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Förord

Förord
”Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.”
(Karin Boye)
Det är helt visst en särskild känsla att avsluta ett fem år långt avhandlingsarbete och överlämna ett manuskript till tryckeriet och för disputation. Det
var ju under resans gång ”målet” och ”meningen”. Samtidigt infinner sig
alla goda minnen från den ”väg” som vandrats under dessa år, alla upplevelser, reskamrater och färdledare jag mött. Vägen har sannerligen varit mödan
värd. Färden började hösten 2002 tillsammans med nio andra doktorander från olika lärosäten och discipliner inom det nystartade projektet Tema
Kultur och Samhälle vid Linköpings Universitet. För mig som boende och
verksam i Vadstena sammanföll starten på avhandlingsarbetet med inledningen av det stora Birgittajubileet som hade börjat planeras redan år 1996.
Avhandlingsämnet, som skulle anknyta till programområdet Kulturarv och
Historiebruk, låg därför nära till, att undersöka bakgrunden till och syftet
med detta jubileum, varför heliga Birgitta ansågs så viktig att fira på ett så
storvuligt sätt i en modern, sekulariserad tid. Studiet av Birgittajubileet insatt i ett historiskt sammanhang utmynnade i en licentiatavhandling år 2005
med titeln ”Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk”. Jag
tackar er alla i Birgittajubileets stora organisation som var mig behjälpig under arbetets gång, särskilt Lars Bergquist, Åse Berglund och Carina Johansson på jubileumskansliet.
Vid ett besök i Rom hösten 2002, då Birgittajubileet började med ett
stort firande i Peterskyrkan, mötte jag historieprofessor Rolf Grankvist med
fru Gunlaug från Trondheim i Norge. Vänskap uppstod, de blev intresserade av mitt arbete och på deras initiativ blev jag inbjuden att föreläsa vid
det stora Olavsfirandet i Trondheim i juli 2003. Det var för mig en stor upplevelse att på detta sätt få ta del av den levande traditionen kring hellig Olav
i Norge som både visade sig innehålla paralleller till bruket av heliga Birgitta
i Sverige men även hade sin särart. Därför blev det naturligt att efter arbetet med licentiatavhandlingen göra ett jämförande studium av båda dessa
företeelser. Jag har därigenom fått förmånen att vistas vid flera tillfällen i
Trondheim och genom Rolfs och Gulaugs kontaktnät och stora kunskaper
har jag fått färdledning och fördjupad förståelse för norsk kultur, historia
och fromhetstraditioner. Rolf har dessutom läst och kommenterat mina avhandlingsmanus. På Olavsfestdagarnas kansli i Trondheim har direktör Per
Kvistad Uddu och den övriga personalen varit mig mycket behjälplig liksom
biskop Finn Wagle, domprost Knut Andresen och pilgrimspräst Rolf Synnes på kyrkokanslierna. En särskilt stark upplevelse var att få samtala en
eftermiddag med Tomelise Lysaker, dotter till den legendariske och modige
biskopen Arne Fjellbu, om förhållandena i Norge under krigsåren. Resan
gick även till Stiklestad i Værdals kommun, norr om Trondheim, där avdelningsleder Per Steinar Raaen vid Stiklestads Nasjonale Kultursenter (SNK)
tog väl hand om mig och gav mig fördjupad kunskap om SNK:s arbete och
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Spelet om Heilag Olav som är kärnan i verksamheten. I södra Norge är
Sarpsborg en stad med starka Olavstraditioner som jag fick ta del av under
Olavsfirandet 2006. Øyvind Fjeld, Nina Winther, Mona Beate Buckholm
och Dag Mysen var några av de Olavsentusiaster som engagerat delade med
sig av sina kunskaper och erfarenheter. Till alla nyvunna vänner i Norge,
som väglett mig på färden, vill jag uttrycka ett varmt tack.
Under hela avhandlingsresan har lärare och administrativ personal vid
Tema Kultur och Samhälle i Norrköping och från Enheten för Historia i
Linköping varit viktiga inspiratörer och vägvisare. Min huvudhandledare
Peter Aronsson och bitr. handledare Kalle Bäck har betytt oerhört mycket.
Jag är djupt tacksam för deras engagemang och uppmuntran. Våra samtal
vid olika vägskäl och vägval har varit konstruktiva, öppna och dessutom
mycket trevliga. I doktorandgruppen har vi delat glädje och våndor. Vid ett
otal seminarier har vi fått möjlighet att diskutera våra texter. Jag tackar er
alla för goda råd, materialtips och erfarenheter från andra forskningstraditioner! Min opponent vid slutseminariet, Cecilia Trenter, vill jag också tacka.
Hennes genomläsning, kritiska och positiva synpunkter betydde mycket för
att öppna ögonen för alternativa vägval.
Den eminente fotografen Christer Elderud, har generöst ställt bildmaterial till förfogande. Tack också till Tommy Andersson, Bryssel, som hjälpt
mig med den engelska översättningen. Avhandlingen har tryckts med bidrag
från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Claes och
Greta Lagerfelts Stiftelse, vilket jag är synnerligen tacksam för.
En avhandlingsprocess är inget enmansföretag. Särskilt engagerade blir
familjemedlemmarna. Denna avhandling tillägnas därför inte minst min fru
Ingegerd och våra ungdomar Maria och Andreas som alla varit samtalspartner efter vägen. Andreas har även med sin stora datorkunskap hjälpt
mig med formgivningen av avhandlingen. Hellig Olav och heliga Birgitta
har ofta varit samtalsämnen vid måltider och vandringar. Det var särskilt
högtidligt när det Birgittaspel, som Ingegerd är producent för, uppfördes i
Trondheim under Olavsfestdagarna 2006. Heliga Birgitta och hellig Olav
möttes då igen.
En förhoppning är, att målet och
meningen med avhandlingsarbetet
inte endast blir en bok att ställa in
i bokhyllan utan även en fortsatt
vandring mot nya upplevelser och
projekt. Under färden har många
kontakter knutits som förhoppningsvis skall innebära ett vidgat
kulturellt och turistiskt samarbete
mellan Birgittas stad, Vadstena,
och Trondheim, Stiklestad och
Sarpsborg som viktiga centra för
levande Olavstraditioner.
Heliga
Birgittas återkomst till Nidaros 2006
Vadstena augusti 2007
					
Foto: Författaren
Ingemar Lindaräng
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Inledning
Vadstena maj-juni 2003
I strålande sommarsol fylldes gator och torg, gränder och kyrkor av människor från när och fjärran för att fira heliga Birgittas födelsedag för 700 år
sedan. Många strosade omkring i staden medeltidsklädda. Askersundsbor
kom resande med båt med landshövding och biskop i spetsen. De medförde
den sista tegelsten från det medeltida tegelbruket i Olshammar som en gång
levererat tegelsten till klostret. I procession gick de anlända från hamnen
till Stora Torget. I täten gick ett jazzband, som spelade ”When the Saints go
marching in..”, och i kön bar Söderköpingsbor en kopia av Birgittas relikskrin. På torget mottog klostrets abbedissa, moder Karin, tegelstenen. Som
tack spelade hon till allas jubel tvättbräda ihop med jazzbandet. De tillresta
Birgittasystrarna från jordens alla hörn, som minglade omkring i folkvimlet,
verkade trivas. Det var mycket som hände dessa dagar: medeltidsmarknad,
pilgrimsvandringar, visning av Birgittas reliker, uruppförande av nyskriven
Birgittamusik. Kommunen bjöd alla kommuninnevånare på gästabud på
Slottet. Släktkalas hade ordnats för de, som ansåg sig vara släkt med Birgitta
och handeln hade extraöppet. Så fanns det också mer högtidliga evenemang:
Jubileumsgudstjänst i Klosterkyrkan med 1700 deltagare, däribland fyra
stadsöverhuvuden, katolsk kardinal och många biskopar i festskrudar, och
senare på eftermiddagen en katolsk mässa med 5000 deltagare i gassande sol
på Slottets borggård. Ja, det var en verklig folkfest till Birgittas ära 700 år
efter hennes födelse.
Firandet i Vadstena var en av höjdpunkterna på det årslånga Birgittajubileet med en mängd aktiviteter runt om i landet och utomlands. Det inleddes i
Rom i oktober 2002 med Vatikanen och Birgittasystrarna som värdar. Påven
Johannes Paulus II ledde en Birgittavesper i Peterskyrkan med ca. 8000 deltagare, bl a kronprinsessan Viktoria, den danska prinsessan Benedikta, den
diplomatiska kåren i Rom, ett stort antal katolska och lutherska biskopar
och präster. Birgittavespern omramades av ett två dagars symposium kring
temat ”For a more just and more worthy world” med ca. 500 deltagare. Det
blev ett bland många symposier under jubileumsåret som beandlade Birgitta
och hennes betydelse ur olika synvinklar. Evenemang som vände sig till en
bredare publik fanns det också gott om. Vid jubileumsårets slut konstaterades att ca. 3000 olika aktiviteter hade genomförts på olika platser i landet.
Jubileet blev mycket uppmärksammat i pressen med över 4500 artiklar mot Berglund, Åse, Länsstyrelsens dokumentation av Birgittajubileet 2003. Länsstyrelsen Östergötland 19 maj
2004, s. 19, 23.
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svarande ca. 3,5 spaltkilometer. Radio och TV bidrog med en tät bevakning
av evenemangen och producerade flera dokumentärprogram om Birgitta.
Trondheim Olsokafton 2005
I kvällsskymningen gav vi oss iväg på pilgrimsvandring från Lo kyrka, cirka
5 km utanför Trondheim. Målet för pilgrimsgruppen var Nidarosdomen i
stadens mitt. Från början var vi kanske hundra vandrare i olika åldrar. Efter hand slöt flera upp, bland annat en stor grupp ungdomar från Sverige.
Samtidigt som vår vandring började startade grupper från tre andra kyrkor.
När vi närmade oss Vestfrontplatsen framför Nidarosdomen strömmade pilgrimer till från olika håll. Domens alla klockor ljöd ut i natten och mötte
de vandrande, så som Kristin Lavransdotter i Sigrid Undsets roman en gång
upplevde det. Den väldiga domen fylldes med alla som ville vara med om
den Olavsvaka som liksom på medeltiden varade hela natten. Under vandringarna och gudstjänsterna påmindes vi om Olav Haraldson, hjältekungen
som stupade vid Stiklestad den 29 juli 1030, men som genom sin död fick
helgonstatus och blev en symbol för det han under sitt liv kämpat för, Norges kristnande och enande. Tidigt uppstod traditionen att kring hellig Olavs
dödsdag fira ”Olsok” och Nidaros blev under medeltiden ett av Nordens
främsta pilgrimsmål.
Gudstjänster, pilgrimsandakter och kyrkokonserter avlöste varandra i Nidarosdomen under de tio Olavsfestdagarna som nu hade inletts. Utanför
domen, kring den medeltida Erkebispegården och runt om i staden, pågick
även en mängd andra evenemang som tillfredställde många smakriktningar.
Barnen fick leka arkeologer och katedralbyggare. De jazz-, vis- och rockintresserade hade ett tjugotal konserter att välja mellan. De historieintresserade
kunde uppleva fläktar från medeltiden genom riddarspel, historisk marknad,
föreläsningar och stadsvandringar i det medeltida Trondheim. Olavsfestdagarnas 80-sidiga programhäfte gav de uppskattningsvis 300.000 besökande
mycket att välja på.
Även på andra håll runt om i Norge firades ”Olsok”, det traditionella namnet på denna helgonfest. Den markerades i hela landet som en allmän flaggdag. Ett trettiotal kommuner anordnade officiella firanden och kulturfestivaler. I Trondheims grannkommun Verdal, där slaget vid Stiklestad stod,
uppfördes på den stora friluftsscenen med plats för 5500 åskådare ”Spelet
om Heilag Olav” under flera dagar. Även i Sarpsborg i Østfold, en stad som
enligt traditionen grundades år 1016 av hellig Olav och där han byggde en
borg, firade man hellig Olav med Olsokgudstjänst och pilgrimsvandringar. I
en del hem runt om i landet samlades man om kvällen för att mer stillsamt
markera Olsok med att äta ”spekemat”, ”rømmegraut” och kanske också
tända ett Olavsbål.



 Johansson, P-O, Medieanalys Birgittajubileet 2002 – 2003. Angalia AB, febr. 2004, s. 5.
 Jag använder i avhandlingen den vanligaste namnformen på bokmål ”hellig Olav” utom i det fall då den
nynorska namnformen ”Heilag Olav” är relevant.
 Se sammanställning i bilaga 2.
 I bilaga 2 finns en sammanställning av orter i Norge där Olsok firades 2005. Av programmen framgår att
vanliga inslag i dessa firanden var att tända bål och att äta ”spekemat” (en kötträtt) och ”rømmegraut” (gröt
gjord på vispgrädde, vetemjöl och salt).

Inledning
Minnesfiranden som historiebruk
Birgittafirandet 2003 och Olavsfirandet 2005 är exempel på minnesfiranden som historiebruk, en företeelse som är mycket spridd i vår tid. Söker
man på Internet med sökordet ”Jubileum 2006” får man ca. 140.000 träffar. Medierna uppmärksammar varje år personer, institutioner och historiska
händelser som firas med anledning av jämna årsdagar. Andra historiska gestalter som hellig Olav och heliga Birgitta firas varje år på sina minnesdagar.
Jubileer och minnesfiranden spelar stor roll i, ja nästan styr den aktuella
kulturdebatten. År 2006 har Norge bland annat firat hundraårsminnet av
Henrik Ibsen och Sverige 150-årsjubilerat den svenska järnvägen och under
2007 genomför Norge firandet av Edvard Grieg och Sverige Carl von Linné
med stora festligheter.
I de nordiska länderna förändrade den lutherska reformationen under
1500-talet kyrkolivet genomgripande. Reformatorerna vände sig inte minst
mot det katolska bruket av pilgrimsfärder till helgongravar för att få den
avlat som skulle förkorta tiden i skärselden. Att se helgonen som andliga
föredömen hade de emellertid ingenting emot. Helgonens roll i fromhetslivet minskade ändå, även om många helgonskulpturer och kalkmålningar
fanns kvar i de medeltida kyrkorna. Men i slutet av 1800-talet blev de gamla
nationalhelgonen, heliga Birgitta och hellig Olav, återigen aktuella och Olavsfiranden väcktes till liv i Norge liksom Birgittafiranden i Sverige. Under
1900-talet och inte minst decennierna kring det senaste sekelskiftet ökade
intresset för dessa firanden allt mer.
Utvecklingen av minnesfiranden kring hellig Olav och heliga Birgitta till
stora helgonfester sammanfaller med omvandligen av Norge och Sverige till
moderna industrisamhällen. Det kan tyckas anmärkningsvärt inte minst för
att moderniseringsprocessen ofta ses sammankopplad med en sekularisering
av samhället, att den moderna människan skulle bli allt mer rationell och att
religionens inflytande och intresset för helgonmyter därmed skulle minska
både i privatlivet och samhället.
Firanden av heliga Birgitta och hellig Olav har sedan 1920 – 30-talet ägt
rum varje år på de viktiga helgondagarna med växlande intensitet. Avhandlingen kommer dock att huvudsakligen fokusera på de Birgitta- och Olavsfiranden, som sammanknippats med jubileer åren 1891/1897, 1923/1930,
1973/1980 och 2003/2005, och inte minst på de processer som ledde fram
till dessa minnesfiranden. Valet av dessa tidsmässiga nedslag grundas på att
dessa jubileer varit särskilt omfattande och viktiga i utvecklingen av Birgittaoch Olavsfiranden. Dessutom ligger de parvis nära varandra i tid vilket gör
en jämförelse meningsfull. Geografiskt har jag valt att rikta uppmärksamhet på Olavsfiranden på två orter i Trøndelag, Trondheim och Stiklestad,
som båda har en stark ställning i Olavstraditionen, samt Sarpsborg i Østfold i södra Norge, en stad som enligt traditionen grundades år 1016 av
hellig Olav. Ett viktigt centrum för Birgittafiranden har genomgående varit
Vadstena, där Birgittinerordens moderkloster ligger. Även Finsta i Norrtälje
kommun, heliga Birgittas födelsebygd, har under flera år haft återkommande
 Lind, Martin, Birgitta- ett Svenska Kyrkans helgon, i Beskow, Per och Landen, Annette (red.), Birgitta av
Vadstena, Pilgrim och profet 1303 – 1373, Natur och Kultur, Stockholm 2003, s. 394.
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minnesfiranden. Där det är relevant kommer även andra orter där firande ägt
rum att behandlas.
Minnesfiranden aktualiserar identiteter och identifikationsprocesser av
olika slag. De vill väcka känslan för och relation till det som firas, personer,
platser, nationer eller händelser. Birgitta- och Olavsjubileer är speciella genom att de berör flera olika identitetsprocesser. De handlar om historiska,
religiösa gestalter som under medeltiden utnämnts till nationella helgon och
därigenom blivit symboler för nationerna, knutna till viktiga minnesplatser
som aktualiserat händelser i helgonens liv. Dessa jubileer kan därför förväntas att spegla identiteter av flera slag och med den amerikanske sociologen
Benedict Andersons uttryck gestalta olika ”föreställda gemenskaper”.
De som firats
Olav Haraldsson föddes enligt traditionen år 995 i en stormannafamilj från
Vestfold. Norge ingick då i den danske kungen Sven Tveskäggs välde som
även omfattade England. Redan vid 12 års ålder gav han sig iväg på vikingatåg till England, Spanien och Frankrike och kom där i nära kontakt
med kristna kungadömen. Under ett vinteruppehåll i Normandie lät han sig
döpas till den kristna tron i Rouen. 1015 dog Sven Tveskägg, och hans efterföljare Knut den Store lade all sin kraft i att stärka sin ställning i England.
Olav Haraldsson såg då sin chans att ta makten över Norge. Han återvände
hem med silver och andra skatter för att köpa sig lojalitet av de norska storbönderna och ett stort följe med biskopar och präster, som skulle medverka
till att stärka den kristna kyrkans ställning i landet. Vid floden Glomma i
Sydnorge lät han bygga en borg och grundade år 1016 Sarpsborg, som blev
ett viktigt maktscentrum för hans verksamhet. Landsdel efter landsdel förklarade Olav sin lydnad. I Nidaros i Trøndelag, där han också ofta vistades,
lät han bygga en kyrka och en kungsgård.
I Sverige regerade under denna tid Olof Skötkonung som låg i konflikt
med Olav Haraldsson om maktanspråk på bl a Bohuslän. För att stärka förbindelserna mellan Norge och Sverige önskade den norske kungen gifta sig
med den svenske kungens dotter Ingegerd. När Olav Haraldsson kom för att
hämta sin brud fann han dock att Olof Skötkonung skickat bort sin dotter
som gemål till storfursten Jaroslav i Ryssland. I stället fick Olav Haraldsson
nöja sig med den svenske kungens andra dotter Astrid som brud. Bröllopet
ägde sedan rum i Sarpsborg.
I Norge verkade Olav Haraldsson för att stärka rikets enhet, öka kyrkans
inflytande och verka för en lagstiftning, som skulle gälla i hela riket, den s
k ”Kristenretten”, som efter Olavs död kom att benämnas ”St. Olavs lov”.
Men motståndet mot en stark kungamakt växte bland stormännen inte minst
i Trøndelag. Den danske kungen Knut den Store engagerade sig också åter i
kampen om makten i Norge. Han fick med sig stormännen som svor honom
lydnad. Som ståthållare i landet utsåg han Håkon Jarl.
Olav Haraldsson flydde då till Sverige, vidare till Gotland, som han enligt
Gutasagan kristnade, för att därefter söka skydd i Ryssland hos storfur10

