dessa lokaler utformades till stor del som samlingssalar och motiverades med en önskan om att komma i kontakt med så många människor
(icke-medlemmar) som möjligt. De blev materialiseringar av berättelsen om
den växande församlingen. Särskilt Filadelfiakyrkan blev en symbol för
uppdraget att nå många. Samtidigt framställdes lokalerna som församlingens hem där medlemmarna var skyddade och kunde hämta kraft. De fungerade därmed även som platser där främlingskapet kunde stärkas. Huvudbyggnaderna framstod i och med det både som en identitetsmarkör och
ett verktyg för att överbrygga gränsen mellan ingrupp och utgrupp. Därmed inte sagt att den gränsen tonades ned. Det fanns under de tre första
årtiondena, då kyrkorna togs i bruk, ett tydligt innanför och utanför, men
den gränsen markerades inte alltid rumsligt.
Dubbelheten som framträdde i analysen av huvudlokalerna framträder
även i analysen av församlingens övriga verksamhet. Rumsanvändningen
antydde nämligen att stadens fysiska förutsättningar användes både för att
markera avstånd mellan ingrupp och utgrupp och för att skapa mötesplatser mellan församling och omvärld. Exempelvis gällde det användandet av
icke-kristna platser men även delar av verksamheten på ”utposterna”
kunde tolkas som rumsliga strategier för att tona ned fysiska gränser. Under en period – i huvudsak 1930-talet – fanns samtidigt tanken att rummet
kunde tillhandahålla ett behövligt avstånd mellan församlingarnas medlemmar och ”världen”.
Den medlemsinriktade verksamheten, betraktad i sin helhet, antyder viljan att forma ett eget ”samhälle” där medlemmarna kunde leva avskilt från
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samhället i övrigt. Upprättandet av sådana typer av alternativa ”samhällen” har tolkats på olika sätt. Till exempel har de tolkats som uttryck
för ledningens vilja att ha social kontroll över medlemmarna eller ett uttryck för viljan att försvara eller skydda gruppen från samhällets påverkan
och förändring.788 Det är troligt att det fanns inslag av båda dessa aspekter.
Fenomenets gränsdragande funktion i praktiken ska dock inte överdrivas.
För det första kunde inte alla medlemmar delta i alla verksamheter på
grund av praktiska begränsningar. För det andra var inte alla verksamheterna i bruk samtidigt.
När det gällde förhållningssättet gentemot samhället togs söndagsskoleverksamheten och den sociala verksamheten som exempel. Det visade sig
att retoriken kring dessa verksamheter rymde både gränsmarkeringar och
öppningar. Markeringen tog sig uttryck i kritik mot avkristning av skolan
och brister i välfärden. Den tog sig även uttryck i tanken om att Filadelfiaförsamlingen hade det som samhället saknade. Öppningarna tog sig uttryck i en i många stycken positiv beskrivning av välfärdens utveckling.
Dessutom fanns, framför allt från 1950-talet, öppningar gentemot samhället genom att samhällets mål och församlingens mål delvis överlappade,
till exempel i en önskan att skapa goda medborgare. Även här kommer
således den tidigare omnämnda dubbelheten till uttryck.
Verksamheten laddades även symboliskt genom att relateras till världsbilden och konkreta bibelhänvisningar. De rum man tog i bruk och den
utåtriktade verksamheten man bedrev sågs som medel för att uppnå församlingens uppdrag, vilka i sin tur härstammade från gruppens världsbild.
Bibliska referenser var vanliga för att ge mening åt den utåtriktade verksamheten. Undantaget var demonstrationerna som motiverades som en
reaktion mot upplevda samhällsförändringar. Explicita bibliska referenser
saknades också i relation till delar av den medlemsinriktade verksamheten,
som semesterhems- och medial verksamhet. Däremot visades på praktiska
betydelser genom anspelningar på världsbilden. Därmed framstår delar av
församlingens arbete som mer praktiskt än ideologiskt motiverade. Det
skulle kunna tolkas som att dessa verksamhetsgrenar fogades till världsbilden snarare än genererades av den.
Även om det praktiska ibland framstår som det överordnade accepterades inte alla verksamheter. Basarer och liknande avvisades till exempel av
Filadelfia. Det förekom även verksamheter som inte fullt ut inneslöts i församlingen trots att den var engagerad i dem. Hjälpkassa, banken, dagstidningen och partiet var exempel sådana aktiviteter. Jag tolkade detta styv788
Bax (1988) s. 106-107; Righart (1986). Jämför Halldorf, Joel (2010) ”Lewi
Pethrus and the Creation of a Christian Counterculture” i Pneuma 32, s. 354-368.
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moderliga förhållningssätt som uttryck för att de var problematiska i ett
identitetsperspektiv. Problemet låg i att de varken anknöt till gruppens
uppdrag och tanken om att den var beroende av Guds välsignelse. Möjligen skulle verksamheterna i fråga kunna knytas till framgångstemat. Banken
skulle då kunna ses som ett uttryck för ekonomisk framgång och partiet
som ett uttryck för ett stort samhällsinflytande. Den typen av framgång får
dock enbart en svag symbolisk laddning eftersom den inte är sprungen ur
uppdraget och ett resultat av Guds ingripande.
I kapitlets tredje och sista del noterades att verksamheten även motiverades utifrån ett samhällsperspektiv – vad som var bra för samhället. Motivet användes både inåt mot medlemmarna för att skapa det engagemang i
tid och pengar som behövdes i verksamheten och utåt, för att utomstående
skulle få förtroende för församlingens arbete. Denna typ av meningsgivare
hörde framför allt till undersökningsperiodens tre sista decennier. Genom
detta sätt att motivera verksamheten antyddes även en försvagning av
främlingskapet.
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Avslutning
Syftet med det avslutande kapitlet är dels att sammanfattande svara på
avhandlingens övergripande frågor, dels att diskutera Filadelfiaförsamlingens självbild mot bakgrund av förändringar inom den egna rörelsen och i
det omgivande samhället. De övergripande frågorna är: Vilken självbild
berättade församlingen fram och hur förändrades självbilden under perioden? Vilka berättelser kan Filadelfiaförsamlingens identitetsberättande
sägas grundas i eller relatera till? Vilken självbild framkom i verksamheten
och hur förhöll sig denna bild till den uttalade berättelsen? Vilka strategier
använde församlingen i formandet och förstärkandet av självbilden och hur
förändrades dessa under perioden? Kapitlet är disponerat utifrån dessa
frågor.

