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andreas k. g. thörn (f. 1978) är historiker vid Örebro 
universitet. En framgångsrik främling: Filadelfiaförsam-
lingen i Stockholm – självbild i historieskrivning och verk-
samhet 1910-1980 är hans doktorsavhandling. 

När enskilda individer, grupper och organisationer berät-
tar sin historia försöker hen/den inte bara redogöra för vad 
som hänt i det förgångna. Historieskrivning handlar också 
om att se eller skapa riktning och mening i en komplex 

tillvaro. Berättandet är också ett viktigt sätt för människan och gruppen att 
besvara frågan om vem jag/vi är och vad som skiljer mig/oss från andra. För 
grupper och organisationer blir berättandet av historien också ett sätt att 
hålla samman medlemmarna och jämka de gemensamma idéerna med det 
praktiska utfallet. Denna avhandling vill belysa berättandets funktion för en 
organisations sammanhållning under 1900-talet. 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm är Sveriges största lokalförsamling och 
var under lång tid störst i världen. Den bildades 1910 och växte snabbt under 
de tre första årtiondena. Församlingen blev en central aktör i den svenska 
Pingströrelsen. 

Filadelfia betonade en andlig verklighet och att tiden snart skulle ta slut 
i och med Jesus återkomst. Den såg sig därför som en främling. Samhället 
mötte församlingen och rörelsen med kritik då den inte ansågs passa in i det 
moderna Sverige. Trots tanken om främlingskapet och motståndet i samtiden 
investerade gruppen mycket resurser i verksamheter och byggnader. Den såg ut 
att skapa en stad i staden. Detta väcker frågor om hur en sådan organisation 
hölls samman över tid. Avhandlingen diskuterar utifrån ett identitetsperspektiv 
Filadelfiaförsamlingens strategier för sammanhållning.
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