 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Daidalos, Göteborg 1996, s. 21. Benedict Andersons uttryck ”föreställd gemenskap” hänför sig främst
till hans diskussion om nationsbegreppet men han vidgar det även till alla former av gemenskaper.
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sten Jaroslav och Olavs tidigare tilltänkta maka Ingegerd. Med sig hade
han också sin frilleson Magnus. I Ryssland kom Olav i kontakt med den
bysantinska kyrkotraditionen, i vilken storfurstinnan Ingegerd under denna
tid intog en framträdande roll. Hon kom på grund av sina välgärningar mot
fattiga och sjuka människor och fredsmäklande insatser sedermera att helgonförklaras i den ortodoxa kyrkan under namnet S:ta Anna.
Under vistelsen i Ryssland fick Olav rapporter om att Håkon Jarl dött och
att Norge stod utan sin ståthållare. År 1030 begav sig därför Olav hem igen
för att återta kungamakten. Han samlade en här som kom att uppgå till över
3000 man. I hären ingick många svenska krigsmän. Den 29 juli 1030 stod
slaget i Stiklestad mellan Olavs män och de norska stormännen. I slaget stupade Olav tillsammans med många i hären. En kort tid efter slaget svängde
opinionen i landet mot stormännens makt och för den fallne kungen. Rykten
gick att under inträffat kring Olavs kvarlevor som skrinlagts i S. Klemens
kyrka i Nidaros. Den döde kungen fick därmed helgonstatus. Fem år efter slaget vid Stiklestad dog den danske kungen Knut den Store. Olavs son
Magnus kallades hem från Ryssland och insattes som ny kung över ett fritt
Norge. Hellig Olav blev en symbol för Norges frihet och självständighet. På
1100-talet sammanfattades hans betydelse i uttrycket ”rex perpetuus Norvegiæ”, Norges kung i evig tid. I Nidaros började man bygga en katedral för
att rymma hellig Olavs kvarlevor. Efter hand blev Nidarosdomen Nordens
främsta pilgrimsmål. Inte minst under Olsok, den stora årliga pilgrimshelgen kring den 29 juli, strömmade pilgrimer till Nidaros för att be vid hellig
Olavs relikskrin. En av de pilgrimer som vallfärdade dit omkring år 1340 var
en stormannahustru från Östergötland, Birgitta Birgersdotter.10
Birgitta var då omkring 36 år gammal. Född omkring 1303 (på medeltiden höll man inte så noga reda på födelseår) växte Birgitta upp i ett inflytelserikt stormannahem för att sedan bli bortgift med riksrådet och riddaren
Ulf Gudmarsson. Åtta barn fick de tillsammans. Hennes liv sammanföll med
en djup kris i kyrkan och samhället. Hundraårskriget rasade mellan England
och Frankrike. Digerdöden härjade i Europa och dödade över en tredjedel
av befolkningen. Också kyrkan var i kris. Samma år som Birgitta föddes
hade påven Bonifatius VIII fängslats av den franske kungen Filip den Sköne.
Denne hade sedan utnämnt en fransman till påve. Påvestolen flyttades från
Rom till Avignon. För Birgitta och många andra fromma människor var
detta det yttersta tecknet på kyrkans och världens förfall. Under en vallfärd
till Santiago de Compostela kom Ulf och Birgitta i närkontakt med den politiska och religiösa oron i Europa. Efter hemkomsten dog Ulf och Birgitta
genomgick en andlig kris som utmynnade i en kallelseupplevelse, att hon var
sänd att vara Guds språkrör i tiden och att medverka till att förändra kyrkan
och världen. Inte minst handlade det om att få påven tillbaka till Rom och
 Frilleson = Olavs barn med en tjänstekvinna.
 På norska ”Norges evige konge”.
10 Sammanfattningen av Olav Haraldssons liv bygger huvudsakligen på Sturluson, Snorre, Nordiska kungasagor II, Olav den heliges saga. Fabel bokförlag, Stockholm 1992, Krag Klaus, Vikingtid og rikssamling 800
– 1130, bind 2 i Helle, Knut (red.), Aschehougs Norges historie. Aschehoug & Co, Oslo 2005, s. 162 – 226,
Langslet, Lars Roar, Olav den Hellige. Gyldendal, Oslo 1998 och uppgifterna om Ingegerd, Olof Skötkonungs
dotter, på Ingelman-Sundberg, Catharina, Ingegerd – en bricka i det politiska spelet. Historiska Nyheter, Statens Historiska Museum, Stockholm 2004.
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världens ledare att underkasta sig kyrkan och den kristna tron. Som verktyg
för detta uppdrag skulle hon grunda en ny klosterorden för både kvinnor
och män. Därför måste hon till Rom under det heliga jubelåret 1350 för att
där få sammanträffa med kyrkans ledare och kanske även med kejsaren. Visionen som hon skrev ner i sina Uppenbarelser löd: ”Gå till Rom! Du skall
stanna där ända tills du ser påven och kejsaren tillsammans i Rom, och du
skall förkunna mina ord för dem.”11
Birgitta gav sig 1349 iväg på den långa färden tillsammans med två av sina
biktfäder. Någon påve eller kejsare kom dock inte till Rom under jubelåret.
Hon fick vänta i 18 år innan visionen förverkligades. Men det var aktiva
år för Birgitta. Visionen om den nya klosterorden skulle förankras i den
kyrkliga hierarkin. De politiska och religiösa förhållandena i Italien behövde
hennes ingripande. Birgitta blev känd, respekterad, av somliga hatad. Hon
fick omsider träffa påven. Ordensregeln godkändes. Men hon fick aldrig se
sin klostervision förverkligad, blev själv aldrig nunna och fick inte uppleva
påvens permanenta återvändande till Rom. När hon dog den 23 juli 1373
började dock processen omedelbart för att få henne helgonförklarad. Den 7
oktober 1391 ringde alla klockor i Roms kyrkor till Birgittas ära och påven
Bonifatius IX skrev in hennes namn i helgonens bok. Birgittas klosterorden
fick år 1384 sitt moderkloster i Vadstena. Klosterrörelsen spreds runt om
i Europa och omfattade vid medeltidens slut ett femtiotal kloster. På 1600talet uppstod en ny gren av orden i Spanien och i början av 1900-talet en
reformerad gren med centrum i Rom. Idag omfattar de birgittinska ordnarna
ett femtiotal kloster i Europa, Asien, Latinamerika och USA (se bilaga 1).12
Minnesplatserna
Berättelserna om heliga Birgitta och hellig Olav är starkt knutna till bestämda historiska platser som har levandegjorts i samband med minnesfiranden.
Några av de viktigaste presenteras här nedan.
Vadstena växte upp kring Birgittinerordens första kloster som invigdes
1384. Flera klosterbyggnader utgjordes av ett ombyggt kungapalats, som
tillkommit på 1250-talet och där heliga Birgitta en tid verkat som ”magistra”, lärare, för den unga drottningen Blanka. Palatsbyggnaderna skänktes
av kung Magnus och drottning Blanka till heliga Birgitta för att det här
skulle inrättas ett kloster. Birgitta bestämde i detalj hur klosterbyggnaderna
och den väldiga klosterkyrkan skulle utformas, men hon fick aldrig själv
uppleva dem. Vadstena blev en viktig pilgrimsort särskilt kring den stora pilgrimsdagen den 1 augusti. Efter reformationen kom byggnaderna att nyttjas
för krigsmanshus och sjukvård. De utgör idag en av de få bevarade klosteranläggningarna från medeltiden i Norden. Staden domineras också av en
annan monumentalbyggnad från 1500-talet, Vadstena slott. Kommunen har
idag ca. 7.500 invånare. Dess näringsliv präglas av småindustri, handel, turism och offentlig verksamhet.13

12

11 Lundén, Tryggve (övers.), Den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser, band 1.Allhems förlag, Malmö
1957, s. 37.
12 Sammanfattningen av heliga Birgittas liv bygger huvudsakligen på Klockars, Birgit, Birgittas svenska värld.
Natur och Kultur, Stockholm 1976 och Stolpe, Sven, Birgitta i Sverige och Birgitta i Rom. Askild och Kärnekull, Stockholm 1973. Se även bilaga 1.
13 Fakta om kommunen. www.vadstena.se, Vadstena 2006
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Finsta är den ort i Uppland där traditionen säger, att heliga Birgitta föddes
år 1303 och där hennes far, lagmannen Birger Persson hade en stor gård. I
Finsta finns Skederids 1200-talskyrka där Birgitta sägs ha döpts och en bönegrotta, där hon som flicka fick andliga uppenbarelser. Utanför kyrkan står
en minnessten som restes i samband med Birgittajubileet 1930. Finsta har ca.
800 invånare och är en del av Norrtälje kommun.14
Trondheim som ligger i Trøndelag i Mitt-Norge grundades år 997 av Olav
Tryggvason. Staden blev i tidig medeltid en viktig handelsplats och maktbas,
varför Olav Haraldson ofta sökte sig hit särskilt sommartid. Efter slaget vid
Stiklestad förde man Olavs kvarlevor till S. Klemens kyrka där de skrinlades
i väntan på att den väldiga Nidarosdomen byggdes. Trondheim blev under
medeltiden Nordens främsta pilgrimsmål. Det är idag Norges tredje största
stad med ca. 160.000 invånare. Offentlig verksamhet, handel och turism är
de största näringarna i kommunen.15
Stiklestad i Trøndelag, ca 9 mil norr om Trondheim, är framför allt känd
för det slag som stod här den 29 juli 1030, då hellig Olav stupade. Redan
under medeltiden markerades platsen med ett minnesmärke. 1805 restes
en Olavsstötta, ett minnesmärke i sten. Här finns även en medeltida kyrka.
Stiklestad ligger i Verdals kommun ca. 5 km utanför kommunens centrum.
Kommunen har ca. 13.700 invånare och dess näringsliv präglas av industri,
jordbruk och turism.16
Sarpsborg ligger vid floden Glomma i Østfold nära den svenska gränsen.
Den hör liksom Trondheim till en av Norges äldsta städer och grundades
enligt traditionen av Olav Haraldsson år 1016. Där byggde han en borg
kring vilken det utvecklades en handelsstad. Staden var inte minst vintertid en viktig maktbas för Olavs verksamhet. Huvuddelen av den medeltida
stadsbebyggelsen förstördes under slutet av 1700-talet då den följde med ett
lerras ner i Glomma. Delar av den vall, som omgav staden finns dock kvar
liksom ruiner efter en medeltida kyrka. Kommunen har idag ca. 50.000 invånare och dess näringsliv präglas av stora kemiskt tekniska industrier, bl a det
multinationella företaget Borregaard med över 1000 lokalanställda.17
Kulten kring hellig Olav och heliga Birgitta
Berättelserna om hellig Olav och heliga Birgitta fick mytens karaktär. Båda
helgonen blev föremål för åkallan och olika riter, inte minst pilgrimsfärder
och i samband med dem många ceremonier på pilgrimsmålen, minnesplatserna. Ordet myt används ibland för att beteckna något som inte är sant.
Enligt den engelska religionshistorikern Karen Amstrong har myten en annan funktion än att vara en historiskt korrekt beskrivning. ” [..] myten är en
konstform som pekar bortom historien, mot något som är tidlöst i människans existens.”18 Amstrong betonar att mytologi och ritual oupplösligt hör
samman.19 När jag menar att berättelserna om hellig Olav och heliga Birgitta
14 Heliga Birgittas Finsta. www.norrtalje.se, Norrtälje 2006.
15 Trondheim kort fortalt – tall om byens utvikling. www.trondheim.no, Trondheim 2003.
16 Verdal kommune, fakta. www.verdal.kommune.no, Verdal 2006.
17 Fakta om Sarpsborgs kommune. www.sarpsborg.com., Sarpsborg 2006.
18 Amstrong, Karen, Myternas historia. Albert Bonniers förlag, Falun 2005, s. 12.
19 Ibid., s. 9.
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fick mytens karaktär anknyter jag till Amstrongs mytbegrepp. I berättelserna
ligger tidlösa, existentiella sanningar som har en egen auktoritet. Huruvida
de är historiskt ”sanna” är inte intressant i detta sammanhang utan hur
berättelserna används. I olika ritualer och ceremonier förkroppsligas berättelserna i handling. Karen Amstrong betonar, att myten aldrig finns bara i
en version. ”När förhållandena kring oss ändras behöver vi också kunna berätta våra historier på ett nytt sätt för att synliggöra deras tidlösa sanning”,
menar hon.20 Är berättelserna rika och mångsidiga kan olika sidor av dem
aktiveras efter de behov som finns i tiden.
Vördnaden för hellig Olav och det årliga firandet av Olsok spred sig under
den katolska tiden runt om i Norge men även till andra länder i Nordeuropa.
I tidig medeltid omfattade Norge även Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och andra öar i Västerhavet. Många kyrkor fick hellig Olavs namn
och han kom att förknippas med ett självständigt och kristet Norge byggt
på ”S.Olavs lov”. Också i Sverige blev Olavstraditionen stark. 30 % av alla
medeltida kyrkor har fortfarande någon skulptur eller kalkmålning föreställande hellig Olav bevarad.21 Norrköping har helige Olov som skyddshelgon.
Stadens rådhustorn pryds av en stor, gyllene Olovsskulptur, populärt kallad
”Guld-Olle” och en liten stenskulptur i gatuplanet kallad ”Sten-Olle”.22 St.
Olai kyrkas torn bär inte ett kors som andra kyrkor utan en upp-och-nedvänd Olovsyxa. Kring Olsok anordnades på flera orter Olsmässa. Skänninge
marknad, en av Sveriges största marknader, kallades fortfarande under 1800talet för Olovsmässa. I samband med reformationen förbjöds Olavskulten.
Den danska kungamakten var rädd för hellig Olavs betydelse för den norska
identiteten. Hellig Olavs grav flyttades till okänd plats i Nidarosdomen och
pilgrimsvandringar belades med dödsstraff.23 Det årliga firandet av Olsok
levde dock kvar i den folkliga traditionen i Norge även efter reformationen,
ofta i hemlighet. Det var dock först i slutet av 1800-talet som helgonfesten
återigen kom att uppmärksammas. Stora firanden ägde rum i Trondheim och
Stiklestad 1897 och 1930. Det blev början till årliga Olavsfiranden i Trondheim, Stiklestad, Sarpsborg och många andra platser runt om i landet (en
översiktlig sammanställning i bilaga 2). De firanden som anordnades 1980
och 2005 blev särskilt högtidliga eftersom de sammanföll med 950 årsminnet av hellig Olavs död respektive hundraårsminnet av unionsupplösningen
(hellig Olav blev under 1800-talet en viktig symbol i kampen för upplösningen av Norges union med Sverige).
Kulten kring Birgitta blev även den omfattande under medeltiden. Cirka
25 % av de medeltida kyrkorna i Sverige har kalkmålningar, altarskåp eller skulpturer föreställande heliga Birgitta bevarade, tillsammans cirka 300
avbildningar.24 Inte minst spreds intresset för Birgitta genom utgivningen av
hennes Uppenbarelser och genom alla Birgittakloster som inrättades runt om
i Europa, bl a ett i Bergen i Norge. Vadstena blev ett pilgrimsmål som kom att
konkurrera med Nidaros under medeltiden. Särskilt firades Birgittas dödsdag
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20 Ibid., s. 15.
21 Langslet, s.123.
22 Information Norrköping, Norrköpings Rådhus. Norrköping 1988, s. 13.
23 Grankvist, Rolf, Pilegrimsvandring mot St Olavs grav for den norske kirke og den norske stat. Föredrag den
3 aug. 2005 i Erkebispegården i Nidaros. Föredragsmanus, s. 4.
24 Lindgren, Mereth, Bilden av Birgitta. Wikens förlag, Höganäs 1991, s. 179 ff.
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den 23 juli och helgonförklaring den 7 oktober. Den stora pilgrimsdagen i
Vadstena var dock inte en Birgittadag utan den 1 augusti till minne av aposteln
Petrus fängslande, då omfattande avlat gavs åt pilgrimerna. Birgitta utnämndes
vid kyrkomötet i Arboga 1396 till Sveriges kvinnliga skyddshelgon. Samtidigt
blev Birgitta kontroversiell i den medeltida katolska kyrkan, eftersom hon som
kvinna hade uttalat sig kritisk mot kyrkans ledning, prästerskap och klosterordnar. Vid konciliet i Konstanz 1415 ifrågasattes Birgittas uppenbarelser och
helgonstatus av ledande teologer inom kyrkan och hennes helgonförklaring
fick bekräftas både 1415 och 141925. Martin Luther uppskattade inte Birgitta
utan kallade henne ”die tolle Birgitta”, den tokiga Birgitta.26 Efter reformationen stängdes många Birgittakloster i Europa – i Vadstena dock först år 1595.
Den officiella Birgittakulten försvagades. I Kyrkoordningen för 1571 borttogs
Birgittadagen den 7 oktober som en arbetsfri helgdag.27 Liksom andra katolska sedvänjor levde Birgittatraditionen kvar i den folkliga traditionen.28 Jämfört med situationen i Norge gick reformationen i Sverige inte fram lika bryskt.
Helgonbilder och skulpturer bevarades i kyrkorna. I slutet av 1500-talet, under Johan III:s tid, fick katolicismen under några år pånytt insteg i kyrkolivet.
Birgittas bönekammare i Vadstenaklostret fick nya kalkmålningar och Sankt
Eriks reliker i Uppsala domkyrka ett nytt skrin.29
I slutet av 1800-talet började man fira särskilda Birgittajubileer vid
jämna femtio eller hundra år. Det första dokumenterade var 1891, 500 år
efter hennes helgonförklaring. På 1920-talet, då sällskapet Societas Sanctae
Birgittae (SSB) bildades, började hennes dödsdag den 23 juli och kanonisationsdag den 7 oktober att firas årligen, huvudsakligen inom SSB. Mer omfattande jubileer tillkom åren 1923, 1973, 1991 och 2003. Eftersom Birgitta
grundade en klosterorden med moderkloster i Vadstena, har det under åren
även firats andra jubileer med anknytning till den medeltida klosterhistorien.
Särskilt intensivt har firandet varit de senaste trettiosex åren med åtta olika
Birgitta- och klosterjubileer.
•
•
•
•
•
•
•
•