Den framgångsrika men motarbetade församlingen
Berättelsen handlade om den lilla och motarbetade men trogna gruppen
som på grund av Guds inverkan blev en mycket stor och betydelsefull församling. Den huvudsakliga självbild som framträdde i berättelserna var
således den motarbetade men framgångsrika församlingen. I grunden var
det fråga om en framgångssaga. Berättandet byggdes framför allt på temana framgång och främlingskap.
Framgången handlade om ökat medlemsantal, utvidgad verksamhet och
få eller inga inre strider. Den sågs som frukten av Guds välsignelser men
även som frukten av hårt arbete. Bilden av den växande församlingen
framhölls även när organisationen var inne i en mättnadsfas. Filadelfias
självbild påverkades därmed inte nämnvärt av inre och yttre förändringsprocesser. Tillväxttemat knöt på så sätt samman dåtid och samtid och
skymde förändringen.
Parallellt med framgången fanns hela tiden främlingskapet som en del av
självbilden. Den byggdes på den tillskrivna identitet som pingstvännerna
fick genom kritiken från press och samfundsledare redan 1907. Uteslutningen från Baptistsamfundet 1913 stärkte också främlingskapet. De första
åren i församlingens historia blev betydelsefulla för formandet av självbilden. Motståndet stärkte dock Filadelfia som ingrupp. Genom att likna de
svårigheter församlingen hade mött med den utstötthet som hade präglat
Jesus jordeliv framträdde en bild av den trogna efterföljaren.
Det fanns dock gränser för hur mycket främlingskap Filadelfia accepterade. Det tydligaste exemplet var församlingens avståndstagande från tillskriven identitet som antydde Pingströrelsens afro-amerikanska ursprung.
Filadelfia argumenterade emot detta och knöt istället rörelsen till det
svenska.
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Förändringar i berättandet och självbilden
Filadelfias berättande kännetecknades i regel av fokus på verksamhet snarare än på medlemmarna. Detta gällde dock inte berättelsen om församlingens grundande där individer och en grupp utgjorde huvudaktörerna.
Församlingens ansvariga, det vill säga dess predikanter, pastorer och andra
ledare, hölls också fram i andra sammanhang.
Bilden av församlingen var därmed relativt likartad i de olika jubileumsskrifterna, men det fanns också skiftningar. En sådan gällde det utrymme i
berättandet som gavs åt medlemmarna. I undersökningsperiodens sista
jubileumsskrift inkluderades, till skillnad från tidigare, enskilda medlemmar utan någon särskild funktion i organisationen.
Generellt sett fick ledarna en alltmer central plats i berättandet. Detta
gällde särskilt Lewi Pethrus. Han tillskrevs närmast en ”övernaturlig” roll i
Filadelfias historia. Detta blev särskilt tydligt 1980, sex år efter hans död.
Då framträdde stora likheter mellan sätten att berätta församlingens historia och Pethrus liv. Pethrus fungerade därigenom som en symbol för församlingen, särskilt i de senare berättelserna.
Bilden skiftade även när det gällde Filadelfias roll nationellt och internationellt. Trots den centrala funktion Filadelfiaförsamlingen tidigt hade i
den svenska och internationella pingströrelsen framställdes den inte alltid
på detta sätt i berättelserna. Det var framför allt i jubileumsskrifterna från
1940 och 1960 som Filadelfia framställdes som en ledande aktör i Sverige
och internationellt. I övriga jubileumsskrifter var den rollen inte signifikant
och/eller placerades enbart i det förflutna.
Det motstånd och de utmaningar som berättades fram handlade om
skepticism och avståndstaganden inom kyrkliga sammanhang, skriverier i
pressen och svårigheten att få ändamålsenliga och tillräckligt stora lokaler
för verksamheten. Detta försvårade församlingens möjligheter att nå nya
människor. Samtidigt vändes dock den tillskrivna identiteten till något
positivt på så sätt att främlingskapet användes för att definiera och stärka
ett ”vi”. Trots att kritiken mot Pingströrelsen efter hand tonades ned och
att rörelsen blev mer och mer accepterad, upprätthölls bilden av församlingen som den motarbetade, inte bara historiskt sett utan även i samtiden.
Detta gällde fram till 1960. Fram till dess fungerade främlingskapet därmed även som en indikator på autenticitet. Den kollektiva identiteten
stärktes också genom att interna konflikter och förändring över tid tonades
ned.
I berättelsen drogs gränser mot Baptistsamfundet, andra frikyrkliga,
konkurrerande icke-kristna organisationer, profan press och smutslitteratur. Det framskymtade även markeringar mot personer eller fenomen inom
församlingen eller rörelsen, men bara undantagsvis. Inom berättandet

214

I ANDREAS K. G. THÖRNEn framgångsrik främling

skedde förändringar i fråga om vilka som utpekades som de huvudsakliga
antagonisterna. Från och med 1930 flyttades tyngdpunkten från Baptistsamfundet och andra frikyrkliga till profana motståndare som press och
”smutslitteratur”. 1980 var det åter baptister som var i fokus men då framför allt ur ett historiskt perspektiv.
De mest påtagliga förändringarna skedde 1980. Då nyanserades historieskrivningen genom att den även inkluderade interna konflikter och nedgångar i medlemstillväxten. Tillväxt och motstånd hade dock fortfarande
funktioner i berättelsen men skillnader mellan ”då” och ”nu” började
framträda i historieberättandet.
Enligt Jörn Rüsen har historieberättandet till syfte att ordna händelser
och ge dem mening. För att berättelser ska ha den funktionen behöver de
vara giltiga eller koherenta. På en ytlig nivå kan framhållandet av temana
framgång och motstånd/främlingskap sägas ifrågasätta giltigheten hos Filadelfiaförsamlingens berättelse, då beskrivningen av församlingen som
växande och motarbetad inte alltid överensstämde med faktiska förhållanden.
Rüsen begränsar dock inte giltigheten till fakta. Han menar att tolkningen även måste ske i relation till en betydelsedimension. Den dimensionen
adresserar berättelsens förhållande till sådant som gruppens normer, mål
och identitet.789 Det är snarast utifrån en sådan betydelsedimension som
Filadelfias berättelse om tillväxt och motstånd framför allt fick sin giltighet. Tillväxten bands i berättelserna till gruppens världsbild. När man talade om tillväxt gjorde man det exempelvis i relation till uppdraget att
sprida budskapet och vinna så många som möjligt innan Jesus kom tillbaka, men tillväxten knöts också till föreställningarna om att församlingen
var en del i en väckelse sänd av Gud, att Filadelfia var en ”levande” församling, att Gud handlade och att församlingen var välsignad. Allt detta
bevisades av tillväxten. Motståndet kopplades på ett liknande sätt till
världsbilden. Det relaterades till det lidande som Jesus hade mött enligt
evangeliernas berättelser. Det som var ”av Gud” hade alltid motarbetats.
Såväl tillväxten som motståndet fungerade som indikatorer på autenticitet.
Fasthållandet vid tillväxten och motståndet/främlingskapet kan även belysas i relation till Richard Jenkins diskussion om symbolernas kontinuitet.
Redan från den första jubileumsskriften 1921 hade tillväxten varit en återkommande och central del i ledningens berättelse om församlingen. Genom
återupprepning och explicita kopplingar till världsbilden blev tillväxten
därigenom en symbol för ingruppen. Med tanke på den kritik gruppen
789