1970, firandet av stadfästandet av klosterregeln år 1370
1973, firandet av Birgittas dödsdag, hennes ”himmelska födelsedag” år
1373
1984, firandet av Vadstena klosters invigning år 1384
1991, firandet av Birgittas helgonförklaring år 1391
1992, firandet av den första tryckta utgåvan av Birgittas
uppenbarelser år 1492
1996, firandet av Kung Magnus Erikssons och drottning Blankas
klosterdonation år 1346
2000, firandet av att Vadstena på abbedissans initiativ fick
stadsrättigheter av drottning Margareta år 1400
2003, firandet av Birgittas födelse omkring år 1303

25 Sahlin, Claire L., Birgitta of Sweden and the Voice of Prophecy. The Boydell Press, Suffolk, UK, 2000, s.
161.
26 Ibid., s. 3.
27 Lejon, Kjell O, Helgon – historik och kalendarium i svensk evangelisk tradition. Svenska Kyrkans Forskningsråd, Stockholm 1998, s. 31.
28 Sundberg, Sven-Gunnar, Offerkyrkor i gamla Växjöstiftet. En vallfartssed under den lutherska ortodoxins
tid. Växjö Stiftshistoriska Sällskap, Växjö 1989.
29 Grankvist, s. 4.

15

Helgonbruk i moderniseringstider
För bevarandet och spridningen av Birgittatraditionen har den världsomfattande Birgittinerorden spelat en stor roll. Av
den medeltida Birgittinerorden återstår
idag 4 kloster. På 1600-talet grundades
en ny ordensgren i Spanien, som sedan
spridit sig till Latinamerika och som idag
har 11 kloster. Ytterligare en ny ordensgren tillkom på initiativ av en svensk
konvertit, Elisabeth Hesselblad, i början
av 1900-talet med centrum i Rom och
har sedan dess varit mycket expansiv i
hela världen. Den har idag 33 kloster.
Dessutom finns i USA ett manligt kloster.
(Se översikt i bilaga 1).
Altarskåp i Risinge kyrka med hellig Olav
(vänster) och heliga Birgitta (höger)
Foto: Författaren

Firanden av nationalhelgon i andra länder
Nationalhelgon som hellig Olav och heliga Birgitta blev vanliga i många
europeiska länder under den katolska medeltiden. På Irland firade man St.
Patrick och i Frankrike S. Denis. I de nordiska länderna tog man efter Norge och utsåg under 1100-talet sina egna skyddshelgon. I helgonlegenderna
framställdes de liksom hellig Olav som martyrer som knöts till bestämda
platser, till vilka man vallfärdade på de viktiga helgondagarna.
I Danmark utnämndes kung Knud II till nationalhelgon. Han blev kung
1080 och gjorde sig känd för att ha stärkt kyrkans ställning i landet men
även kristnat Kurland och Livland i Baltikum. År 1086 gjorde jyska bönder
uppror mot honom. Han sökte skydd i S. Albani kyrka i Odense på Fyn
men dödades där av bönderna den 10 juli, som blev hellig Knuds helgondag.
Hans reliker överfördes sedan till en nybyggd domkyrka i Odense som under
medeltiden blev ett viktigt pilgrimsmål. Liksom i de övriga nordiska länderna upphörde pilgrimsvandringarna och helgonfirandet i Danmark i samband
med reformationen. År 2002 väcktes återigen intresset för pilgrimsvandringar till Odense då Fyns amts kulturudvalg30 tillsammans med sognepræst
Anette Foged Schultz tog initiativ till en ”Fynsk pilgrimsvandring” under
pingsten. Pilgrimsgrupper startade vandringar från sju olika platser för att
sedan sammanstråla i Odense. Man var dock noga med att betona, att en
”protestantisk” pilgrimsvandring var något helt annat än en katolsk. Fokus
låg inte på målet Odense och helgonet Knut spelade ingen viktig roll. Temat
för vandringen var i stället ”At rejse er at leve”. Dessa vandringar har sedan
blivit en tradition, men det har tydligt betonats att det inte är frågan om något firande av hellig Knud.31
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30 Amt i Danmark motsvarar ett svenskt län.
31 Schultz, Anette Foged, Pilgrimsvandring, en bevegelse mod nyt liv. Föreläsningsmanus, Fynsk Pilgrimsvandring, www.pilgrimsvandring.com/fynskpilgrimsvandring.htm, 19 mars 2007.
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I Finland blev den engelske biskopen Henrik landets skyddshelgon. Enligt
helgonberättelsen kom han tillsammans med den svenske kungen Erik IX
(Erik den helige) till Finland för att kristna landet. Han mördades år 1156
i Kjulo 14 mil norr om dagens Åbo och blev betraktad som martyr. Hans
reliker fördes senare till Åbo som blev Finlands kyrkliga huvudstad. Under
medeltiden firades där Henriksmäss den 19 januari (biskop Henriks dödsdag) och 18 juni (translationsdagen). Under 1940-talet började katolsk ungdom anordna pilgrimsvandringar till Kjulo och 1979 märktes en pilgrimsled
upp mellan Åbo och Kjulo. Henriksdagarna har under senare år använts för
att fira Åbo domkyrkas 700-årsjubileum år 2000 och Finlands kristande år
2005, men biskop Henrik har i de sammanhangen spelat en undanskymd
roll. 32
I Sverige blev kung Erik IX nationalhelgon och martyr efter att ha dödats i ett uppror i Östra Aros, nuvarande Uppsala, år 1160. Enligt traditionen
sprang en källa upp ur marken på platsen för mordet. Hans kvarlevor skrinlades i Gamla Uppsala och sedan flyttades de på 1200-talet till den nya domkyrkan som byggdes nära Erikskällan. Runt domkyrkan anordnades under
medeltiden viktiga marknadsdagar och kyrkliga firanden på Eriksdagen den
18 maj. I den kyrkliga almanackan för 1598 markerades fortfarande Eriksdagen liksom Olovsdagen som kyrkliga festdagar. I Uppsala domkyrka finns
idag S. Eriks relikskrin placerat i Finstakoret, där heliga Birgittas föräldrar
ligger begravda. År 1994 togs initiativ av dåvarande domprosten Martin
Lind att väcka Erikstraditionen till liv igen. En ”Ersmäss” anordnades den
18 maj runt domkyrkan med både kyrkliga, kulturella och kommersiella aktiviteter. Huset som omger Erikskällan öppnades och en lång kö bildades av
nyfikna som ville se källan och höra berättelsen om S. Eriks martyrdöd. Då
Martin Lind påföljande år utnämndes till biskop i Linköpings stift blev det
ingen fortsättning på firandet av Ersmäss i Uppsala.33
Avhandlingens övergripande syfte och metod
Denna introduktion om minnesfiranden som historiebruk, berättelserna om
hellig Olav och heliga Birgitta och de viktiga minnesplatserna som är sammanknippade med dessa nationalhelgon utmynnar i följande formulering av
vad som är avhandlingens övergripande syfte och metod:
Avhandlingens syfte är att jämföra och förstå variationen av historiebruk
i samband med minnesfiranden av heliga Birgitta i Sverige och hellig Olav i
Norge år 1891 – 2005 med fokus på olika aktörers motiv, resurser, budskap
och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekularisering.
Med ”identitetsskapande processer” avses sådana individuella eller kollektiva processer som med Benedict Andersons språkbruk är knutna till ”föreställda gemenskaper” som t ex nation, region, lokalsamhälle, kön, klass
eller religion.
Den empiriska undersökningens metod är komparativ vilket innebär,
att jag jämför de minnesfiranden av heliga Birgitta som ägt rum i Sverige
32 Østang Øivind, Hellige steder i Nord. Rapport til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo
2001, s. 101 ff. , Kyrkan i Finland 850 år. Programmaterial 4 maj 2005, www.kirkko850.fi.
33 Østang, s. 69 ff.
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och av hellig Olav i Norge under åren 1891/1897, 1923/1930, 1973/1980,
2003/2005 och de proceser som lett fram till dessa firanden. Inom den statsvetenskapliga forskningen är komparativa studier av politiska system och
fenomen i olika länder vanliga. Statsvetaren Tomas Denk betonar de komparativa undersökningarnas betydelse för att utveckla och pröva teorier om
politik. Genom att jämföra olika länder, studera politiska likheter och skillnader kan påståenden göras om hur politiska fenomen förhåller sig till varandra och till olika kriterier. Denk talar genomgående om att komparativa
undersökningar kan ge ”förståelse” för, d v s ingen exakt kunskap om politiska system deras uppbyggnad, orsaker och betydelse.34
Denk beskriver tre typer av komparativa studier: beskrivande, förklarande och prediktionsstudier. Beskrivande studier syftar till att kartlägga
likheter och skillnader mellan t ex politiska system. De kan även innebära
någon form av typologisering, t ex indelning i auktoritära och demokratiska
regimer. Förklarande studier vill gå ett steg längre och förklara hur likheter och olikheter uppkommit. För detta behövs någon form av teorier som
anger möjliga förklaringar härledda ur antaganden om relationer mellan fenomen. En sådan teori kan sedan användas för att pröva på olika empiriska
fall. Genom teoriprövning kan teorin verifieras eller falsifieras. Det kan även
leda till teoriutveckling. Denk menar att empiriska studier aldrig slutgiltigt
kan bevisa om teorier är korrekta eller felaktiga. Eftersom en teori skall
ha en generell karaktär måste ett oändligt antal observationer göras för att
den skall kunna anses bevisad eller förkastad. En teori som utvecklas i en
komparativ undersökning är därför endast temporär. Med prediktionsstudier avser Denk sådana undersökningar som syftar till att förutsäga framtida
situationer. 35 Utifrån en teori om sambandet mellan förekomsten av starka
folkrörelser och utvecklingen av demokratiska regimer skulle man t ex kunna förutsäga, att i ett land där folkrörelser växer sig starka kommer regimen
att bli allt mer demokratisk.
Denk ger olika förslag på undersökningsdesign vid komparativa undersökningar. I fallstudier undersöks ett fall, t ex ett land. Då kan många
olika faktorer (politiskt system, förekomsten av folkrörelser, valdeltagande,
etc) studeras. Resultatet av studien kan sedan relateras till andra länder för
att därefter ge ökad förståelse för politiska system generellt. Relationen till
komparativa teorier kan variera. Denk menar att fallstudier kan vara ateoretiska, tolkande, hypotesgenererande, teoribekräftande, teoriutvecklande eller
studier av avvikande fall. Fokuserade studier utmärks av att ett fåtal objekt
studeras, oftast två. En aspekt står i fokus för undersökningen, den beroende
faktorn, men även olika aspekter, oberoende faktorer, som påverkar denna
faktor. Exempelvis kan man anta att starka demokratier (beroende faktor
som skall undersökas) beror av förekomsten av starka folkrörelser (oberoende faktor). Denk talar om ”most similar systems design” innebärande att
skillnader förklaras med skillnader. Skillnader mellan länderna förklarar då
skillnader i den beroende faktorn. Ju mer lika länderna är (most similar systems) desto bättre kan man identifiera vilka skillnader som påverkar den
beroende faktorn. Motsatsen är ”most different systems design” i vilken lik18