Rüsen (2004) s. 62-70; Rüsen (2008) s. 59-74. Se även Bruner (2003) s. 63-67;
Fisher (1997) s. 315-322; Alm (2002) s. 24-25; Wiklund (2006) s. 65-69.
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upplevde och den spänning som rådde i relationerna till andra frikyrkogrupper framstår det som troligt att betoningen på tillväxten markerade
en gräns mellan ”vi” och ”de”. Formuleringar i texterna talar även för
detta. Detta sätt att berätta fortgick under hela undersökningsperioden,
dock med vissa skiftningar i betoning. Ett övergivande av symbolerna
framgång/tillväxt och motstånd/främlingskap hade, enligt den analys som
gjorts här, riskerat att sätta centrala delar av identiteten ur spel.
Rüsen och andra berättelseteoretiker betonar även att berättelsen måste
vara föränderlig för att vara användbar. Min studie visar dock att berättandet, åtminstone på den nivå som avhandlingen belyst, var trögrörligt.
Självbilden framstod som svårföränderlig utan att för den skull vara statisk. Det skedde betoningsförskjutningar, men många av de sammanhållande symbolerna var i fallet Filadelfia motståndskraftiga mot förändring.
De aspekter som lyfts fram i analysen av spänningarna fungerar även
som delar av en förklaring till varför förändringen i berättandet dröjde.
Frågan om varför berättelsen från 1980 skiljde sig från de övriga i fråga
om övergripande tema kvarstår dock. Nu är inte detta en fråga som denna
avhandling har till syfte att besvara, men några förslag på möjliga aspekter
av denna förändring har ändå presenterats. En sådan var det faktum att
Lewi Pethrus hade avlidit 1974 och att ingen av de övriga pionjärerna
längre var i livet. Församlingen var därmed inte längre någon enskilds
livsprojekt. En annan aspekt var att det några år innan 1980 hade skett
många dop i församlingen, vilket medförde att tidigare svaga perioder lättare kunde beskrivas som en parentes. Dessutom var tillväxten låg i Pingströrelsen i stort, så Filadelfia behövde inte betona tillväxt för att passa in i
rörelsen. Det fanns heller inte samma behov av att bevisa ett övertag i förhållande till andra frikyrkosamfund eftersom tidigare konflikter var utredda eller nedtonade. Därtill bidrog den karismatiska väckelsen under
1970-talet genom att den karismatik som tidigare setts som specifik för
Pingströrelsen nu hade tagits emot i många frikyrkliga och kyrkliga sammanhang. Slutligen hade förhoppningarna om en oavbruten positiv utveckling av ekonomi och välfärdssystem fått sig en knäck i samhället i
stort. Socialdemokraterna som tidigare skrivit en mycket optimistisk historia om Sverige under 1900-talet började tona ned sin förträfflighet. Övergivande av framgångssagor låg därmed i tiden.

Filadelfiaförsamlingen berättade inte i ett vakuum
Richard Jenkins och Zygmunt Bauman argumenterar för att de symboler
som självbilden formas runt konstrueras i relation till andra symbolsystem.
Liknande resonemang återfinns inom den narrativa teorin. Andrew D.
Brown, Michael G. W. Bamberg och Molly Andrews menar att identitets-
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berättandet sker i relation till andra berättelser. Vilka berättelser kan Filadelfiaförsamlingens identitetsberättande sägas grunda sig i eller relatera
till?
Det kan konstateras att det fanns ett internt beroende mellan jubileumsskrifterna. Senare jubileumsskrifter byggde till stor del på de tidigare. Detta
faktum behöver tas med i tolkningen, särskilt när det gäller kontinuiteten i
självbilden. Förutom att tolkas i ljuset av identitets- och berättelseteori kan
berättelsen också belysas källkritiskt när det gäller det interna beroendeförhållandet mellan olika texter.
Det är möjligt att diskutera Filadelfiaförsamlingens historieberättande i
relation till andra existerande berättelser. Enligt Carl-Erik Sahlberg kritiserades pingstväckelsen och Pingströrelsen särskilt under 1910- och 1920talen. Från frikyrkligt/kyrkligt håll anklagades pingstväckelsen för att ”inte
vara från Gud”, den framställdes istället som mänskliga idéer och effektsökeri eller djävulens verk. I den kontexten berättade Filadelfia om en framgångsrik verksamhet helt avhängig Gud. I profan press adresserades de
karismatiska uttrycken, de känsloyttringar som relaterades till dem och att
majoriteten av deltagarna var kvinnor. Dessa fenomen omskrevs som något sjukligt och intellektuellt lågtstående som inte hörde den moderna tiden
till. I Filadelfiaförsamlingens berättelser framträdde däremot inte en bild av
en karismatisk eller känslodriven organisation, vilket kan ses som ett svar
på den typen av kritik. Det man betonade var snarare plikttrogenhet, uthållighet, arbetsamhet, ekonomisk styrka, administrativ kapacitet etcetera,
det vill säga värden som kan kopplas till det i tiden starka skötsamhetsidealet.
Även kontinuiteten i berättandet skulle kunna tolkas i relation till den
kritik man fick, närmare bestämt till den interna kritik som församlingens
och Pingströrelsens institutionalisering medförde. Under 1940- och 1950talen fanns det, som framgått, röster inom Pingströrelsen som menade att
rörelsen lämnat sitt ursprung som väckelserörelse. Därmed förelåg ett behov av att visa på att Filadelfiaförsamlingen, och därmed rörelsen i stort,
var trogen sitt ursprung. Symbolerna motstånd och framgång knöt samman dåtid och samtid i berättandet och tonade ned förändringen.
Det fanns drag i Filadelfiaförsamlingens historieskrivning som även återfanns i annat väckelsekristet historieberättande. Ett övergripande tema som
verkade återkomma var kyrkans brister och den egna rörelsen som återupprättelsen av den sanna kristendomen. Mats Larsson hävdar i sin studie
av en lokal baptistförsamling att dess historiesyn var präglad av en ”förfallsteori”. Detta synsätt innebar en indelning av kyrkans historia i olika
perioder präglade av förfall respektive upprättelse; urkyrkan präglades av
ett idealtillstånd medan statskyrkans införande på 300-talet inledde en
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period av nedgång som upphävdes i och med reformationen, efter en tid
kom ytterligare en period av förfall, och genom baptismen upprättades
kyrkan ännu en gång.790 För Filadelfiaförsamlingen skedde återupprättelsen
först i och med pingstväckelsen.
Ett annat tema som förekom både i Filadelfias och baptistförsamlingens
berättande var martyrskapet. Den ovan nämnda baptistförsamlingen
gjorde berättelser om förföljelser mot det så kallade Orsaläseriet till en del
av sin egen historia.791 Hänvisningar till historiska händelser på det här
sättet förekom dock inte i Filadelfias jubileumsskrifter. Där handlade det
om det motstånd som församlingen själv mött. Däremot användes temat på
ett liknande sätt i båda fallen. Genom martyrskapet vändes motståndet
mot gruppen till något positivt – en indikator på autenticitet.

Verksamheten bekräftade och motsade berättelsen
Det framgångstema som präglade det historiska berättandet återfanns även
i årsberättelsernas tal om verksamhetens rum, praktik och retorik. Särskilt
tydligt blev det när det gällde församlingens upptagenhet med att skaffa
stora och uppseendeväckande lokaler. Filadelfia började i en anspråkslös
källarlokal för 500 personer och hade tjugo år senare en arkitektoniskt
uppmärksammad kyrka för 4 000 personer, Sveriges då största samlingslokal. Filadelfiakyrkan kom att bli en symbol för församlingen - framgångssagan materialiserad.
Det är dock svårt att se symboliska kopplingar mellan den andefyllda
skaran som väntade Jesus återkomst och den väldiga Filadelfiakyrkan. Det
finns därför anledning att som Helje Kringlebotn Sødal tolka kyrkan som
ett uttryck för en förändrad syn på apokalyptiken, en förändring från
omedelbart förestående till uppskjuten återkomst. Den monumentala ka-
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Larsson (2007) s. 109-114. Ett liknade sätt att berätta återfanns även hos Bibeltrogna Vänner enligt Daniel Lindmark, (2014) ”Kvarlevan av den gamla stiftelsen – Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, Axel B. Svensson och historien” i
Claesson, Urban & Sinikka Neuhaus (red.) Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, s. 72-97. Det finns även stora likheter med
Archers redogörelser för den tidiga nordamerikanska pentekostala rörelsens sätt att
berätta historien, (2004) s. 116-118.
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Larsson (2007) s. 105-107. Martyrskapet verkar även ha präglat historieberättande utanför den baptistiska traditionen. Enligt Carola Nordbäck förekom temat
även i Missionsprovinsens, bildad 2003, berättande. Nordbäck, Carola (2014)
”’Att återvända till början’ – Historia och identitet inom Missionsprovinsen” i
Claesson, Urban & Sinikka Neuhaus (red.) Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, s. 132-162.
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raktären hos byggnaden talar emot en provisorisk verksamhet.792 Med
tanke på självbilden i berättandet var det kanske inte heller bilden av en
provisorisk verksamhet och en apokalyptisk församling som Filadelfia ville
låta framträda fysiskt. Däremot symboliserade den, för att tala med Sødal,
”pinsevekkelsens kraft i Sverige i mellomkrigstiden”.793 Om det tycks ha
funnits en motsättning mellan delar av läran och byggnaderna så framstår,
enligt min mening, historieberättandet och byggnadernas symbolik snarare
som överensstämmande.
Temat främlingskap – som markering av gräns mellan ingrupp och utgrupp – kom även till uttryck i verksamheten. Främlingskapet kunde uttryckas genom verksamhetens tre dimensioner: retorik, praktik och rum.
Vissa verksamheter, till exempel semesterhemmen, innefattade ett främlingskap i förhållande till omvärlden genom alla tre dimensionerna. De
beskrevs som en fristad, de var ämnade för medlemmar och de bedrevs på
vad som framstår som en fysiskt avskild plats. Fristadsfunktonen återfanns
även i relation till församlingens huvudbyggnader. Retoriskt framställdes
de som hem och borgar; det fanns praktiker såsom församlingsmöten som
enbart var öppna för medlemmar och byggnadernas väggar bidrog då till
en rumslig avgränsning. Dessa verksamheter markerade dock främlingskapet på olika sätt under undersökningsperioden. Den retoriska avgränsningen i relation till byggnaderna gällde främst de första trettio åren. I
praktisk och fysisk bemärkelse kvarstod gränserna perioden ut.
Gentemot vilka aktörer eller fenomen markerades då dessa gränser? I
jubileumsskrifterna utgjorde andra frikyrkliga och särskilt Baptistsamfundet explicita utgrupper. Så var dock inte fallet i årsberättelserna. Framför
allt gällde det ”världen” – det vill säga nedbrytande krafter i samhället. Det
skedde bland annat genom semesterhemmens funktion som frizoner och
genom att medlemmarna hölls sysselsatta med församlingsrelaterade verksamheter, litteratur, musik etcetera. Det är dock möjligt att tolka in Baptistsamfundet som en underförstådd utgrupp. Filadelfiakyrkans storlek
skulle, mot bakgrund av de spända relationer som rådde mellan Filadelfiaförsamlingen och samfund som Baptistsamfundet och Missionsförbundet,
kunna tolkas som en markering gentemot dem. Som en symbol för församlingens tillväxt och styrka utgjorde kyrkan en kontrast till de äldre samfundens avstannande eller avtagande medlemstillväxt. Startandet av vissa
verksamheter som redan fanns att tillgå genom andra frikyrkosamfund och
avståndstagandet från andra verksamhetsgrenar som dessa bedrev kan
kanske också ses som exempel på en markering mot dessa aktörer.
792

Sødal (2013) s. 146-149, 162-171.
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Sødal (2013) s. 148.
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I Filadelfiaförsamlingen visade det sig att det fanns ett batteri med verksamheter riktade till medlemmarna. Genom dessa var det teoretiskt möjligt
för medlemmen att omslutas av församlingen från barnsben till livets slut.
Därmed framträdde ett avskilt ”vi” också på ett övergripande plan. Även
om denna avgränsande funktion inte ska underskattas, särskilt inte på
individuell nivå, ska den heller inte överdrivas. Dels var det inte praktiskt
möjligt för alla medlemmar att delta i alla verksamhetsgrenar och dels
bedrevs inte alla verksamheter samtidigt. Om det dessutom läggs ett helhetsperspektiv på verksamheten blir det tydligt att församlingen både värnade om medlemmarna och hade ett omfattade arbete med syfte att nå ut
till människor utanför församlingen. Det fanns alltså även gränsöverskridande verksamhet.
Detta att bedriva omfattande verksamheter som skapade alternativ för
medlemmarna var inget unikt för Filadelfiaförsamlingen och Pingströrelsen. Det förekom också inte minst inom arbetarrörelsen.794 Fenomenet var
heller inte begränsat till Sverige. I exempelvis Frankrike bedrev församlingar och klosterordnar en rad alternativa institutioner.795 I länder som Nederländerna och Belgien institutionaliserades samhällena i stor utsträckning
med utgångspunkt i konfessionella eller ideologiska grupper.796 För Filadelfia och Pingströrelsen var dock den evangeliserande eller missionerande
verksamheten det centrala.
I rum och praktik fanns en medveten strategi för att tona ned gränser
genom användandet av ”neutrala” lokaler, utpostverksamhet och rumsligt
öppna platser. Syftet som angavs var att komma i kontakt med människor
som inte kom på möten i huvudlokalen. Den typen av verksamhet förekom
redan på 1910-talet. Det bör dock noteras att nedtoningen av de fysiska
gränserna ändå hade sin utgångspunkt i en skillnad mellan de troende och
de icke-troende.
Från slutet av 1940-talet tonades även retoriskt sett gränserna mellan
församling och samhälle ned. Det skedde genom hänvisning till församlingens samhällsnytta. I argumentationen för söndagsskolans fördelar framträdde ingen konflikt mellan församlingens intressen och samhällets intressen. Det förekom också inslag av en positiv syn på välfärdsstaten. Verk794

Horgby (2012) s. 369.
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McLeod (2000) s. 59-69, 167-169; Mather (1972) s. 59-86; Holt (1981) s. 190211. Se även Larkin (1995).
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Lijphart (1975) s. 17-18; Bax (1988) s. 1-5; Andeweg och Irwin (2005) s. 36-39;
Righart, Hans (1986) De katholieke zuil in Europa: een vergelijkend onderzoek
naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland,
België en Nederland.
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samheten som Filadelfia bedrev på det sociala området beskrevs som komplement till kommunens och statens välfärdsinstitutioner. På dessa områden framställdes församlingen inte som någon främling utan som en samarbetspartner.
Ytterligare en typ av nedtoning framträdde på 1950-talet i och med demonstrationer mot sekularisering och ”smutslitteratur”. Samtidigt markerade dessa demonstrationer tanken om en skillnad mellan församlingen och
samhället i övrigt. Det man protesterade emot ansågs ligga utanför gruppen; Filadelfia såg sig som bärare av en annan och sann moral. Det är
ändå möjligt att från 1940-talet konstatera att tonen mot samhälle och
politisk offentlighet var annorlunda och mer tillåtande.
De fysiska gränserna framställdes både som en tillgång och ett hinder i
verksamheten. Skillnaden mellan ingrupp och utgrupp markerades dock
inte främst genom byggnader. Skillnaden upprätthölls snarare praktiskt
och retoriskt; det vill säga genom den typ av etiska och språkliga gränskonstruktioner som Cedersjö, Kennerberg och Moberg pekat på. Den
rumsliga gränsen var däremot oftast dynamisk och öppen. Budskapet
skulle nå ut och människor tas in.
Det förekom även verksamheter som inte fullt ut inneslöts i församlingen trots att den var involverad i dem. Banken Allmänna Spar- och Kreditkassan, Filadelfias Centrala Hjälpkassa för Predikanter, tidningen Dagen
och partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS) var exempel på sådana
aktiviteter. Jag tolkade detta distanserade förhållningssätt som uttryck för
att de var problematiska ur ett identitetsperspektiv. Problemet låg i att de
varken på ett tydligt sätt anknöt till gruppens uppdrag: att sprida budskapet och ”vinna” människor, eller till tanken om att den var beroende av
Guds välsignelse.