34 Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur, Lund 2002, s. 7 f.
35 Ibid., s. 8 ff.
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heter förklaras med likheter. I detta fall gäller det att studera så olika länder
som möjligt (most different systems) för att den aspekt som står i fokus för
undersökningen skall kunna identifieras. 36
Historikern Cecilia Trenter anser i sin avhandling, där hon jämför kognitiva identiteter hos recensenter i dansk, norsk och svensk historisk tidskrift,
att det stundom funnits en ovilja inom historieforskningen att använda komparativa metoder. Man har menat att historikerns objekt är mer komplext
och att det sällan är en främsta uppgift att bevisa, motbevisa eller modifiera
en teoris giltighet, vilket mer är fallet inom den statsvetenskapliga forskningen. Andra historiker däremot har hävdat att metoden är fruktbar för att
skapa ny historisk kunskap eller för att skapa perspektiv på befintliga resultat. Särskilt intressant, har de menat, är att göra internationella jämförelser
av fenomen som uppträder i olika nationella kontexter.37 Trenters avhandling utmynnar i en typologisering av kognitiva identiteter hos recensenter i
de tre skandinaviska länderna. Undersökningsresultatet anser hon dock inte
vara generaliserbart för hela historikermiljön i repektive nation.38
Den engelske historikern Charles Tilly diskuterar den komparativa metodens tillämpning vid studiet av de stora sociala förändringar som ägde rum
i olika länder under 1800-talets industrialiseringsepok och deras konsekvenser idag.39 Den komparativa metoden kan enligt Tilly användas på fyra olika
sätt beroende på syftet. Den kan vara individualiserande, där målet är att
kontrastera det specifika i ett givet fenomen, universialiserande, med syfte att
finna generella förhållanden, variationsbelysande och slutligen inringande
(encompassing), då olikartade exempel inom samma system undersöks som
en funktion av varierande relationer till systemet som helhet.40
Historikern Peter Aronsson jämför i sin avhandling den lokala offentligheten i tre församlingar i Värend, Kronobergs län. 41 Hans undersökning
är individualiserande där de olika församlingarna kan ses som typfall, men
han understryker även komparationens möjligheter att bidra till en utveckling av problemformuleringen, att generera och fördjupa själva frågorna som
forskningen ställt och att bygga hypoteser vad man kan förvänta sig för lokal
offentlighet i andra församlingar, med Charles Tillys terminologi vara generaliserande. Det finns alltid, menar han, en generaliserande ambition i den
komparativa metoden, även om författaren väljer att inte redovisa detta.42
Den komparativa undersökningen i denna avhandling är enligt Denks
terminologi en fokuserad undersökning där likartade företeelser i två länder
studeras, minnesfiranden av heliga Birgitta och hellig Olav, under en bestämd
tidsperiod, 1891 - 2005. De två länderna som studeras, Sverige och Norge,
36 Ibid., s. 38.
37 Trenter, Cecilia, Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i dansk historisk tidskrift, norsk historisk tidskrift och svensk historisk tidskrift 1965 – 1990. Uppsala universitet, Uppsala 1999,
s. 19 f.
38 Ibid., s. 23, 194 ff.
39 Tilly, Charles, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. Russel Sage Foundation, New York
1984, s. 2.
40 Ibid., s. 81 ff.
41 Aronsson, Peter, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680
– 1850. Lund University Press, Lund 1992, s. 38 f.
42 Ibid., s. 39 f.
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är i många avseenden lika till samhällsstruktur, historisk och kulturell bakgrund och kan därför hänföras till det Denk benämner ”most similar systems
design”, där man lättare kan definiera skillnader som påverkar den beroende
faktorn (i detta fall minnesfiranden av två nationalhelgon) än om länderna
vore mycket olika varandra.43 I ett första steg är det en beskrivande studie av
variationen av historiebruk i samband med dessa minnesfiranden men som
i ett nästa steg syftar till att förstå de likheter och skillnader som observerats. Teorierna är därför viktiga. I nästa kapitel diskuteras olika teorier och
tolkningsperspektiv rörande fenomenet minnesfiranden som historiebruk,
om orsaker till fluktuationer i minnesfiranden, deras funktion i relation till
förändringarna i samhället och historiekulturen, för formandet av identiteter och hur man kan förstå religiösa minnesfirandens roll i ett modernt,
sekulariserat samhälle. Dessa teorier/tolkningsperspektiv kommer jag i avslutningskapitlet att pröva mot empirin och även utveckla i en hermeneutisk
växelverkan mellan teori och empiri. Komparationen kan också leda till en
utveckling av problemformuleringen och fördjupa de frågor som ställts i syftesformuleringen.
I det komparativa hantverket är det viktigt att tydligt avgränsa vad som
skall jämföras. I denna undersökning utgår jag från följande frågor, som
sedan ligger till grund för den avslutanden analysen i enlighet med avhandlingens övergripande syfte.
* Vilka organisationer, personer och förändringsprocesser i samhället
verkade för att dessa minnesfiranden skulle komma till stånd?
* Vilka resurser, maktförhållanden och nätverk var avgörande för jubileernas utformning?
* Vilka motiv hade aktörerna, vilka budskap – särskilt med avseende
på jubileernas identitetsskapande funktion - ville de förmedla och hur
synliggjordes det?
* Vilka likheter och skillnader finns i bruket av minnesfiranden kring
heliga Birgitta och hellig Olav och hur kan de förstås?

Vid en analys av de resurser och maktförhållanden som organisationer och
personer förfogat över kommer jag att använda den franske kultursociologen Pierre Bourdieus begrepp ”kapital” och ”habitus”. I planeringen och
genomförandet av minnesfiranden spelar de medverkandes ”symboliska kapital” en stor roll för deras inflytande. Enligt Bourdieus terminologi kan det
röra sig om ”ekonomiskt kapital” men även om ”kulturellt kapital” som
utbildning, titlar och kändisskap, samt ”socialt kapital”, tillgången till sociala nätverk. Med begreppet ”habitus” menar Bourdieu det sociala arv och
de tidigare erfarenheter som präglar aktörernas uppfattningar och deras sätt
att vara. 44
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43 Utifrån Charles Tillys terminologi kan min undersökning benämnas ”encompassing” om man ser minnesfiranden av nationalhelgonen i Norge och Sverige i relation till helheten, den nordiska familjen.
44 Moe, Sverre, Sociologisk teori. Universitetsforlaget AS, Oslo 1994, s. 160 ff. Bourdieu, Pierre, Kultur och
kritik. Daidalos, Uddevalla 1992, s. 132 ff.
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Källmaterial
Källmaterialet för avhandlingens empiriska undersökning bygger på, när det
gäller minnesfiranden längre tillbaka i tiden, för historieforskningen traditionellt arkivmaterial som protokoll, brevväxlingar, informations- och reklamblad och andra trycksaker. Tidningsartiklar från de aktuella undersökningsperioderna har även varit en viktig källa. Generellt har tidningsartiklar som
källa den svagheten, att de speglar referentens tolkning av ett händelseförlopp. Samma svaghet föreligger dock även i protokoll och brev. För att få en
mer mångsidig belysning har jag där det varit möjligt jämfört skildringarna
i tidningar av olika politiska färg och som varit rikstäckande, regionala och
lokala. En styrka med att bruka tidningsreferat som källa är, att de beskriver
händelser som ligger mycket nära i tiden. Protokoll och brev tillkommer oftast med större distans till de aktuella händelserna. Ur källkritisk synpunkt
är äldre tidningar ibland en bättre källa än nyare, eftersom de förra ofta återgav talares manus in extenso medan de senare subjektivt refererat talen.
I undersökningen av Birgittajubileet 2003 och Olavsfirandet 2005 har
den traditionella arkivforskningen kompletterats med etnologiska arbetsmetoder som intervjuer och observationer. De flesta intervjuer har inspelats på
band och därefter sammanfattats skriftligt. Huvudsyftet med intervjuerna
har varit att få information och uppfattningar från olika nyckelpersoner som
kompletterat de skriftliga källorna. Intervjuerna återger naturligtvis informanternas uppfattning av händelseförlopp och står lika litet som övrigt källmaterial för någon absolut historisk sanning. Observationer kan genomföras
med olika grader av deltagande allt från ett utanförstående iakttagande till
att samspela i en social process. Att bland flera andra bevista ett evenemang,
en katolsk mässa eller ett föredrag och att där iaktta och anteckna intryck
och upplevelser kan höra till den förra modellen. I den senare modellen deltar observatören aktivt i de sysslor som människor utför. En risk med ett
aktivt deltagande kan vara att observatören blir nära lierad med det sociala
nätverk som skall studeras och att den analytiska distansen blir svår att upprätthålla.45
När det gäller Birgittajubileet hade jag möjlighet att följa jubileumskansliets arbete, sammanträden i jubileumskommittén och vissa andra underkommittéer, evenemang, symposier och utställningar under jubileumsåret, först i egenskap av ledamot i den s.k. folkbildningskommittén, som
dock var nerlagd i september 2002 då mina doktorandstudier började, och
därefter som deltagande observatör. Som Vadstenabo och lokalpolitiker kom
jag också nära förberedelserna av stadens egna jubileumsevenemang. Som
deltagande observatör har jag naturligtvis varit påverkad av min bakgrund,
samtidigt som den gett mig möjlighet att studera förberedelsearbetet och
genomförandet av jubileet på nära håll. Min roll som deltagande observatör
och forskare har hela tiden varit känd för arrangörerna.
Intervjuer och observationer i anknytning till Olavsfiranden i Trondheim och Stiklestad har genomförts i samband med Olavsfestdagarna 2003,
2005 och 2006 och dessutom vid tre ytterligare tillfällen då förberedelsear45 Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete. Studentlitteratur, Stockholm, 1999, s.
74-75.
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beten pågått. Sammanlagt har dessa besök omfattat ca. en månads fältarbete. Olavsfirandet i Sarpsborg studerades genom deltagande observationer
i samband med Olsok år 2006 under fyra dagar och innefattade även intervjuer samt genomgång av lokala arkiv. Den övervägande delen av de deltagande observationerna har i samband med både Birgittafirandet 2003 och
Olavsfestdagarna 2005 inneburit att närvara vid olika arrangemang som en
i mängden. Så gott som alla de evenemang som återges i kapitel 5 har observerats på plats.
Avhandlingens disposition
I kapitel 1 presenteras och diskuteras avhandlingens teoretiska ingångar och
tolkningsperspektiv som framför allt används vid analysen av det empiriska
materialet i kapitel 6.
Kapitel 2 – 5 utgörs av den empiriska undersökningen av Birgitta- och
Olavsfiranden från 1891 – 2005. Kapitel 2 berör Birgittafirandet 1891 och
Olavsfirandet 1897. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan dessa jubileer. I kapitel 3 - 5 redogör jag på samma sätt för undersökningen av Birgitta- och Olavsjubileerna 1923/1930, 1973/1980 samt 2003/2005 med en
jämförande sammanfattning i slutet av varje kapitel.
Kapitel 6 kan läsas som en sammanfattning av hela avhandlingen. Den
inleds med en bakgrundsbeskrivning och en presentation av avhandlingens
syfte och frågeställningar. Därefter sammanfattas och diskuteras utifrån den
teoretiska diskussionen i kapitel 1 den komparativa undersökningen disponerad efter de specifika analysfrågorna. I kapitlets avslutande avsnitt redogör jag för mina slutsatser om vilka likheter och olikheter som jag iakttagit
i bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden
i Sverige och Norge under den undersökta tiden 1891 – 2005 och hur dessa
kan förstås. Kapitlet avslutas med ett slutord, som lyfter fram några centrala
aspekter på varför helgonbruk i moderniseringstider varit viktigt i Sverige
och Norge.
I en exkurs används undersökningen av de under senare år så omfattande Birgitta- och Olavsfiranden som utgångspunkt för en prediktionsstudie,
ett ”recept” på hur ett framgångsrikt minnesfirande kan gestaltas.
I två bilagor sammanfattas Birgitta- och Olavstraditionernas nationella
och internationella spridning under medeltiden och idag.
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Den forskningsteoretiska ansatsen
I detta kapitel diskuteras olika teorier som har koppling till minnesfiranden
som historiebruk. Det innebär dock inte att jag redan från början utvecklar
en stor teori, som sedan appliceras på den empiriska undersökningen. Min
forskningsteoretiska ansats är framför allt induktiv i den mening, att jag försöker närma mig det empiriska materialet så förutsättningslöst som möjligt
och låta förklaringsmodeller växa fram utifrån observationerna. Det betyder inte att jag saknar teorier eller tror mig vara oberoende av en medveten
och omedveten förförståelse. Som Karl Popper hävdat kan man aldrig göra
förutsättningslösa observationer.46 Teoridiskussionen nedan syftar framför
allt till att ringa in problemområden och visa på olika tolkningsperpektiv,
som utgör grunden för diskussionen i det avslutande kapitlet.
Helgonbruk - historiebruk
Ordet ”helgonbruk” i avhandlingens titel anknyter till det programområde
”Kulturarv och historiebruk” inom Tema Kultur och samhälle vid Linköpings
universitet, som denna avhandling ingår i. Det är bruket av historia som står
i fokus, d v s hur, varför och av vilka Olavs- och Birgittatraditionen brukats i
olika tider. Vad som är rätt eller fel historietolkning av helgonberättelserna,
en fråga som många andra historiker diskuterar, är i detta arbete därför inte
det väsentliga. Avhandlingen anknyter till den historiebruksforskning som
vuxit fram under senare år och som inte minst intresserat sig för bruket av
historia utanför skolan och akademierna. Historikern Peter Aronsson har
definierat historiebruk som ”… de processer då delar av historiekulturen
aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter”.47 Definitionen poängterar historiebruk som en aktiv process.
Denna process kan även innebära att aktivt låta bli att bruka historia för att
undanröja den mening och de handlingar som historiebruket medfört. Så
skedde bland annat i samband med reformationen, då bruket av Olav och
Birgitta i stort sett förbjöds, eftersom det stod för en teologi som reformatorerna ville göra upp med. Helgonbilder förstördes eller överkalkades i kyrkorna, pilgrimsvandringar till helgonens relikskrin förbjöds. Helt lyckades
dock inte undertryckandet av detta historiebruk.
Peter Aronssons definition av begreppet historiebruk understryker även,
46 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 89 f.
47 Aronsson, Peter, Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden, ur Aronsson, Peter (red.), Historisk
tidskrift, Tema Historiebruk. Historisk Tidskrift 2/2002, s. 189.
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att historia används för att skapa mening och uppfordra till handling. Historia blir inte bara ett ämne för studier utan får en existentiell betydelse för
enskilda och kollektiv för att orientera sig i tillvaron. Det är utifrån nuet och
dess behov som det förflutna och framtiden brukas. Det var en insikt som
Augustinus hade redan på 300-talet e. Kr.
Och icke kan man säga: det finns tre epoker, den förflutna, den närvarande och den tillkommande. I stället borde det heta: det finns tre
epoker: den närvarande, som rymmer den förflutna, den närvarande
som rymmer den närvarande och den närvarande, som rymmer den tillkommande. Ty i vår själ förefinnes epokerna i detta tretal, annorstädes
finner jag dem icke. Det förflutnas samtidighet är minnet, det närvarandes samtidighet är iakttagelsen och det tillkommandes samtidighet är
hoppet.48

Enligt Augustinus färgas bruket av det förflutna, historien, och framtidsdrömmarna av den närvarande samtiden. Den insikten är utgångspunkten
för den moderna historiografiska forskningen och även för forskningen kring
hur och varför historia brukas utanför akademierna.49
Inom historiebruksforskningen har en del forskare kategoriserat olika
historiebruk och undersökt hur de uttryckts i olika tider. Ulf Zander har
gjort en omfattande studie av historiebruket i den svenska offentligheten,
så som det synliggjorts framför allt i media från sekelskiftet 1900 till sekelskiftet 2000. Han har använt en systematisering av historiebruket i fem
olika kategorier som gjorts av Klas-Göran Karlsson och undersökt hur dessa
samspelat och uttryckts. De kategorier som identifierats är vetenskapligt,
existentiellt, moraliskt, ideologiskt historiebruk och icke-bruk av historien.
50
Dessa kategoriseringar visar på den bredd som historia kan brukas på
utifrån olika syften. Problematiskt är enligt min mening att de kan bli för
stereotypa och tvingar in verkligheten i konstruerade fack. Ofta existerar i
samtiden olika historiebruk parallellt och det kan vara svårt att avgöra vad
som dominerar.
En viktig aspekt på historiebruket som Peter Aronsson betonat är, att
mängden av och samspelet mellan olika historiebruk, vad man nu vill kalla
dem, påverkar den genomslagskraft som historien får. Han skriver:
…det är sambanden mellan historiebruk på skilda verksamhetsfält som
skapar styrkan i deras framträdande. En händelse som Förintelsen får
betydelse i samhällslivet när politik, institutioner, kulturliv och privatpersoner gemensamt och på olika sätt minns det förflutna och omsätter
det för att åstadkomma en önskvärd framtid. Dragningen till medeltiden i såväl film, turism, lajvspel, litteratur och forskning lever inte sina
liv oberoende av varandra. (Kursiverat i originalet) 51