Att hålla samman en grupp – strategier, spänningar och enighet
Vilka strategier användes för att forma och förstärka självbilden och på så
sätt hålla samman gruppen/organisationen? Flera olika symboler och gränser och deras funktion för en sammanhållande självbild har nämnts i detta
avslutande kapitel. Tanken är nu att ur detta bena ut några strategier för
sammanhållning och relatera dem till ”de förändringsprocesser som präglade församlingens och Pingströrelsens förhållningssätt till det svenska
1900-talssamhället” och därmed till tidigare forskning.

Strategier relaterade till förändringar som församlingen själv hade skapat
En process som präglade Filadelfiaförsamlingen och Pingströrelsen under
1900-talet var en föränderlig verksamhetsutveckling. Till den hörde en
kvantitativ medlemstillväxt där de första trettio åren, för Filadelfias del,
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kan beskrivas som en expansiv fas medan resterande del av perioden kan
beskrivas som en mättnadsfas. Till verksamhetsutvecklingen hörde även
breddning och institutionalisering av verksamheten. Interna konflikter
följde förändringarna inom verksamhet och organisation.
Ett antal organisatoriska strategier för sammanhållning utvecklades i rörelsen, exempelvis informella strukturer, nationella mötesplatser och en
stiftelse- och företagsmodell. Denna organisationsmodell har tidigare behandlats av Rhode Struble på en övergripande nivå och ur ett teologiskt
och organisatoriskt perspektiv. Frågan om hur processen hanterats inom
den lokala församlingen faller emellertid utanför hans syfte. Fokus ligger
istället på samarbete mellan församlingar, varav Filadelfia var en av de
mest centrala.
Enligt Struble växte en alternativ syn på samarbete mellan församlingar
fram bland pingstvännerna efter Filadelfiaförsamlingens uteslutning 1913.
Pingstväckelsen anklagades av de andra frikyrkosamfunden för att vara
splittrande. Lewi Petrus svar var att vända på kritiken och utpeka samfundsorganisationen som den splittrande faktorn. Sammanhållningen mellan församlingar skulle byggas på "den helige Ande", "Kristi kärlek",
"Ordet" och "de andliga tjänsterna" – inte på en övergripande organisation.797 Under den första halvan av 1900-talet växte i praktiken ett system
av samfundsliknande verksamheter ändå fram, men dessa var organiserade
i lokala församlingar eller som stiftelser och företag. Enheten kring dessa
projekt skapades, enligt Struble, framför allt genom rörelsens rikskonferenser. Konferenserna hade inget formellt mandat att fatta beslut men kunde
ge moraliskt stöd åt nya projekt.798 Enligt min läsning av Struble framträdde en organisation som delvis skilde sig från övriga frikyrkosamfund
men samtidigt hade samma funktion som dem. Denna organisationsmodell
motiverades utifrån bibliska exempel och tanken om Guds direkta ingripande. Genom att göra organisationsfrågan till en andlig fråga och använda en annorlunda organisationsmodell kunde Pingströrelsen organisera
den övergripande verksamheten och samtidigt markera en skillnad gentemot övriga frikyrkosamfund. Inkluderingen av verksamheten på rörelsenivå stod därmed både på ett praktiskt och ett teologiskt ben.
Vilka strategier förekom då inom den lokala församlingen för att hålla
samman organisationen? I denna studie har tre strategier, relaterade till
församlingens och rörelsens organisationsprocesser, kunnat urskiljas.
För det första handlar det om sättet att motivera verksamheten som en
del av världsbilden. Några olika slags motiveringar förekom i materialet.
797

Struble (2009/1977) s. 64-68.
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Struble (2009/1977) s. 73-91, 196-244.
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En sådan var att delar av arbetet berättades in i Filadelfias övergripande
uppdrag som missionerande församling. Det gällde framför allt den verksamhet som riktade sig till icke-medlemmar. En annan var att motivera
dem med direkta hänvisningar till Bibelns berättelser, som i fallet med den
sociala verksamheten. Ytterligare en motivering var att knyta bibliska referenser till verksamheter som saknade uppenbar biblisk anknytning. Ett
tydligt exempel på detta var förlagsverksamheten som relaterades till Paulus brevskrivande. Motiveringen av de olika verksamhetsgrenarna kan
tolkas som ett sätt att, medvetet eller omedvetet, knyta dem till symboler
viktiga för organisationen. Symboler som enligt Jenkins synsätt också
kunde rymma olikheter.
Förändringen på detta område gällde framför allt införandet av samhällsnyttan som motivering. I det undersökta materialet började detta förekomma mer frekvent under 1940- och 1950-talen, framför allt i relation
till söndagsskolan. Frågan är dock vilka den typen av argument i första
hand riktades till. Det är möjligt att den var tänkt för icke-medlemmar. För
detta talar att Pethrus med flera under samma tidsperiod argumenterade
för att pingstvännerna hade ett visst ansvar gentemot samhället.
En andra strategi var att betona kontinuiteten. Självbilden präglades till
stor del av församlingens expansiva fas, en bild som kvarstod även när
medlemstillväxten avtagit. Fasthållandet vid en självbild präglad av ideal
som rörelse, liv, växande och ”Anden” kan tolkas som ett sätt att väga upp
den institutionalisering och de interna konflikter som följde med den växande verksamhetsapparaten. Den tolkningen styrks av att idealen ställdes i
kontrast till den livlöshet som uppfattades råda inom Svenska kyrkan och
de institutionaliserade frikyrkosamfunden.
En tredje strategi var tystnaden kring problem och sådant som inte passade in. Den kom bland annat till uttryck genom utelämnandet av omdiskuterade områden, såsom skedde då tidningen Dagen startades. De interna
konflikterna möttes också med tystnad under stora delar av undersökningsperioden. Denna strategi gällde framför allt jubileumsskrifterna men
förekom även i årsberättelserna och Evangelii Härold. På samma sätt som
med framgångstemat var det först 1980 som berättandet förändrades. Då
togs ett par nationellt välkända konflikter i Filadelfias historia med i berättandet.
Det kan konstateras att de interna förändringsprocesserna bemöttes genom att tona ned förändringen, betona kontinuitet och ladda självbilden
med ideala värden.
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Strategier relaterade till förändringar som Filadelfia inte rådde över
Församlingen påverkades även av kyrkans och kristendomens förändrade
roll i samhället och välfärdssamhällets framväxt. Församlingens karismatiska kristendomstolkning provocerade samtiden, särskilt under periodens
första decennier. Filadelfia, och rörelsen som den växte fram inom, möttes
av skepsis och kritik från sekulärt håll. Kritikerna beskrev fenomenet som
känslostyrt och sjukligt. Kyrkans förändrade roll och nya kristendomstolkningar utgjorde också en utmaning. Särskilt aktuellt i relation till Filadelfiaförsamlingen var den historisk-kritiska bibelforskningen, en mer sekulär
moral och den nya religionslagstiftningen. Under 1900-talet överfördes
även stora delar av välfärdsinstitutionerna från hem och civilsamhälle till
stat och kommun.
Sahlberg har berört delar av dessa processer. Hans slutsats är att rörelsen gick från att vara en apolitisk och apokalyptisk sekt till att företräda
”det kristna samhället”. Förutom pingstvännernas lära såg Sahlberg dagspressens och samfundspressens negativa hållning som en möjlig förklaring
till att det sekteriska draget förstärktes under de första åren. Omvärldens
reaktioner var alltså, enligt Sahlberg, en bidragande orsak till gruppens
slutenhet. Josefsson ser på kritiken och dess påverkan på rörelsen på ett
liknande sätt.799 Nils-Eje Stävare menar att rörelsen inte gick i svaromål
just för att den ville vara en främling i samhället. Denna strategi förändrades, enligt honom, under 1920-talet när framträdande ledare inom rörelsen
började bemöta kritiken i artiklar och böcker.800 Han diskuterar dock inte
några orsaker till förändringen.
Det var dock inte enbart omvärldens kritik som påverkade Pingströrelsen. Sahlberg ser även kulturella och politiska förändringar i omvärlden
som bidragande faktorer till att rörelsen fick ett mer öppet förhållningssätt
gentemot partipolitiskt arbete. Han menar att Lewi Pethrus oro för de
ryska och tyska diktaturernas antikristna hållning och den svenska statens
utveckling i alltmer sekulariserande riktning bidrog till otydligare gränser
och ökat engagemang gentemot den politiska offentligheten.801 Enligt Sahlbergs studie blev öppningar i Pingströrelsens gräns mot omvärlden en möjlighet att påverka samhällsprocesserna i, eller åtminstone visa på, en riktning som överensstämde med rörelsens visioner.
I undersökningen av Filadelfiaförsamlingens självbild framskymtar fyra
strategier som kan relateras till ovan nämnda processer.

799

Sahlberg (1977) s. 10-20.

800

Stävare (2010) s. 80-81.

801

Sahlberg (1977) s. 56-86, 166-170, 193-194, 213-220, 237-240.
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En sådan var främlingskapet/martyrskapet. Slutsatsen att omvärldens
negativa hållning påverkade Pingströrelsen i en sluten riktning styrks av
min studie. Kritiken användes för att skapa ett för guppen positivt laddat
martyrskap. Därmed vändes den tillskrivna identiteten till fördel för självbilden. Främlingskapet tonades dock ned successivt från och med 1930talet, men det fanns hela tiden kvar och kunde lyftas fram när församlingen
mötte hinder i verksamheten.
Sahlbergs perspektiv gör att förändringen, det vill säga övergången från
slutenhet till öppenhet, lyfts fram. I min studie framskymtar den förändringen, men den visar även att främlingskapet fanns kvar som en del av
självbilden under hela perioden 1910-1980.
En annan strategi var att beskriva församlingen som en respektabel
medborgare. Parallellt med martyrskapets användning av den tillskrivna
identiteten förekom även inslag av en mer samhällsanpassad identitet. Filadelfiaförsamlingen beskrev sig själv som ordningsam, ekonomiskt redbar,
maskulin, vit och svensk. Samtidigt tonades karismatiken ned och det faktum att församlingen bestod av en övervägande majoritet kvinnor ignorerades. Frågan är om inte denna strategi skulle kunna ses som en variant av
den som Stävare visar på – strategin att gå till rätta med det som betraktades som en felaktig bild av rörelsen/församlingen.
En tredje gällde sanning och aktivism. Filadelfiaförsamlingen berättade
fram sig som bärare och försvarare av sanningen. I det undersökta materialet uttrycktes tanken om sekulariseringen av det svenska samhället som en
hos makthavarna medveten politisk agenda. Mot denna process beskrevs
Filadelfia som en företrädare för den levande kristna tron. Aktiviteter som
demonstrationer, offentliga möten och bok- och tidningsutgivning, gjordes
mot slutet av undersökningsperioden till en del av den framställningen.
Funktionen som sanningens väktare kan ses som besläktad med martyrskapet och förekom därmed under hela perioden. Aktivismen i form av
demonstrationer var dock något nytt från 1950-talet.
En fjärde strategi var att beskriva sin insats som ett komplement. Församlingen försvarade sin roll som aktör genom att berätta fram en andlig
dimension som den menade saknades i den offentliga välfärden. Genom att
beskriva sin sociala verksamhet som ett komplement till det statliga och
kommunala upprätthölls meningen och relevansen. Detta sätt att beskriva
församlingen förekom under 1940-talet men mer frekvent från 1950-talet.
Det kan konstateras att de externa förändringsprocesserna bemöttes
med en stark gränsmarkering genom en exklusiv självbild parallellt med en
strävan efter acceptans och deltagande i samhället.
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Spänningar och enighet
Både Wacker och Josefsson konstaterar i sina studier att det kunde förekomma spänningar eller motsättningar mellan ideal och praktik eller mellan mål och medel. Josefsson lyfter fram ett antal olika exempel på delar i
Pingströrelsens spiritualitet mellan vilka det fanns motsättningar: bön som
relation och bön som maktfaktor/arbete; synen på det kristna livet som
enskilda händelser och det kristna livet som process; läran om den samfundsfria församlingen och de samfundsliknande funktionerna; läran om
frihet från synd och erfarenheten av tillkortakommanden. Enligt författaren omnämndes inte dessa som konflikter eller som konkurrerande i det
material som han studerat.
I fråga om motsättningen mellan en karismatisk logik och institutionslogik har främlingstemat visat sig vara ett sådant exempel i min studie. Det
byggde ett starkt vi men genererade problem i kontakt med omvärlden.
Främlingskapets styrka var att det kunde omsätta kritiken riktad mot
gruppen till en enhetsgivande symbol. Svagheten var att den inte problematiserade alternativt enbart understödde den tillskrivna identiteten - en identitet som åtminstone på ett par områden uppfattades påverka arbetet negativt. För det första beskrevs negativ publicitet som en försvårande omständighet i bedrivandet av söndagsskola. Enligt församlingsledningen var söndagsskolan den verksamhet som, under perioder av kritik, tydligast drabbades av tapp i antalet deltagare. För det andra fanns en oro för att icke
genomförda ekonomiska åtaganden skulle påverka organisationens rykte
och därmed möjligheten att få lån. Det fanns alltså en medvetenhet om att
församlingens anseende eller tillskrivna identitet inverkade på möjligheten
att bedriva verksamheten.
Främlingskapets negativa inverkan nyanserades på två olika sätt. Ett var
att ge fler aspekter åt motståndet. Det handlade inte bara om en kamp mot
andra samfund och människor utan även om en kamp mot djävulen och
”världen”. De förra kunde komma och gå medan den senare var ständig.
Ett annat var att lyfta fram församlingen som en ansvarstagande och klok
medborgare och tona ned de aspekter som väckte anstöt hos omvärlden.
Wacker konstaterar att de motsatta drivkrafterna primitivismen och
pragmatismen existerade parallellt och gjorde det möjligt för de nordamerikanska pingstvännerna att bedriva sin verksamhet. I fallet Filadelfiaförsamlingen i Stockholm fanns också motsatta strategier eller symboler som
verkade parallellt – främlingskapet och den respekterade medborgaren.
Den förra genererade ett tydligt ”vi” medan den senare öppnade gränsen
mot omvärlden.
Till skillnad från främlingskapet, som medförde en spänning mellan den
karismatiska logiken och institutionslogiken, bidrog framgången till att
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skapa kontaktytor mellan dem. Framgången fungerade som ett motiv, eller
en drivkraft, för stora delar av verksamheten. Förlag, radiostation, enorma
kyrkbyggen och de stora investeringar som dessa innebar, kunde framställas som riktiga och kanske till och med nödvändiga med tanke på de resultat som de medförde eller förväntades medföra. Varför skulle man engagera sig i verksamheter som inte ”bar frukt”? Resultaten blev på så sätt en
viktig värdemätare. Vad som sågs som positiva resultat eller framgång
kunde dock variera. Ursprungligen handlade det emellertid om att församlingens medlemsantal ökade. Bakgrunden till framgångens betydelse för
församlingen var världsbilden och då framför allt uppdraget: att sprida
budskapet och ”vinna” så många som möjligt innan Jesus kom tillbaka.
Genom det syftet och genom resultaten eller den förväntade tillväxten
kunde Filadelfia fläta samman Bibelns historia och samhällets förändring
med den egna historien och förväntan på framtiden.
Avhandlingen tog sin utgångspunkt i det generella problemet om sammanhållning mellan idé och praktik. Utifrån Filadelfiaförsamlingen exemplifierades detta av spänningen mellan tanken om främlingen och den omfattande verksamheten som växte fram under 1900-talet. Frågan var hur detta
hölls samman i församlingens självbild.
Denna studie har visat att främlingskapet var en central symbol i självbilden. Samtidigt har den visat att främlingskapet anpassades genom att
det betraktades som flerdimensionellt – vilka delar som betonades berodde
på situationen. Dessutom nyanserades främlingskapet genom en parallellt
förekommande inkluderande självbild som anknöt till mer allmänt förekommande identiteter.
Denna studie har också visat att verksamheten inte betraktades av gruppen som enbart en praktisk nödvändighet. Den gjordes istället till en del av
självbilden genom att motiveras utifrån världsbilden. Det som på ett särskilt sätt bekräftade församlingens verksamhet och kollektiva identitet var
tillväxten och framgången. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm såg sig både
som en främling och som framgångsrik i ”denna värld”. På detta sätt
kunde idé och praktik hållas samman över tid i självbilden av en framgångsrik främling.
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English summary
The overall aim of the thesis is to examine how the self-image of the Philadelphia church is created, sustained and where necessary changed during
the period 1910-1980. The study takes its point of departure in the idea
that a self-image is necessary for an organisation’s cohesion and collective
identity. In concrete terms, the church’s self image is examined as it is expressed in its narratives and activities during the period in question. This
self-image is analysed with the aid of the concepts ‘boundaries’ and ‘symbols’ and in relation to social and organisational change processes. The
concept ‘self-image’ or ‘collective identity’ is defined with the aid of Zygmunt Bauman’s and Richard Jenkins’ discussions of boundaries and symbols. The historiography is seen against the background of Jörn Rüsen’s
works as a collective identity narrative. Inspired by e.g. Henri Lefebvre’s
spatial concept, the work is understood as space, practice and rhetoric.
The overall research questions are: Which self-image does the church
produce and how does this change during the period studied? Which narratives can the Philadelphia church’s identity narrative be said to be based on
or relate to? Which self-image is promoted in the church’s activities, and
how does this image relate to the expressed narrative? Which strategies are
used in the formation and strengthening of the church’s self-image, and
how do these change during the period in question? In the main the empirical material consists of the church’s official publications: jubilee publications, annual reports and its weekly newspaper Evangelii Härold.
The study object is the Philadelphia church in Stockholm, Sweden. The
church was founded in 1910 by 20 people and over a thirty year period
grew to 6,000 members. The church, with Lewi Pethrus as superintendent,
acquired an unofficial leadership role for the Swedish Pentecostal Movement, mainly due to its important work. It was responsible for bible
schools, folk high schools, holiday homes, social work directed towards
members and society at large, a weekly newspaper, a publishing house and
printing works. In addition to this, people in leadership positions in the
church initiated the daily newspaper Dagen, the radio channel IBRA, the
Pentecostal Movement’s bank and the political party Christian Democratic
Coalition. Also, in 1930 Sweden’s largest assembly hall was built – the
Philadelphia church.
At the beginning of the 20th century the charismatic nature of the Pentecostal Movement was perceived as strange and alien by churches and society as a whole. In 1913 the Philadelphia church was excluded from the
Swedish Baptist Union. Not only was the church perceived as alien, it also
perceived itself as being on the sidelines, as a stranger or guest in a world
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in which the days were numbered. However, the idea of a stranger does
not really fit in with the church’s development during the 20th century.
How did the church deal with this tension between theory and practice?
This is the overall problem illuminated by the thesis.
The thesis is set out as follows. It is introduced by a chapter in which the
study’s problems, theories, material and methods are presented. This is
followed by a chapter accounting for some of the main trends in the Philadelphia church and in its context. There are four empirical chapters. In the
first, the aim is to identify the historiography and self-image themes and
changes in these. In the second and third empirical chapters the aim is to
analyse these themes theoretically and contextually in order to highlight
the cohesion strategies. In the fourth and final empirical chapter the aim is
to analyse the self-image and cohesion strategies in the work’s spatiality,
rhetoric and practice as it is described in the church’s annual reports. The
thesis concludes with a chapter where the results are woven into an overall
discussion.