Jag kommer i min undersökning inte göra någon markering av olika kategorier av historiebruk. Benämningarna har enligt min mening ingen avgörande
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48 Lindberg, Bo (red.), Efterkrigstid och samtid – det nyss förflutnas idéhistoria. Litteraturhistoriska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm 1999, s. 30 f.
49 Om historiografisk forskning, se t ex Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur, Lund 1998, s. 44 ff.
50 Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till
sekelskifte. Nordic Academic Press, Lund 2001, s. 52 ff.
51 Aronsson, Peter, Historiebruk – att använda det förflutna. Studentlitteratur, Lund 2004, s. 7.
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betydelse för att förstå den funktion bruket av minnesfiranden har i förhållande till samtidens historiekultur och samhällsförändringar. Mångfalden av
och samspelet mellan olika historiebruk är däremot viktigt att iaktta för att
förstå jubileernas olika genomslagskraft.
Det finns en utbredd uppfattning om att vi idag lever i en tid med ett
ökande historieintresse efter en nedgång i efterkrigstiden. Ulf Zander diskuterar i sin avhandling hur detta intresse skiftat i intensitet under de senaste
hundra åren. I slutet av 1800-talet var historieintresset stort med särskild fokus på nationen och stormaktstiden.52 När modernismen bröt igenom under
1930-talet blev enligt Zander framtiden i stället för det förflutna mer intressant. Inte minst socialdemokratin som nu kommit till makten präglades av en
utvecklingsoptimism. Under 1960-talet fick samhällskunskapen vind i seglen
på bekostnad av historieämnet inom skolväsendet. Zander menar dock att
uttalanden om en historielös efterkrigstid varit överdrivna. I den politiska
debatten blev hänvisningar till det förflutna visserligen fåtaliga men i media
debatterades historia flitigt och historisk litteratur såldes i stora upplagor.53
1990-talet har emellertid, menar Zander, tydligt präglats av ”ett synnerligen
starkt intresse för historia”.54 Även Peter Aronsson instämmer i detta. Orsaken till det ökade historieintresset beror på, menar han, att 1990-talet varit
ett decennium med en karaktär som liknar det förra sekelskiftet. Det finns en
uppbrottsstämning. Framtidsbilderna är osäkra. Sveriges inträde i EU, Sovjetimperiets fall, den projektbaserade ekonomin skapar nya förutsättningar
och instabilitet. ”Den ’flexibla kapitalismens samhälle’ verkar samspela med
ett förnyat behov av historia”, enligt Aronsson. Det skapar en längtan efter
det som gått förlorat i det moderna samhället. 55 Det ökade historieintresset
har, menar han, bland annat yttrat sig i en allt tydligare inriktning inom turism, kultur och lärande mot att uppleva historia. Detta kommer till uttryck
bland annat i rollspelsrörelsen och historiska projekt som Medeltidsveckan
i Visby. Ett viktigt inslag i dessa är strävan efter autenticitet i plats, tid och
ting. Man åker med skolklasser till Auschwitz för att uppleva platsen där det
historiska faktiskt hänt.56
Lotten Gustafsson diskuterar i sin avhandling om Medeltidsveckan på
Gotland vad det stora intresset, som tycks finnas för inte minst medeltiden,
skulle kunna bero på. Hon menar att dagens medeltidsbild genomsyras av
neoromantik. Historia och saga, realism och fiktion sammansmälts liksom
under romantiken. Medeltiden är samtidigt utopisk. Den är ”hemvist för
många av de kvaliteter och värden som samtidskritiker efterlyser idag”, menar Gustafsson. Längtan efter skönhet, handens arbete, lekfull sinnlighet,
närhet till natur och andlighet är några sådana kvaliteter hon finner i medeltidslekarna. Historien lyfts in i nuet och riktas mot framtiden.57
Sammanfattningsvis tecknas i ovanstående tolkningar bilden av en skiftande intensitet i bruket av historia under den tidsepok som min undersök52 Zander, s. 163.
53 Ibid., s. 317 ff.
54 Ibid., s. 455.
55 Aronsson (2004), s. 33.
56 Ibid., s. 103 ff.
57 Gustafsson, Lotten, Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på
Gotland. Bokförlaget Nya Doxa, Nora 2002, s. 255.
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ning av Olavs- och Birgittafiranden omfattar och att detta har att göra med
det moderna samhällets utveckling. Det finns också uppfattningar om ett
ökat historieintresse de senaste decennierna och att det hör samman med det
moderna samhällets kris och en längtan efter upplevelser, autenticitet och
medeltidsromantik. Huruvida detta är riktigt är emellertid svårt att empiriskt
bevisa. Det finns inga objektiva mätmetoder för förändringar över tid av intensiteten i historieintresset och jag har inga förväntningar att min empiriska
undersökning skall komma ett svar närmare. Vad som emellertid är viktigt
är att undersöka hur, av vilka och för vilka syften historia brukats i samband
med minnesfiranden av heliga Birgitta och hellig Olav och hur detta förändrats i relation till samhällsutvecklingen i Sverige respektive Norge.
Minnesfiranden i ett historiskt perspektiv
Enligt etnologen Jan-Öyvind Swahn kan traditionen och behovet av att fira
jubileer och minnesdagar beläggas långt tillbaka i tiden. Begreppet ”jubileum” har sitt ursprung i Gamla Testamentets beskrivning av det judiska
jubelåret: ”... ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få tillbaka sin
egendom och få komma tillbaka till sin släkt” (3 Mos 25:9-10). När jubelåret invigdes blåste man i ett vädurshorn (hebr. Shofar yovel). Beteckningen
yovel kom sedan att sammanknippas med det latinska iubilum, ”muntert
rop”. I det gamla Rom celebrerades ”sekularfester” (sekulum=hundra år)
varje nytt sekel. Kejsar Claudius firade år 47 e Kr Roms 800-årsjubileum.
Detta smittade av sig även till andra städer i det romerska imperiet som kom
att fira sina grundläggningsår. På Forum i Rom restes år 203 e Kr Septimius
Severus triumfbåge för att fira tioårsdagen av kejsaren Septimius Severus
trontillträde. Jubileer var ett sätt att manifestera makt och lång kontinuitet
för imperium, städer och härskare. Traditionen att fira det judiska jubelåret
överfördes även till den kristna kyrkan. Påven Bonifatius XIII tog i slutet av
1200-talet initiativ till att instifta jubelår också inom kyrkan med det första
år 1300. De skulle liksom inom judendomen firas vart femtionde år. De blev
emellertid så lyckade, att det efterhand kom att firas vart tjugofemte år och
dessemellan även årtal, som slutade på 33 och 83, till minne av Jesu dödsår.58
Det var för övrigt i samband med jubelåret 1350 som heliga Birgitta gav sig
iväg till Rom.
1621 firades reformationens genombrott i Sverige på initiativ av Gustav
II Adolf, hundra år efter att Gustav Vasa utsågs till hövitsman för dalkarlarna,
vilket man såg som början på den nya tiden. Tre jubeldagar skulle firas med
jubileumspredikningar i alla kyrkor. Det författades även ett folkligt lustspel
om hur Gustav Vasa befriade landet från ”Konung Christiern Tyrann” och
den katolska kyrkan.59 I en jubelpredikan förklarade Johannes Botvidi, senare biskop i Linköpings stift, vad det innebar att fira detta jubileum. Han
skiljde mellan fyra olika slag av jubelfester. Det första var det judiska jubelåret, det andra katolska kyrkans jubelår, det tredje det evangeliska jubelåret,
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59 Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige. Svenska lutherbilder under tre sekler. Artos, Skellefteå 1994, s. 18
ff.

Kapitel 1. Teoretiska ingångar
varje år som ett nådens år, och slutligen det politiska jubelåret som nu skulle
firas:
Thet Politiske Jubelåhret kallar man när Christna Konungar, Förstar
och Potentater uthi theras Herredöme ordna wissa tijder och daghar,
på hwilka alla theras underhaffuande skola komma tillsammans, och
några synnerliga stora Gudz Wälgärningar medh hierteligh tacksägelse
ihugkomma.60

Redan 1621 skrev alltså Johannes Botvidi jubileernas bakgrundshistoria och
betecknade reformationsjubileet som något nytt, ett ”politiskt jubelår” anordnat av de politiska makthavarna för folket.
Även firandet av årliga minnesdagar kan hänföras långt tillbaka i tiden
och inte minst knytas till årstidernas växlingar. Inom kyrkan gav helgonkalenderns festdagar en årsrytm. Primstaven i Norge och runstaven i Sverige
hjälpte till att hålla reda på alla helgondagar, som angavs med inristningar
av de olika helgonens attribut, t.ex. Olav med en yxa, Andreas med ett kors.
Helgondagarna kopplades även till jordbrukets olika faser och vädrets växlingar. ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka” (18 maj respektive 29 juli), Birgittadagen (7 oktober) kännetecknades av ”Brittsommar”. Därför kom primoch runstavar att vara i bruk i bondesamhället långt efter reformationens
genomförande. Vid Artur Hazelius inventeringsresor i Sverige i slutet av
1800-talet fann han många sådana runstavar i bruk i Dalarna.61
Historien kring jubileer och årliga minnesfiranden sträcker sig uppenbarligen långt tillbaka i tiden. Den tyske historikern Klaus Bergmann menar
att firandet av minnesdagar uttrycker djupt liggande mänskliga behov, inte
minst behovet av historiemedvetande. ”Gedenktage sind uralt und entsprechen in ihrem Ursprung einem mythisch religiösen Geschichtsbewusstsein“,
anser han.62 Även den amerikanske historikern William M. Johnston hävdar,
att behovet av minnesfiranden ligger djupt i den mänskliga naturen. Människan är enligt Johnston en homo rhythmicus, som har ett socialt och psykologiskt behov av regelbundenhet och rytm. Kyrkoåret och helgonkalendern
gav människor en livsrytm. Jubileer föds ur samma behov men med längre
avstånd i tid, vart tionde eller hundrade år. De skapar enligt Johnston ordning i livets och historiens kaos.63
Utifrån ett historiskt och etnologiskt perspektiv tycks minnesfiranden
alltså ha en lång historia som kan spåras i många olika kulturer. Några forskare menar därför att de är uttryck för djupa, mänskliga behov av historiemedvetande och livsrytm.

60 Ibid., s. 21.
61 Medelius, Hans, Om bondens år och arbetets tid. Artikel i Vogel-Rödin, Gösta, Människan och tiden.
Västergötlands turistråd, Skövde 1989, s.74.
62 Bergmann, Klaus, Gedenktage, Gedenkjahre und historische Vernuft. Geschichte lernen, Heft 49/1996, s.
11.
63 Johnston, Williams M., Celebrations. The Cult of Anniversaries in Europe and the United States Today.
Transaction Publishers, New Jersey 1991, s. 32.
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Minnesfiranden för kung och fosterland
Flera forskare, bland annat Klaus Bergmann, har hävdat att intresset för
firandet av jubileer och årliga minnesdagar var särskilt stort i slutet av 1800talet, den tid då även firanden av hellig Olav i Norge och heliga Birgitta i
Sverige väcktes till liv igen. Det har, menar de, att göra med uppbyggandet av
de nya nationerna under denna tid. Makthavarna skulle med minnesfiranden knyta medborgarna till ”tronen och altaret”. Särskilt viktigt var det att
fostra eleverna i skolorna till detta. År 1842 utgavs i Preussen, enligt Bergmann, en skrift som föreslog inrättandet av fosterländska och kyrkliga minnesdagar i skolorna för att levandegöra historieundervisningen och fostra
eleverna till lojala samhällsmedborgare. Firandet av viktiga minnesdagar i
Preussens historia blev därmed ett instrument i folkuppfostran.64
Även historikern Eric J. Hobsbawm ser ett samband mellan de nya nationsbildningarna och det ökade intresset för minnesfiranden. Han hävdar
till och med att jubileer ”uppfanns” under perioden 1870 till 1914 som ett
uttryck för nationalstaternas behov att legitimera sig inför medborgarna vid
övergången till nya styrelseformer. I de nya ”väljardemokratier” blev undersåtarna, som styrdes av statsmakten och aristokratin, istället medborgare
med utvidgad rösträtt. Staterna behövde då bygga upp nya lojalitetsband.
Det räckte inte med att vädja till medborgarnas rationella överväganden. Irrationella element behövdes. Det var i denna situation officiella traditioner
som jubileer och monumentresning ”uppfanns”, menar Hobsbawm. Ofta
ägde monumentresningar rum i samband med dessa firanden vilket ytterligare och mer långvarigt stadfäste de nationella symbolerna. För att ge legitimitet åt det tyska kejsardömets bildande 1871 skapades ceremonier och
minnesdagar. Monument restes över Preussens seger över Frankrike, t ex Siegessäule i Berlin och en mängd statyer runt om i landet över kejsar Wilhelm
I och Bismarck. I Frankrike började man 1880 fira Bastiljdagen som både en
folklig fest med fyrverkerier och dans på gatorna och som en årlig bekräftelse på den franska nationen med rötter i händelserna 1789. Även här började
man resa monument runt om i landet som symboliserade republiken.65
Idéhistorikern Magnus Rodell har visat, att intresset för minnesfiranden
och därtill hörande monumentresanden var stort även i Sverige i senare delen
av 1800-talet som ett led i formandet av Sveriges nationella identitet. I Stockholm firades år 1868 150-årsminnet av Karl XII:s död. En staty föreställande
”hjältekungen” avtäcktes i Kungsträdgården. Minnestal hölls och hyllningssånger sjöngs. På teatrarna gavs specialskrivna skådespel som hyllade Karl
XII. Rodell menar att firandet och monumentresningen inte bara innebar ett
historiskt tillbakablickande utan också spelade en roll i den aktuella politiska debatten om Sveriges spända relation till Ryssland och protesterna mot
Rysslands förtryck av Polen. Karl XII lyftes även fram som ett etiskt föredöme för medborgarna, en ”svensk” personlighet präglad av offervillighet,
gudsfruktan, renhet i seder och enkelhet. Rodell myntar begreppet ”nuets
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dramatik” för att uttrycka, att i dessa minnesfiranden i slutet på 1800-talet
förenades det förflutna, nuet och framtiden på ett dramatiskt sätt.66
Att intresset för monumentresning som en form av minnesfiranden hade
sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet motsägs dock av en empirisk undersökning som gjorts av Peter Aronsson och Lennart Johansson av monumentresandet utanför de stora städernas minnesfiranden. Enligt deras undersökning, som omfattade Värend och Sunnerbo härader i Kronobergs län, tillkom
minst antal monument under 1800-talet, statyresandets epok. De som då
restes var oftast med anledning av individuella, dramatiska händelser som
tragiska olyckor och mord. Flest monument restes dock under mellankrigstiden och det senaste decenniet. ”Den nationella appellen verkar starkast
under mellankrigstiden och inte under det som brukar ses som nationalismens århundrade, 1800-talet, samtidigt som den individuella smärtan är mer
framträdande i 1800-talet än individualismens 1900-tal”, hävdar Aronsson
och Johansson.67 Av de monument som tillkommit under det senaste decenniet dominerar de som framhävt den egna ortens särart.
Den amerikanske historikern John Gillis anser, att minnesfiranden i äldre tider endast berörde få, huvudsakligen de som representerade aristokratin
och kyrkan, de som var präglade av en lineär tidsuppfattning. För vanligt
folk var tid något som ”danced and leaped”. Det förflutna och framtiden var
en del av det närvarande.
Ordinary people felt the past to be so much a part of their present that
they percieved no urgent need to record, objectify, and preserve it. ……
Content to live in a present that contained both past and the future, ordinary people did not feel compelled to invest in archives, monuments,
and other permanent sites of memory, but rather they relied on living
memory. 68

Det fanns i äldre tider alltså, enligt John Gillis, inget behov hos allmänheten att fira jubileer. Men när människors relation till nationen förändrades,
då ändrades också jubileumskulturen. Det som gjorde minnesfirande till en
angelägenhet även för städernas medel- och arbetarklasser inträffade, enligt
Gillis, i samband med den franska revolutionen. Revolutionstidens politiska
och ekonomiska förändringar i Frankrike medförde ett behov att bryta med
det förflutna, att skapa så stort avstånd som möjligt mellan den nya tiden
och den gamla. De gamla regimerna stod för bakåtsträvande och orättvisor.
Den nya tiden inriktade sig mot framtiden. Gillis menar, att även Amerika
gick igenom samma process efter den amerikanska revolutionen. På ömse
sidor om Atlanten formades ”a cult of new beginnings”. Bastiljens fall den
14 juli firades därför tidigt i Frankrike som en nationell högtidsdag, även om
den inte blev officiell förrän 1880. I Amerika började man 1820 att fira den 4
juli, den dag då nationen bildades, som en nationaldag.69 Under denna nationella epok skapades en folklig minneskultur för att åstadkomma en samling
66 Rodell, Magnus, Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt.
Natur och Kultur, Stockholm 2001, s. 46, 135 ff.
67 Aronsson Peter, Johansson Lennart (red.), Ett landskap minns sitt förflutna. Monument och minnesmärken
i Värend och Sunnerbo. Kronobergs läns hembygdsförbund, Växjö 2003, s. 186 ff.
68 Gillis, John R. (red.), Commemorations. The Politics of National Identity. Princeton University Press, New
Jersey 1996, s. 6.
69 Ibid., s. 8.
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kring de nya nationalstatliga förväntningarna. Minnesfesterna anordnades
av statsmakten för folket och inte så mycket med folket.70
Gemensamt i dessa teorier är alltså den uppfattningen, att det ökade intresset för minnesfiranden i slutet av 1800-talet hör samman med formandet
av de nya nationalstaterna. Initiativet till dessa firanden kom ”uppifrån”.
Likt de romerska kejsarna skulle ”bröd och skådespel” skapa lojala medborgare. Bergmann och Rodell betonar även minnesfirandenas uppfostrande
syfte. I samband med firandet formades genom monumentresningar nationella symboler och förebilder. I Sverige knöt man, enligt Rodell, den nationella identiteten till ärofulla händelser och gestalter i det förflutna medan
man, enligt Gillis, i revolutionernas Frankrike och Amerika genom de nationella firandena framför allt betonade uppbrotten och ville skapa distans till
ett mörkt förflutet. Att jubileer ”uppfanns” i slutet av 1800-talet av de nya
nationerna, så som Hobsbawm uttrycker det, är dock en överdrift och stämmer inte med minnesfirandenas historia. Hans uttryck får förmodligen tolkas
som att nya jubileer tillkom för nya syften under denna tid.
Gillis indelar historien i tre perioder: den förnationella eran före franska revolutionen, den nationella från 1789 till 1960 och den postnationella
eran, tiden efter 1960, som enligt Gillis kom att innebära en djupgående
kulturell förändring.
It seems clear that we are experiencing not just another intellectual fad
but a deep cultural shift, whose dynamics remind us of the struggles at
the time of the Reformation that pitted anti-ritualistic, iconoclastic Protestants against the older Catholic practices of locating the sacred only
in certain times and places. …. We have no alternative but to construct
new memories as well as new identities better suited to the complexities
of the post-national era.71

Den postnationella eran, tiden efter 1960, har förändrat minneskulturen radikalt, menar alltså Gillis. Känslan för nationen har svalnat och avlösts av
en minneskultur som är både lokal och global samtidigt. Å ena sidan står
händelser av internationell betydelse, symboliserade av bland annat städerna
Hiroshima, Auschwitz och Tjernobyl, mer i fokus. Å andra sidan odlas en
lokal, etnisk och en familjecentrerad minneskultur. Detta har utvecklat ”a
new pluralism of celebration” och en ”personalization of memory”. Var och
en skapar sin egen historia.72
Ett klassiskt arbete i historiebruksforskningen är sjubandsverket Les
Lieux de Mémoire (”Minnesplatser”) som blev färdigt 1992 under ledning
av den den franske historikern Pierre Nora. I verkets engelska översättning
definierar Nora begreppet ”minnesplatser” så:
… a lieu de mémoire is any significant entity, whether material or nonmaterial in nature, which by dint of human will or the work of time has
become a symbolic element of the memorial heritage of any community
(in this case, the French community).73
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Begreppet ”lieu”, plats, har här en bred betydelse och innefattar såväl materiella som icke materiella företeelser som spelar roll för ett samhälles minnesprocesser. Pierre Nora ägnar stor uppmärksamhet åt utvecklingen av
minnesfiranden som ”minnesplatser” i det franska samhället. Han menar,
att vi idag lever i ”the era of commemoration”. Vi har drabbats av en ”commemorative bulimia”, då vi ”hetsäter” jubileer och minnesfirande av olika
slag. Han grundar sitt påstående på, att under de åtta år som Les Lieux de
Mémoire tillkom, firades i Frankrike varje år något stort nationellt jubileum
och dessutom nära nog varje månad andra jubileer av olika dignitet. 74 Orsaken till det ökade intresset för minnesfiranden har, enligt Nora, att göra med
djupgående förändringar i det franska samhället: ett annorlunda förhållande
till det förflutna och inte minst till nationen Frankrike. Statens roll har blivit
mer diskret och därför finns inget ”commomorative superego”.75
Pierre Nora anser alltså liksom John Gillis, att det sena 1900-talet förändrat jubileumskulturen på grund av att förhållandet till nationen blivit
annorlunda. Han utgår framför allt från situationen i Frankrike, där den
avgörande förändringen i samhället ägt rum i mitten av 1970-talet då tre
”chockvågor” samtidigt skakade landet: jordbrukskrisen, misstron mot den
gaullistiska storhetsdrömmen och den franska revolutionen.
An end to reassuring rural stability owing to economic growth, a sudden reawakening from Gaullian dreams of grandeur, and a dissipation
of the mirage in which the fatherland of revolution had so long wished
to believe – these three shock waves suddenly began to resonate with
one another … .76

Konsekvensen är, enligt Nora, att det inte längre finns ett Frankrike utan
flera. Nationalstatsidén har försvagats, statens roll har blivit mer diskret
och i stället har betydelsen av de lokala och regionala perspektiven ökat.
Utan ett ”commemorative superego”, en kanon, finns det inget behov av
landsomfattande jubileumsritualer, menar Nora.77 Initiativen tas lokalt och
regionalt. Det har utvecklat en veritabel jubileumsindustri där man ”dammsuger” alla upptänkliga anledningar till minnesfirande. Det förflutna har
kommersialiserats.”No scholar, writer, or artist has a slightest chance of
escaping the commemorative radar..”. Under sex år under 1980-talet har,
enligt Nora, statligt stöd getts till över tusen jubileer runt om i Frankrike.78
Omvandlingen har inneburit ett nytt förhållande till det förflutna, då man
hanterar historien så som man vill utifrån nuets behov.
What matters is not what the past imposes on us but what we bring to
it. Thus the message of the past, regardless of its nature, has been confused. It is the present that creates the instrument of commemoration,
that seeks out dates and figures to commemorate, that ignores some and
invents others, sometimes artificially manipulating dates ….. and sometimes accepting dates as given but altering their significance ….. . 79
74 Ibid., Volym III, 1998, s. 609 f.
75 Ibid., s. 614 f.
76 Ibid., s. 624.
77 Ibid., s. 614.
78 Ibid., s. 617.
79 Ibid., s. 618. Noras exempel har uteslutits ur citatet.
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Både Gillis och Nora menar alltså utifrån sina studier av framför allt Frankrike, att 1900-talets sista decennier inneburit en djupgående förändring av
minneskulturen. Den har blivit mindre nationell och mer global och lokal.
Intresset för monumentresande har försvunnit eftersom det inte finns några
minnesvärda ”superego” att samlas kring. Paradoxalt nog har intresset för
minnesfiranden dock ökat i den ”postnationella” eran. Förklaringen till det
ser Gillis och Nora i att det utvecklats en minneskultur som blivit mer pluralistisk, lokal och global. Nora betonar även utvecklingen av en ”jubileumsindustri” som kommersialiserat historien.
Den australienske historikern John Hutchinson har en annan uppfattning än Gillis och Nora om utvecklingen under senare tid av nationalismen
och nationalstaterna som ifrågasätter epokschemat förnationell – nationell
– postnationell era. Tiden efter Sovjetunionens fall 1991 har enligt honom
präglats av ”the Revival of Nationalism”. Ett stort antal nya stater i östra
Europa har tillkommit, i vilka nationalistiska rörelser varit starka. Integrationsprocessen i Europa har också väckt till liv en diskussion om nationella
särarter och nationernas betydelse. ”Once again, placing the unification of
Europe on the political agenda has only served to heighten the salience of
national identity as a popular political issue”, menar Hutchinson.80
Tiden kring de båda sekelskiftena 1900 och 2000 präglades alltså, enligt Gillis och Nora, som huvudsakligen bygger sina studier på förhållanden
i Frankrike, av högkonjunkturer för minnesfiranden. I båda fallen var relationen till nationalstaterna avgörande. I slutet av 1800-talet behövde de nya
nationalstaterna minnesfiranden för att ena folket kring nationella symboler,
historiska hjältar eller militära segrar. Initiativen kom ”uppifrån”. Kring
sekelskiftet 2000 hade känslan för nationen svalnat och en lokal, regional
och global minneskultur utvecklats vilket stimulerat andra former av minnesfiranden än nationella. Initiativen kom nu ”nerifrån”. Samtidigt hade
”jubileumsindustrin” börjat kommersialisera historien. Det flitiga monumentresandet under det senaste decenniet i Kronobergs län och huvudsakligen utifrån lokala initiativ, kan tyckas stämma överens med utvecklingen i
Frankrike av en lokal minneskultur. Att nationella minnesfiranden helt spelat
ut sin roll motsägs dock av John Hutchinson. Huruvida de Birgitta- och
Olavsfiranden som studeras i denna avhandling överenstämmer med dessa
skilda uppfattningar kommer att diskuteras i avslutningskapitlet.
Minnesfirandens identitetskapande funktion
Alla minnesfiranden handlar på ett eller annat sätt om identitetsprocesser,
att individuellt eller kollektivt förhålla sig till det som skall firas, personer,
platser, nationer eller händelser. Flera forskare har därför intresserat sig för
minnesfiranden för att studera uttryck för och förändring av identitetsprocesser. Den danska historikern Anette Warring har undersökt förändringen
av identitets- och minnespolitiken i samband med Grundlovsfiranden i Danmark under 1800-talet fram till det senaste firandet år 1999. De har organiserats till minne av den danska grundlagens tillkomst den 5 juni 1849,
vilket också är Danmarks nationaldag. Syftet med Warrings undersökning
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har varit att se hur dansk demokrati och identitet iscensatts under olika tider.
Den komparativa ansatsen har alltså handlat om en jämförelse över tid mellan olika Grundlovsfiranden. Identitet handlar enligt Warring om att ingå i
ett ”erindringsfællesskab”, där man delar samma tolkning av det förflutna.
Dessa ”erindringsfællesskab” kan baseras på t ex kön, klass eller nation.
Med anknytning till Benedict Andersons teorier menar hon, att de är ”föreställda gemenskaper”, då de bygger på en föreställning om att man har något
gemensamt med en grupp människor man inte har mött eller har någon personlig relation till. ”Erindringsfællesskaber indgår som et centralt moment i
dannelse af individuelle og kollektive identiteter og er derfor væsentlige for,
hvad mennesker identificerer sig med og føler loyalitet over for,” menar Warring.81
Enligt Warring synliggör minnesfiranden identiteter särskilt tydligt genom de budskap som symboler, ceremonier, scenografi, materialproduktion
och minnestal förmedlar. Inte minst uttrycks identiteter i deltagarnas engagemang.
Gennem kropslig deltagelse og i kraft af fejringernes helhed af vidensformidling, argumentation, oplevelse og identifikation kunne erindringen forankres sanseligt og følelsesmæssigt.82

Etnologen Lotten Gustafsson har i sin avhandling om Medeltidsveckan i
Visby beskrivit att deltagarnas engagemang i ceremonier och ritualer under
dessa evenemang för många inneburit ”identitetslekar”, då människor i de
medeltida gestaltningarna prövat olika identiteter och fått tillfälle att tänja
på och utforska gränserna för sin egen identitet.83
I minnesfiranden uttrycks enligt Warring identiteter ofta med ”patosformler”, ett begrepp som hon lånat från den tyske historikern Jörn Rüssen.
En ”patosformel” är ett narrativt, kortfattat uttalanden med massuggererande kraft. Ett exempel på en sådan patosformel som enligt Warring använts i
samband med de danska jubileumsfirandena under efterkrigstiden är ”Aldrig
mere en 9. april”. Uttrycket anknyter till en viktig historisk händelse för det
danska folket som är förknippad med starka känslor och identiteter och därför laddad med ”patos”.84
I den komparativa undersökningen finner Warring, att i mitten av
1800-talet kännetecknades Grundlovsfiranden av det gamla ståndssamhällets iscensättningar och debatter om demokratins former. I slutet av århundradet var det partierna och deras väljare som präglade firandet, medan det
i början av 1900-talet var klasstillhörigheten som markerades. Andra kollektiva identiteter än de nationella var alltså starkare under dessa firanden.
Hundraårsfirandet 1949 av grundlagens tillkomst var avsett att bli ett storslaget jubileum. Det var toppstyrt av Rigsdagen. Experterna, historikerna
81 Warring, Anette, Historie, magt og identitet. Grundlovsfejringer gennem 150 år. Aarhus Universitetsforlag
Århus 2004, s. 10.
82 Warring, , s. 13.
83 Gustafsson, s. 31. Här kan man även anknyta till religionspsykologen Hjalmar Sundéns banbrytande forskning om rollernas och rolltagandets betydelse i religiösa identitetsprocesser, beskrivet i bl a Sundén, Hjalmar, Religionen och rollerna, ett psykologiskt studium av fromheten. Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag,
Stockholm 1959.
84 Warring., s. 12 f.
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och politikerna, skulle upplysa folket om historiens betydelse. ”Historiebruken var stort set kun orienteret mod fortiden og søgte ikke med aktualisering
at vække debat”.85 Folket var upplysningsobjekt och inte medproducenter av
historia. Därför blev intresset svalt och jubileet i sin helhet ett fiasko, menar
Warring.
150-årsfirandet av den danska grundlagen 1999 blev däremot, enligt
Warring, ett ”folkeligt og debatskabende jubilæum”. Det sträckte sig över
en längre period, mängden och variationen av aktiviteter och aktörer var
betydligt större än 1949. Det var starkt nutidsorienterat.
Staten førte en forsonende og pluralistisk erindringspolitik og synes ikke
som sit primære formål at ville fremme en bestemt fortolkning. Det afgjørende var, at den danske stat blev associeret med fortiden som sådan.
Jubilæet var et moderne massekommunikerende arrangement, hvor
skellet mellem politikere, eksperter og menigmand var mindre skarpt
end tidligere. Historien fremstod ikke betydningsfuld som autoritet,
men i højere grad som et sted, der kunne opsøkes og bruges interaktivt
til at afklare aktuelle politiske synspunkter og individuelle og kollektive
identiteter.86

Samtidigt kom jubileet att diskutera innebörden i att vara ”dansk”. Identitetsfrågorna kom i fokus. Demokrati och danskhet kopplades samman i
många jubileumstal. Statsminister Poul Nyrup Rassmussen uttryckte det så:
”Danmarks Riges Grundlov er ikke alene en samling af paragraffer. Det er
en fortælling om, hvem vi er, og hvordan vi vil leve i vores land.”87 Särskilt
betonade han att Grundlovens tillkomst 1849 som en oblodig systemförändring var uttryck för något typiskt danskt:
Det er jo ikke noget tilfælde, at man siger om danskere ude omkring
i udlandet: Det er sjældent man ser en dansker med en kniv i den ene
hånd, uden der er en gaffel i den anden. ... Det fortæller alligevel alt
sammen noget om os. Vores evne at tale os til rette.88