The successful yet controversial church
The narrative’s themes and structures are analysed with the aid of Greimas’
actantial model: sender – recipient, subject – quest and opponent – helper.
In the Philadelphia church’s narrative, God/Jesus is the sender and the recipient is the one who responds to the call as well as those who have not
yet received it. At first the subject is those who respond to the call and then
those who formed the Philadelphia church in Stockholm. The quest is to
promote the Pentecostal Movement’s message and power. Opposition to
and criticism of this mainly came from Christian leaders and the secular
press. The helper is God, the assembly is blessed, and as a result succeeds
in its mission. According to the analysis, the main theme in the narratives is
the small and faithful group which, due to God’s influence and despite
opposition, becomes a very large and successful church. The role is ascribed to the Philadelphia church in relation to the group’s conception of
the world. This is basically a success story, where success is regarded as an
increased membership, a wider range of activities and few or no conflicts.
However, the increase in numbers is also emphasised when the organisation has reached saturation point. Thus, in the narrative, Philadelphia’s
character is not significantly affected by inner or outer change processes. In
this sense, the growth-theme connects the past and the present in the narrative and obscures any change.
The image of the church is relatively similar in the different jubilee publications, although there are differences. Generally speaking, the pastors/preachers have an increasingly central place in the narrative. This is
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especially the case for Lewi Pethrus, who is also ascribed a supernatural
function in Philadelphia’s history. Furthermore, the image changes with
regard to Philadelphia’s national and international role. It is mainly in the
jubilee publications from 1940 to 1960 that Philadelphia is portrayed as a
leading actor in Sweden and internationally.
The opposition and the challenges that are described are turned into
something positive in the sense that alienation is used in order to define
and strengthen an “us”. Despite the fact that the criticism of the Pentecostal Movement was later toned down and that the movement became more
and more accepted, the image of the church as controversial is not only
sustained historically but also contemporarily.
In the narrative the boundaries are drawn against the Baptist Union,
other free churches and competing non-Christian organisations and the
secular press. In exceptional cases people within the church are also targeted. There are also differences in the narrative concerning who the antagonists are. From 1930 the main focus shifts from the Baptist Union to secular antagonists and then shifts back to the Baptists in 1980.
The most obvious changes in the narrative take place in 1980, when the
historiography is nuanced by the inclusion of internal conflicts and a declining membership. Growth and opposition still have a place in the narrative, although differences between “then” and “now” begin to appear in
the historiography.
One way of understanding the emphasis on growth and alienation is to
interpret this in relation to an important dimension; one that addresses the
narrative’s relationship to the group’s norms, goals and identity. In the
narrative growth and opposition are clearly linked to the group’s conception of the world. For example, growth is talked about in relation to the
mission to spread the word and win over as many as possible and to the
notion that the church is part of a religious revival. Similarly, all this is
argued to stem from growth. In turn, opposition is connected to the suffering that Jesus experienced during his time on earth. Here, both growth and
opposition serve as indicators of authenticity.
Narrative theory emphasises that the narrative must be changeable in
order to be serviceable. However, my study shows that the narrative, at
least at the level highlighted in the thesis, is inert. The self-image appears to
be difficult to change, but is not necessarily static.