Den amerikanska kultursociologen Lyn Spillman har gjort en komparativ undersökning av hur nationella identiteter formats i USA och Australien
utifrån de nationella jubileer som firats 1876/1888 och 1976/1988 till minne av den amerikanska revolutionen respektive den första brittiska bosättningen i Australien. Spillmans användning av begreppet ”nationell identitet”
anknyter liksom Anette Warring till Benedict Andersons uttryck ”imagined
political community”. ”Cultures of national identity are those sets of meanings and values with which we talk of our actual or prospective political
communities. ….. National identity is the symbolic elaboration of this imagined community”, menar hon.89
Spillmans komparativa metod utgår från att det finns stora likheter
mellan Amerika och Australien. Båda koloniserades i slutet på 1700-talet av
utvandrare från England. I båda länderna utvecklades liberala ekonomiska
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kulturer, intensiv utveckling av länderna, stark invandring och exploatering.
Spillman vill utifrån dessa likheter jämföra hur nationella identiteter formats
i de olika länderna och hur det kommit till uttryck i jubileumsfiranden. I sin
undersökning sätter hon liksom Warring focus på den symboliska repertoaren, hur den uttryckts i kulturell produktion och det diskursiva fält i vilket
mening producerats. Hon går igenom en mängd material i anslutning till
jubileerna: dokument, reklam, tal, litteratur, poesi, debatter, souvenirer, utställningar, och analyserar hur de uttryckt förhållningssätt till historien, kollektiva minnen, politiska värderingar och synen på ländernas plats i världen.
Spillman analyserar uttrycken för nationella identiteter både i centrum och
periferi i länderna. Med centrum menar hon de som tillhör den politiska och
kulturella eliten, de som organiserar och ideologiskt driver jubileerna på ett
nationellt plan. Periferin, det är de som på ett eller annat sätt står utanför
etablissemanget, ursprungsbefolkningen, arbetare, kvinnor, människor i underutvecklade landsändar.90
Det Spillman finner i sin undersökning är, att de nationella identiteterna
stärktes i båda länderna mellan de olika jubileerna i slutet av 1800- respektive 1900-talet. Firandet blev i båda länderna mer intensivt i slutet av 1900talet, fler grupper involverades, federala regeringar mer engagerade, centrum
påverkade periferin mer. Jubileerna 1976/1988 präglades också, menar hon,
av en ”postmodern” mångfald och ”spektakelkultur” i båda länderna. Ser
man på skillnader mellan länderna konstaterar Spillman, att den nationella
identiteten, så som den uttryckts i minnesfiranden, i USA mer än i Australien
kännetecknats av politiska värden, arvet från revolutionstiden, privata initiativ, teamwork, en heterogen befolkning med större tyngdpunkt på landsbygden. Den nationella identiteten i Australien tycks framför allt ha präglats
av geografin, naturmiljön Australien med dess särdrag, landets starka urbanisering och centralstyre med stort statligt inflytande och landets roll i det
internationella samhället. Jämfört med USA var man mindre benägen att
lyfta fram landets tidiga historia, sannolikt för att den inte var så ärofull.91
Den amerikanske historikern William M. Johnston har jämfört hur nationella identiteter kommit till uttryck vid minnesfiranden i Europa och USA.
Medan Warring och Spillman utgår från firanden av nationella högtidsdagar
anordnade av nationalstaterna studerar Johnston hela bredden av jubileumsfiranden i Europa och USA, även sådana som arrangerats av enskilda intressenter och rört nationellt viktiga personer. Han jämför även olika länder i
Europa med varandra.
Liksom Warring och Spillman ser Johnston jubileumsfiranden som uttryck för olika nationella identiteter i USA och Europa. Med ”nationell
identitet” menar Johnston:
National identity is a form of consciousness, consciousness of belonging
to a nation-state that knows how to articulate its reasons for existing by
invoking continuity between past and future. …. National identity has
two aspects: it is at once a body of ideas that publicists elaborate, and it
is an individual´s absorption of those ideas into a personal identity.92
90 Ibid., s. 11 ff.
91 Ibid., s. 94 ff.
92 Johnston, s. 39.
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Medan Warring ser skapandet av nationella identiteter som en process där
individen identifierar sig med en ”föreställande gemenskap”, klass, kön eller
nation betonar Johnston dessutom identitetsprocessen som en rörelse uppifrån och ner. Nationalstater och PR-konsulter utformar identiteter som individer sedan mer eller mindre anammar.
I sin undersökning finner Johnston, att de nationella identiteterna i Europa präglats av att man varit besatt av att fira sina genier inom konst, kultur
och politik. Jubileerna har ofta fått statligt stöd, eftersom genierna setts som
nationella symboler och för att kultur i allmänhet varit av statligt intresse. I
USA däremot har man inte firat individer så mycket som historiska händelser
och gemensamma värderingar som hållit samman det amerikanska folket.
Det har mer varit årliga minnesdagar som står i fokus, t ex 4 juli och Thanksgiving. I USA har dessutom staten oftast inte varit organisatoriskt eller ekonomiskt inblandad i jubileerna. De har huvudsakligen byggt på privat engagemang och sponsorer. Minnesfiranden uttrycker därför, menar Johnston,
att de nationella identiteterna i Europa och USA speglat olika förhållanden
till historien. Europa har haft en längre gemensam historia med alla viktiga
gestalter från antiken, medeltiden och renässansen. USA:s historia är kort
och landet är mer mångkulturellt för att kunna samlas kring några särskilda
gestalter som nationella symboler. I USA har man i konstitutionen också
skiljt stat och kyrka och stat och kultur åt. Det har varit områden som överlåtits åt den enskildes val.93
William M. Johnston finner också i sin undersökning, att det är skillnad i innehållet i de nationella identiteterna mellan de europeiska länderna.
I Frankrike är franska revolutionen en viktig utgångspunkt för minnesfiranden medan det i Tyskland huvudsakligen är kulturella personer som firas.
Österrike lyfter fram den Habsburgska dynastin och för Storbritannien är
kungliga jubileer viktiga. Italien har som en ung nation med starka regionala
identiteter däremot svårt att samla sig kring nationella symboler. Här är det
lokala traditioner som dominerar.94
I de undersökningar av identitetsprocesser i samband med minnesfiranden som refererats till ovan diskuteras å ena sida vad identitet innebär och
å andra sidan hur identitet uttrycks i dessa firanden. De anknyter alla till
den innebörd som Benedict Anderson lägger i begreppet identitet som ”föreställda gemenskaper”, en föreställning om att man har något gemensamt
med andra, t ex en social klass eller en nation.95 Warring betonar individens
egen identifikation med dessa föreställda gemenskaper medan Johnston även
understryker hur de formas ”uppifrån”. Jag ansluter mig till socialantropologen Thomas Hylland Eriksen synsätt då han hävdar, att ”identitet” måste
ses som ett ”både-och-begrepp”. Identitet skapas vare sig inifrån eller utifrån
”utan i gränsytorna mellan person och omgivningar”. Det handlar både om
att fritt välja sin identitet och påverkan utifrån. 96 Lotten Gustafsson har en
viktig poäng i, att minnesfiranden även kan locka till ”identitetslekar” då del-
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tagare får tillfälle att pröva olika identiteter utan att det är förpliktigande.
I de refererade undersökningarna framhävs att minnesfiranden särskilt
tydligt uttrycker identiteter genom de budskap som ceremonier, högtidstal
och materialproduktion gestaltar. Warring betonar den betydelse det kroppsliga deltagandet i minnesritualer har för att förankra identitetsprocesserna
känslomässigt. Johnstons undersökningsmaterial skiljer sig från Spillman
och Warring genom att han studerar ett bredare spektrum av jubileer än rena
nationella firanden och menar, att även de kan uttrycka nationella identiteter. Han lägger också en tyngdvikt vid beroendeförhållandet mellan de idéer
som produceras ”uppifrån” och den enskildes inlemmande av dessa idéer i
den egna identiteten. Noterbart är att både Warrings och Spillmans undersökningar visar, att nationella identiteter kommit tydligare till uttryck i de jubileer som ägde rum 1999 respektive 1988 än tidigare. Det problematiserar
Gillis´ och Noras uppfattning, att slutet av 1900-talet kännetecknats av en
postnationell era där framför allt globala och lokala identiteter dominerat.
Olavs- och Birgittafiranden intar en mellanställning mellan rena nationella jubileer, som Warring och Spillman studerar, och firandet av för nationen viktiga gestalter, som Johnstons undersökning också omfattar. Hellig
Olavs och heliga Birgittas roller som nationalhelgon, sambandet mellan kyrka och stat i Norge och Sverige, har bidragit till att involvera det offentliga
samhället i dessa firanden. Olsok är dessutom i Norge en nationell flaggdag.
Man kan därför antaga, att de identiteter som kommit till uttryck i dessa
minnesfiranden både präglas av förhållandet till nationen och till gestalterna
Olav och Birgitta med deras lokala och regionala förankring.
Minnesfiranden i det ”moderna samhället”
Det ”helgonbruk” som står i fokus för denna avhandling berör tiden från
slutet av 1800-talet till 2000-talets första decennium, den historiska ”epok”
som kännetecknas som en omvälvande industrialiserings- och moderniseringsprocess i Västeuropa. Den amerikanske statsvetaren Marshall Berman
beskriver ”modernisering” som de samhällsprocesser, den ”virvelström”,
som uppkommit genom produktionens industrialisering, nya vetenskaper
och tekniker, ekonomisk omvandling, urbanisering, masskommunikationssystem, byråkratisering, ökad globalisering som mer eller mindre påverkat
hela mänskligheten. Denna erfarenhetsmassa benämner Berman ”modernitet” och de visioner och värderingar som får karaktären av en övergripande
ideologi ”modernism”.97 Jag kommer i avhandlingen att använda uttrycken
på liknande sätt. Moderniseringsprocessen började enligt Berman redan under 1500 - 1700-talet för att förstärkas efter franska revolutionen och sedan
expandera i slutet av 1800-talet. ”Men fortfarande kan artonhundratalets
moderna offentlighet minnas hur det var att leva, materiellt och andligen,
i världar som alls inte var moderna. Ur denna klyvnad, denna känsla av
att leva i två världar samtidigt, uppstår och utvecklas moderniseringens och
modernismens idéer”, menar Berman.98 1900-talet blir den epok då ”den
framväxande globala modernismkulturen firar spektakulära triumfer inom
97 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. Arkiv förlag, Lund, 1995, s.
13 ff.
98 Ibid, s. 14.
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konst och tänkande”. Moderniteten, menar Berman, innebär både löften om
förnyelse, äventyr, makt, glädje, samtidigt som den hotar att förstöra allt.
”Att vara modern är att ingå i ett universum där, som Marx sade, ’allt som
är fast förflyktigas’ ”.99
Många har likt Berman beskrivit moderniseringsprocessen som en utveckling präglad av ett lineärt tidsbegrepp, en utveckling med en idémässig
början omkring 1500-talet, en expansionsfas i slutet av 1800-talet, en triumfatorisk tid omkring 1920 – 30 för att sedan följas av ifrågasättandets
period omkring 1960 – 70. Var vi står idag är i denna tankefigur inte så klart.
”Senmodernitet” eller ”postmodernitet” är två olika begrepp för decennierna kring sekelskiftet 2000, där det förra antyder en uppfattning om modernitetens avklingande och det senare modernitetens slut och övergång till en
ny epok innebärande slutet på modernismens ideal, bl a de stora ideologiska
”berättelserna” och rationaliteten. Tolvbandsverket Aschehougs Norges
Historie, som kom ut 1997 med ledande norska historiker som medarbetare, följer en sådan lineär moderniseringsberättelse. Tidsperioden 1830 – 70
har temat ”Nasjonen bygges”, 1870 – 1905 ”Det moderne gjennombrudd”,
1905 – 35 ”Et splittet samfunn” (moderniseringens kulturella, politiska och
sociala konsekvenser), 1935 – 70 ”Samling om felles mål” (välfärdsstatens
uppbyggnad) och 1970 – 97 ”Overflod og fremtidsfrykt” (alternativrörelsernas samhällskritik).100 Sociologen Håkan Thörn ställer sig kritisk till detta
sätt, att dela in historien i epoker, som knyts till bestämda årtal. Han kallar
dessa för ”kollektiva konstruktioner”. ”De kan ses som överenskommelser
vilka tydliggör eller initierar diskussioner om grundläggande samhällsförändringar som emellertid slår igenom under betydligt längre tidsperioder än
från ett år till ett annat.”101 Dessa samhällsförändringar, som formats i opposition mot en annan rörelse, kommer att präglas av ”antagonistens problem”, hävdar Thörn. Det nya och det gamla möts. Det är t ex en tendens
att man överbetonar ”individualiseringsprocessens betydelse i den kulturella
moderniseringen”, menar han.102
Ett alternativt sätt till att se på historieutvecklingen som epoker, som
avlöser varandra och har olika karaktärer, är att som Peter Aronsson betrakta den historiska utvecklingen som präglad av tyngdpunktsförskjutningar
mellan samtidigt närvarande värdesystem, vilka motiverar olika handlingsriktningar.
Under förmodern tid var evigheten en stark norm som bestämde värdet
av andra handlingar och åsikter. …….. Under moderniseringsprocessen
sker en antropomorfisering av alltings mått till att bli människans lycka,
i synnerhet hennes materiella välfärd eller bekvämlighet..... . Det finns
mycket som tyder på att ett nytt steg håller på att tas i vår tid, eller att
åtminstone en betydande tyngdpunktsförskjutning håller på att ske, i de
senmoderna industrisamhällena, mot att den rika upplevelsen håller på
att bli ett allt viktigare värde att mäta handlingsalternativen med. I ett
sådant skede får historiekulturen delvis ett nytt innehåll och nya former.
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Dessa tre värdegrunder ska inte ses som ömsesidigt uteslutande, utan
som tre parallellt existerande, där tyngdpunkterna för deras respektive
betydelse förskjuts i takt med samhällsförändringen.”103

Även den norska folkloristen Anne Eriksen har ett annat sätt att beskriva
modernismens utveckling. Hon talar om olika samhällstyper, förmoderna,
moderna och senmoderna samhällen, som tidsmässigt kan avlösa varandra
men som även kan existera parallellt. Dessa samhällstyper har olika karaktärer. I förmoderna samhällen är det förflutna likt den egna samtiden. Problem
och ideal är de samma. Människor är sig lika. Tiden går runt, inte framåt.
Idén om framåtskridandet har ännu inte slagit rot.
Konger er konger, adel er adel og folk er folk. Fortid og nåtid kan ikke
kommunisere direkte, men de står likevel på like fot og er av samme art.
……. På den ene side blir fortiden dermed både viktig og nærværende.
På den andre side blir det liten vits i å anstrenge seg for å ta vare på
rester eller fragmenter av fortidig kultur, dersom dette ikke har en verdi
eller nytte i seg selv: Det nye, som kan komme i stedet, vil kunne være
av prinsipielt samme art.104

I det moderna samhället har det förflutna blivit ett ”främmande land”, menar Eriksen. Det gamla har gått förlorat. Framåtskridandet står i centrum.
Den lineära tidsuppfattningen dominerar tänkandet. Människor kan längta
och drömma till det förflutna. Historiska personer kan ses som beundransvärda men inte som förebilder. Människor i det moderna samhället tar avstånd från det förflutna samtidigt som de fylls av en nostalgisk längtan efter
en tradition, stabilitet och trygghet, som tidigare fanns, menar Eriksen. 105 En
romantisk, mytologiserande historieproduktion skapar en flora av minnen,
traditioner och personliga berättelser.
Derfor slutter ikke historien å være viktig, selv om den blir fremmed.
Tvert imot – historien blir forklaringen på det meste. Det er modernitetens dobbelte forhold til historien som skaper mytologiseringen: Den
gjør historien til et fremmend land, til noe som er prinsipielt annerledes,
samtidig som den forkynner at her finnes for-klaringene, her kommer vi
fra.106

Genom jubileumsfiranden, samlandet av kulturminnen och antikviteter får
den moderna människan kontakt och hämtar kraft från den mytiska tiden. I
det moderna samhället sker samtidigt också en etablering av ett vetenskapligt historiefack, ett expertsystem som blir en förvaltare av den egentliga och
riktiga historien. Historien periodiseras i en hierarkisk tidsordning. Källkritik blir en metod att skilja på vad som är sann och falsk historia.
Den tredje samhällstypen i Anne Eriksens kategorisering är senmodernitet, som enligt Eriksen kännetecknar det sena 1900-talets västerländska samhälle. Vad som karaktäriserar senmodernitetens kultur beskriver hon utifrån
en undersökning av, hur Trondheim firade sitt tusenårsjubileum som stad år
1997. Historien fick en annan funktion än under modernismen, menar hon.
Den blev en lekplats, något som skulle upplevas, ge en subjektiv erfarenhet.
103 Aronsson (2004), s. 37.
104 Eriksen, Anne, Historie, minne og myte. Pax Forlag A/S, Oslo 1999, s. 17.
105 Ibid., s. 19.
106 Ibid., s. 22.
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Närhet, omsorg, glädje var de värden som jubileet skulle förmedla.107 När
lokala guider utbildades inför jubileet i stadens historia var utgångspunkten,
”Gå til historien, ikke til bøkene! For historien finnes rundt omkring i byen,
i form av nøkkelsteder”. 108
På den ene side dannet de [..religion och historia..] et viktig verdigrunnlag, men på den annen side ble de også gjort til et åpent og generøst
tilgjengelig symbol-univers, der den enkelte kunne forsyne seg fritt, og
der ganske mye forsvant fordi det ble valgt bort.109

Trondheimsjubileet präglades därför, enligt Eriksen, av en ahistorisering av
det förflutna. I senmoderniteten iakttar hon därför en tillbakagång till en
äldre, förmodern historieuppfattning. Fackhistorikernas expertroll avvisades
inte under jubileet. Deras uppgift var bland annat, att sammanställa ett stort
sexbandsverk om Trondheims historia. Men deras inflytande reducerades
både i planerandet och genomförandet. I stället kom jubileet att präglas av
festivaler som inte hade så mycket med stadens historia att göra. Det påminde mer om Lillehammer OS som ett modernt ”massearrangemang” med
sin egen dynamik: masskommunikation, modern teknik och en uppsjö av
minnesprodukter.110
William M. Johnston hävdar, att det sena 1900-talet präglats av avgörande förändringar i samhället vilket lett till ”the rise of the mentality known
as ´postmodern´.”111 Postmodernitet betecknar Johnston alltså som en ”mentalitet” mer än en epok. Den kännetecknas enligt honom av en misstro mot
auktoriteter, oändliga valmöjligheter och ett ointresse för framtiden. Detta
har lett till ett ökat behov av regelbundenhet och rytm i livet, som ett sätt att
övervinna kaos i tillvaron och som en effekt av detta, ett ökat intresse för
jubileumsfiranden.112
Historical anniversaries meet a need both psychological and social for humans to notch their identity into the calendar. National anniversaries assure citizens that their country and region matter in the flow of time.113

Liksom Anne Eriksen menar Johnston, att ett kännetecken på postmoderna
jubileumsfiranden är ”the Commemoration Industry” som verkar på alla
plan, lokalt, regionalt, nationellt. Johnston tar som ett exempel firandet
1989 i Frankrike av den franska revolutionen. Här, anser han, tog den kommersiella jubileumsindustrin greppet över de ideella och politiska krafterna,
som genom jubileet ville få tillstånd en ideologisk diskussion om vad revolutionen 1789 egentligen hade haft för betydelse. ”Confusion of purpose
left many thinking that the year´s events had served mainly a commercial
function”, menar Johnston. I den postmoderna mentaliteten fyller jubileer
ett vaccum som skapats av brist på en djupare medvetenhet. Det leder till en
”disneyfiering” av det förflutna, enligt Johnston. 114
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En orsak till att minnesfiranden blivit lockande för både de kommersiella
och kulturella institutionerna är, menar Johnston, att de är praktiska ur planeringssynpunkt. De går att förutses, organiseras och marknadsföras i god
tid.115 Ett typiskt drag i det postmoderna jubileumsfirandet är också, enligt
Johnston, mångfalden, ”the whole gamut of cultural production”. Det ges
ut böcker, anordnas konferenser, utställningar på museer, debatter i massmedia och görs dokumenärfilmer. Hälften av kultursidorna i de europeiska
tidningarna består, enligt Johnston, av material som har sitt upphov i olika
jubileumsfiranden.116
William M. Johnston anser dock, att postmoderniteten är ett övergående fenomen. Han siar om, att efter millennieskiftet (hans arbete utkom
1991) skulle mål- och ideologilöshetens kultur i postmodernismen komma
att avklinga i västvärlden. ”..it is likely that something like bimillennial consciousness will emerge as a sequel to postmodernism”. Å ena sidan skulle
detta ”bimillennial consciousness” i ännu högre grad än tidigare komma att
betona de individuella valen och präglas av ännu mer mångfald. Å andra
sidan skulle de europeiska länderna öka sina ansträngningar att stärka den
nationella identiteten genom minnesfiranden men också att söka skapa en
transnationell identitet. Han menar också, att människor efter millennieskiftet skulle bli mer medvetna om de långa perspektiven i historien, till och med
antiken komma närmare och blir mer angelägen igen. 117
Sammanfattningsvis kan man se två sätt att beskriva det moderna samhällets utveckling. Det ena och i historisk översiktslitteratur vanliga synsättet
innebär, att betona en lineär utveckling med tydliga övergångar mellan olika
epoker, förmoderna, tidigmoderna, moderna, senmoderna, präglade av olika
sociala organisationer och värderingar. Det andra synsättet lägger tyngdvikten vid en spänning mellan olika, samtidigt närvarande värdegrunder eller
som Peter Aronsson uttrycker det, ”tyngdpunktsförskjutningar”. Anne Eriksen och Håkan Thörn beskriver en dialektik i det moderna samhället. Modernitetens värden präglas inte bara av framtid och framsteg, ”från mörker
stiga vi mot ljuset”, utan innehåller även dess motsats, rädslan för att ”allt
som är fast förflyktigas” och längtan till det trygga förflutna. Även William
M. Johnston har ett dynamiskt sätt att se på den historiska utvecklingen när
han beskriver ”postmoderniteten” som en mentalitet mer än en epok. Denna
mentalitet innebär motsatser i förening, en upplevelse av kaos i tillvaron
samtidigt som behovet av historia och minnesfiranden, ett stärkande av nationella identiteter och samtidigt en transnationell identitet ökar.
Vilket synsätt på det moderna samhällets utveckling man väljer, en lineär
utvecklingsprocess med tydligt avgränsade epoker med olika värdesystem eller en dynamisk process med motsatser i förening, har betydelse för hur man
ser på en aspekt av moderniseringsepoken av intresse för undersökningen av
Birgitta- och Olavsfiranden under denna tid, sekulariseringsprocessen.