The identity narrative is not created in a vacuum
One of the theoretical points of departure of the thesis is that the symbols
that the self-image is formed around are constructed in relation to other
symbol systems, and that the identity narrative takes place in relation to
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other narratives. In the first instance it can be ascertained that there is an
internal interdependence between the jubilee publications. The later publications are to a great extent based on the church’s earlier jubilee publications.
Secondly, it is possible to discuss the historiography of the Philadelphia
church in relation to competing narratives. The Pentecostalist revival was
especially criticised during the 1910s and 1920s, when the free churches/churches accused the Pentecostalists of “not being from God”. In this
context, the Philadelphia church talks about its success being totally dependent on God. The secular press criticised its charismatic expressions
and pointed out that the congregation consisted mainly of women. The
former was described as unhealthy, intellectually subordinate and totally
out of date and a phenomenon that mainly attracted women. However, in
the Philadelphia church’s narratives the organisation is not portrayed as
charismatic or emotionally motivated and the dominance of women among
the membership is invisible – a silence that can be seen as a response to
that particular type of criticism. What is emphasised is dedication, endurance, diligence, economic strength, administrative capacity and so on, i.e.
the values that can be linked to masculinity and the conscientious ideal of
the time.
Thirdly, there is an aspect of the historiography of the Philadelphia
church that can also be found in other Swedish Christian revival narratives,
such as that of the Baptists. Here, an overall theme is where the church’s
shortcomings and its own movement are described as the restoration of
true Christianity – a “redemption theory”. This approach implies a division of the church’s history into different periods characterised by decay
and reparation. For the Philadelphia church this redemption first took
place in and with the Pentecostalist revival.
Another theme that occurs in both the Philadelphia and Baptist narratives is martyrdom. The theme is used in a similar way in both cases.
Through martyrdom opposition to the group is turned into something
positive.

The church in tune and in tension with the narrative
The self-image that appears in the narration of the history is both confirmed and contradicted by the image of the church that appears in practice. The success theme is very clearly confirmed by the church’s eagerness
to procure large and conspicuous premises. Philadelphia began in modest
basement premises accommodating 500 people and twenty years later built
an architecturally attractive church housing 4,000 people – Sweden’s then
largest assembly hall. The success story had materialised. The Philadelphia
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church became a symbol for the congregation. However, it is difficult to
see any symbolic connections between the body of the church as a stranger
waiting for the second coming of Jesus and the formidable Philadelphia
church building. Instead, it signalled economic strength and a long-term
vision.
The Philadelphia church offered a range of activities for members. These
activities made it theoretically possible for members to be tied to the
church from childhood to the grave, which also led to a detached “us” at
an overall level. This function should not be exaggerated, however. First
of all it was not practically possible for all members to take part in all the
different activities on offer. Secondly, all the activities were not operational
at the same time. Seen from a holistic perspective, it is clear that the church
was also very keen to reach out to people in the community at large.
Offering comprehensive activities that create alternatives for members is
not unique to the Philadelphia church and the Pentecostal Movement,
though. This was also evident in, for example, the Swedish labour movement. However, it did not go as far as in countries such as the Netherlands
and Belgium, which were largely institutionalised and based on confessional or ideological groups. For Philadelphia and the Pentecostal Movement it
was thus the evangelical or missionary activities that were the most important.
The theme of disassociation was particularly expressed in some of the
activities intended for members and pursued in what appear to be physically demarcated places described as sanctuaries. However, there is a difference here when it comes to which actors or phenomena the boundaries
referred to. In the jubilee publications’ more inert narratives, the Baptist
Union was a particularly explicit out-group, whereas in the annual reports
it was mainly “the world”, i.e. destructive forces in society.
Parallel with this was a conscious strategy to tone down the boundaries
by the use of “neutral” premises, outpost activities and spatially open places. The purpose that was stated was to come into contact with people who
did not come to meetings in the main premises. This type of activity already existed in the 1910s. However, it should be noted that the toning
down of the physical boundaries was based on a difference between believers and non-believers. Rhetorically speaking, from the end of the 1940s the
boundaries between the church and society were also toned down. This
took place with reference to the church’s social welfare. Another type of
downplaying surfaced in the 1950s in connection with demonstrations
against secularisation. This development suggests that the disassociation
was weakened.
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Holding a group together – strategies and tensions
What kinds of strategies were used to create and strengthen the self-image
and in this way keep the group/organisation together? Several different
symbols and boundaries and their function for a unified self-image have
been outlined above. However, some of these unifying strategies can be
elaborated on and related to the change processes that characterised the
church, the Pentecostal Movement and 20th century Swedish society.
A process that characterised the Philadelphia church and the Pentecostal
Movement was the development of different activities. This included a
quantitative growth in membership during the first thirty years, while the
rest of the period can be described as a saturation phase. The development
of the work also included a widening and institutionalisation of the activities. Internal conflicts occurred within the church as a result of the changes.
A strategy for strengthening the self-image was to describe the work as
part of the church’s ideology by including it in Philadelphia’s overall assignment as a missionary church, with direct reference to biblical stories
and by linking biblical references to activities that had no such obvious
connection. Changes in this area are mainly justified by the introduction of
social welfare, which becomes more frequent during the 1940s and 1950s.
Another aspect that was emphasised was continuity. The self-image was
largely characterised by the church’s expansive phase. The adherence to a
self-image characterised by ideals like living and growing can be interpreted as a way of weighing up the institutionalisation and the internal conflicts that resulted from the increasing activity apparatus.
A third strategy was silence about problems and things that did not fit
in. These things were sometimes manifested by the omission of controversial areas.
Other social processes that affected the assembly included the changed
role of the church and Christianity in society and the development of the
welfare state. The Philadelphia church’s charismatic interpretation of
Christianity was provocative, especially during the first decades of the period. Philadelphia, and the movement from which it grew, was met with
scepticism and criticism from secular quarters. The changed role of the
church and new interpretations of Christianity also posed challenges. Of
immediate topical interest in relation to the Philadelphia church was the
emergence of liberal theology, more secular morals and new religious legislation. During the 20th century large parts of the welfare institutions were
transferred from the home and civil society to the state and municipalities,
which affected Philadelphia’s social work.
In the examination of the Philadelphia church’s self-image four strategies
are discernible that can be related to the above-named processes. One of
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these is alienation/ martyrdom. The perception that the surrounding
world’s negative attitude influenced the Pentecostal Movement’s alienation
is strengthened by my study. The critique was used in order to create what
was for the group a positively charged martyrdom, which in turn benefitted its self-image. Although alienation was successively toned down from
and including the 1930s, it is still there and can be emphasised whenever
the church encounters obstacles.
A second strategy is to describe the assembly as a respectable citizen and
at the same time downplay its charismatic nature.
A third strategy concerns truth and activism. The Philadelphia church
describes itself as the bearer and defender of truth. The secularisation of
Swedish society is perceived as the conscious political agenda of those in
power. Philadelphia is described as a counter-force and as a representative
of the living Christian faith. Its function as the custodian of truth is evident
throughout the period as a whole. However, activism in the form of
demonstrations was a new phenomenon that emerged in the 1950s.
A fourth strategy is to describe its achievements as complementary. The
church defends its role of actor by describing a spiritual dimension that it
regards as lacking in the public welfare sector. This way of describing the
church appears in the material already in the 1940s, but becomes more
frequent from the 1950s.
My study shows that the narrative, at least at the level highlighted by the
thesis, is inert. One of the main explanations for this is that the historiography does not just deal with actual events, but is also steered by values,
visions and ideals. The self-image stands out as difficult to change without
necessarily being static.
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