115 Ibid., s. 25.
116 Ibid., s. 4.
117 Ibid., s. 119.
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Modernisering och sekularisering
Bruket av Olavs- och Birgittatraditionerna, under den tid det moderna industrisamhället förändrade Norge och Sverige, reser frågan hur detta helgonbruk kan relateras till den sekulariseringsprocess länderna samtidigt ansetts
gått igenom. I National Encyklopedien beskrivs ”sekularisering” på följande
sätt:
Processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande. Sekularisering innefattar både att
samhälleliga institutioner dras undan religionens inflytande, så som
skett med utbildningsväsendet i Sverige, och att man ersätter religiösa
förklaringar till olika händelseförlopp med vad som ses som mer rationella förklaringar.118

Beskrivningen ovan anlägger två perspektiv på begreppet ”sekularisering”, ett institutionellt och ett individuellt. Kyrkornas inflytande över samhällslivet minskar och organisatoriskt försvagas ju mer det moderna samhället utvecklas. Den moderna människan förväntas bli mer rationell och kritisk
till gamla trosuppfattningar och myter. Vetenskap och teknik blir samhällsmedborgarnas nya ledstjärnor.
Den franske filosofen August Comte formulerade den positivistiska filosofin om mänsklighetens tre utvecklingsstadier, det teologiska, det metafysiska och det positiva, vetenskapliga stadiet. Det sista stadiet skulle innebära
religionens förtvinande. Den franske sociologen Emile Durkheim tänkte
också i utvecklingstermer: Samhället och människan skulle utvecklas från ett
magiskt till ett rationellt stadium. Gradvis skulle religiösa dogmer och ritualer försvinna. I stället skulle en ”civil religion” utvecklas innehållande riter
och ceremonier kring viktiga händelser och personer i landets historia.119
Den tyske sociologen Max Weber beskrev en kontinuerlig förändringsprocess mot en ”Entzauberung der Welt”, en avmystifiering av världen. Han
avsåg då framför allt en avsakralisering av de samhälleliga institutionerna
mot en högre grad av rationalitet, inte minst i de protestantiska länderna,
men att detta även skulle påverka individer att bli mer rationella och mindre
religiösa.120
Att Norge och Sverige genomgått en institutionell sekulariseringsprocess sedan slutet av 1800-talet i den mening, att de lutherska nationalkyrkornas institutionella inflytande minskat inom skolan, vården och andra
samhällsinstitutioner tycks vara uppenbart. I Sverige anses den ha varit mer
genomgripande än i Norge, där statskyrkosystemet fortfarande råder. Huruvida de kyrkliga organisationerna försvagats uttryckt i mindre antal kyrkobesökare, mindre efterfrågan på kyrkans tjänster, är dock tveksamt. En
kyrksamhetsräkning 1927 i Sverige visade på ett högmässodeltagande på 5,6
%. Då var högmässan i stort sett den enda kyrkliga aktiviteten i veckan121.
1994 var gudstjänstdeltagandet 4,3 % och därtill kom många andra kyrkliga
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verksamheter för olika åldrar som inte fanns i kyrkorna på 1920-talet.122
Dessutom har en flora av nya religiösa rörelser uppstått och invandrare fört
in sina religiösa traditioner i samhällslivet som också institutionaliserats,
även om det inte skett efter de gamla kyrkornas mönster. Det är därför inte
alldeles säkert, att moderniseringsprocessen tillsammanstaget inneburit en
institutionell sekularisering.
Har då den ”moderna människan”, individen, blivit mer sekulariserad, d v s mindre ”religiös” och mer rationell? Ulf Zander beskriver hur
Stockholmsutställningen 1930 blev ett uttryck för det moderna genombrottet i Sverige. Ingenjörskonsten och den rationella funktionalismen präglade
byggnaderna och de bruksföremål, som ställdes ut. Utställningarna blev en
symbol för det nya samhälle som skulle byggas. ”De var grunden till den
utopiska modell som arkitekter, ingenjörer och sociologer ville skapa, vilket
skulle komma till uttryck i ett ’nytt samhälle präglat av förnuft, rationalitet
och planmässighet’. Utopisterna fann inspiration i ett ursprungligen tyskt
begrepp, ’den nya sakligheten’”, skriver Zander.123 Inom naturvetenskapen
presenterades emellertid under samma tid teorier om mikro- och makrokosmos, som skakade den rationella tanken: Albert Einsteins relativitetsteorier, Niels Bohrs komplementaritetsteori och Werner Heisenbergs obestämbarhetsprincip, verklighetsbeskrivningar som alla grundade sig på empirisk
forskning men som stred mot ”förnuft, rationalitet och planmässighet”.
Modernismens rationalitet, grundad på en tilltro till naturvetenskapen och
tekniken, utmanades av en irrationalitet och en dynamisk världsbild från
samma håll. Heisenberg beskrev denna konflikt så:
Den våldsamma reaktionen på den moderna fysikens senaste utveckling
kan man bara förstå om man inser att fysikens själva grundvalar börjat
röra sig, och att denna rörelse givit upphov till känslan att marken rycks
undan för vetenskapen.124

Bland religionssociologerna har sekulariseringstesen börjat ifrågasättas. Traditionella mätmetoder, statistiska data, har inte kunnat tolkas entydigt. I
de skandinaviska länderna med ett existerande eller kvarblivande statskyrkosystem, har man ofta som mått på sekularisering tyckt sig konstatera en
minskning av medlemstal och kyrkogångsfrekvens. Man har därvid dragit
den slutsatsen att modernisering leder till en ökad individuell sekularisering.
Religionssociologiska studier av USA, som inte har haft ett statskyrkosystem,
har däremot ifrågasatt en sådan koppling. Landet har i hög grad genomgått
en moderniseringsprocess medan en parallell minskning av kyrkogångsfrekvensen och annan religiös aktivitet inte kunnat visas. Den engelske sociologen Roger Finke menar:
The historical evidence on religion in the USA does not support the
traditional model of secularization. Based on the evidence reviewed in
this essay, modernization did not usher in a new era of secularization in
122 Ibid., s. 57. Kyrksamhetstalet beräknas på totalantalet besök delat med 52 veckor som ställs i relation till
antalet medlemmar i Svenska kyrkan.
123 Zander, s. 240 ff.
124 Heisenberg, Werner, Physics and Philosophy. Allen & Unwin, London 1963, s. 145. Svensk översättning i
Capra, Fritjof, Fysikens Tao. Bokförlaget Korpen, Göteborg 1982, s. 48.
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America. Instead, the evidence displays the vitality of religious organizations and the continuing commitment of individuals.125

Sekulariseringsteorin har alltså inte bekräftats i studiet av USA, enligt Finke,
varken när det gäller den institutionella religiositeten eller den individuella religiositeten. Utifrån en jämförelse mellan den amerikanska modellen,
med från staten fria religiösa organisationer, och de skandinaviska ländernas
statskyrkosystem, ställer han den retoriska frågan: ”I wondered how it could
come about, by diminishing the apparent power of religion one increased its
real strength.”126
Religionssociologen David Martin, som gjort en omfattande studie av
sekulariseringsprocessen i olika länder, menar att där det funnits en religiös
monopolsituation har det drivit fram en polarisering mellan kyrkan som en
maktinstitution å ena sidan och växande sekulariserad del av samhället. I
länder där det funnits en religiös pluralism, t ex i USA, har en sådan polarisering inte uppstått och motståndet mot religion i allmänhet inte funnits.127
Historikern Stefan Gelfgren, som studerat väckelserörelserna och sekulariseringsprocessen i Sverige 1856 – 1910, argumenterar på ett liknande sätt då
han menar, att de starka väckelserörelserna vid sekelskiftet ökade den individuella sekulariseringen, eftersom individer tvingades att ta ställning antingen
för eller mot. Det dög inte att ha en ”kollektiv tro”.
En sak är utom all tvivel när det gäller den religiösa utvecklingen under
den andra halvan av 1800-talet, nämligen att gränsdragningen mellan
troende och icke-troende accentuerades. … Att inte aktivt välja Gud
innebar i väckelsens världsbild att den motsatta ståndpunkten intogs,
förnekelsen. Enligt samma synsätt begränsades därmed möjligheten att
vara religiöst neutral.128

Både David Martin och Stefan Gelfgren menar alltså, att religiösa monopolsituationer skapar polariseringar och därför även ett ökat avståndstagande
från religion och kyrkliga institutioner. David Martin anser också, att om
den religiösa pluralismen däremot ökar, tröskeln till de religiösa organisationerna blir lägre, så minskar motståndet mot religion och kyrka.
Den amerikanske religionssociologen Peter L. Berger hävdar med bestämdhet: ”My point is that the assumption that we live in a secularized
world is false. The world today, with some exceptions …., is as furiously
religious as it ever was, and in some places more so than ever.”129 Ett av de
undantag han hänsyftar på är Västeuropa (Östeuropa har, menar han, en annan utveckling) där “church-related religion” minskar. Han menar dock att
det är mer fråga om institutionell än individuell sekularisering.
A body of data indicates strong survivals of religion, most of it generally
Christian in nature, despite the widespread alienation from organized
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churches. A shift in the institutional location of religion, then, rather
than secularization, would be a more accurate description of the European situation.130

Den amerikanske sociologen José Casanova menar, att många kyrkor under
1980-talet själva tog inititativ till att motsäga sekulariseringsteorin genom
att vägra låta sig bli privatiserade och marginaliserade. De engagerade sig
i de frågor som i hög grad angick det civila samhället som miljöförstöring,
invandrarpolitik och ekonomisk exploatering. Kyrkornas roll i förändringen
av Östeuropa i slutet av 1980-talet i t ex Polen och DDR ses också som exempel på att de ingalunda blivit marginaliserade i det moderna samhället.131
Religionssociologen Per Pettersson anser, att sekularisering i traditionell mening kan beskrivas som en process då de sociala relationerna förändras mellan de religiösa institutionerna och samhället som helhet, andra
samhällsinstitutioner och individer/grupper.
”Förändringen av dessa sociala relationer inom religionens område är
en del av förändringsprocessen från jordbruks- via industri- till tjänstesamhälle. Dagens sekulariseringsdebatt handlar till stor del om huruvida dessa relationsförändringar innebär en faktiskt minskad betydelse
för religionen som sådan eller om det mera handlar om att religionen
förändras och fungerar annorlunda i det moderna samhället”.132

Moderniseringsprocessen innebar enligt Pettersson en förändringsprocess
från att Svenska kyrkan i jordbrukssamhället var en överhet, som erbjöd
samma religiösa ”standardpaket” till alla, till det att kyrkan i tjänstesamhället blev en resurs bland andra som man kunde utnyttja efter sina egna behov.
Monopolkyrkan drev fram en polarisering mellan makten/kyrkan/kristna
och en växande sekulariserad del av samhället. När en religiös pluralistisk
”marknadsekonomi” sedan utvecklades i tjänstesamhället tenderade motståndet mot religionen som sådan att minska, vilket i sin tur stimulerade till
en ökad religiös konsumtion. Per Pettersson menar vidare, att när ett samhälle utvecklas mot allt större grad av rationalitet och modernitet, det inte
behöver stå i motsats till religionen som sådan. Många undersökningar på
individnivå har visat, att människor utan problem kombinerar det rationella
och det irrationella i det vardagliga livet. Därför är det, enligt Pettersson,
mer relevant att utifrån tjänstesamhällets situation tala om religiös förändring än sekularisering. Religionens form förändras, den försvinner inte men
ändrar skepnad.133
Den norska folkloristen Torunn Selberg har närmat sig sekulariseringsproblematiken utifrån ett etnologiskt perspektiv. I en undersökning av tusenårsjubileet av Norges kristnande 1995 ser hon ett exempel på, att kyrkliga
aktiviteter, i detta fall ett jubileum, kan engagera många människor med
olika religiösa bakgrunder även i en ”sekulariserad” tid. Hon anser till och
med, att det i samtiden finns ett ökat behov av att finna sina rötter och att
orientera sig mot gamla sanningar. Det uttrycks bland annat i ett ökat in130 Ibid., s. 10.
131 Martin, s. 24
132 Pettersson Per, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssocilologiskt perspektiv. Karlstad University Studies, Karlstad 2000:3, s. 73.
133 Ibid., s. 74 ff.
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tresse för ritualer efter en period av antiritualisering och trivialisering av det
högtidliga och det heliga. 134 Tusenårsjubileet centrala evenemang, som fick
mycket uppmärksamhet, ägde rum på ön Moster, där Olav Tryggvason enligt den historiska traditionen steg i land år 995 och firade den första kristna
gudstjänsten på norsk jord. I jubileets ritualer, bland annat historiska skådespel, sammanknippades enligt Selberg, en helig plats, historien, nutiden och
framtiden.
En utvalgt fortid, nåværende ideer og – som vi skal se –fremtidige håp
blir feiret, på et hellig sted. Om fortidens hendelser virkelig fant sted her,
er av mindre betydning, den sterke symbolikken som er knyttet til stedet
gjennom tradisjonen, fortellingene og et minnesmerke som nesten kan
få status som helligdom, er det som blir viktig.135

Sammanfattningsvis har många forskare utifrån olika perspektiv gjort iakttagelser, som motsäger den klassiska teorin, att moderniseringsprocessen
oundvikligen inneburit en sekularisering uttryckt i en minskning av det religiösa inflytandet på samhället och individen.
För att komma vidare i diskussionen är det viktigt att klargöra vilken
innebörd som läggs i begreppet religion. Den norska kulturhistorikern Arne
Bugge Amundsen anser att ”religion” är ett begrepp som skapats av modernismen. I förmoderna samhällen var religion något invävt i hela livet och
samhället. ”’Religion’ har ikke fremstått som noe eget ’felt’ av virkeligheten”, menar han. Det var först under modernismen som begreppet ”religion”
skapades av dem som önskade analysera företeelsen.
Som en del av den kulturelle og sosiale prosessen som ofte går under
navn som modernisering eller sekularisering, har mennesker i vår del av
verden kommet til å oppfatte det som selvsagt at det er mulig å forestille
seg at det finnes religion eller religioner, og da gjerne forstått som troen
på guder eller overnaturlige vesener og krefter. Dette er nettopp snakk
om ’tro’. Dels kan det ikke bevises rasjonelt, og dels kan man velge å
forholde seg til det gjennom en personlig viljes- eller følelseakt. …… Religion kan velges bort, tenkes bort, betraktes som ’noe annet’, og altså
studeres videnskapelig, på en armlengdes avstand, så å si. Det er disse
perspektivene som vi må anta har vært fremmede for folk flest i tiden
før moderniseringen eller sekulariseringen – når nå disse prosessene kan
sies å ha startet for alvor.”136

I stället för denna beskrivning av ”religion” som ett eget fält av verkligheten,
som man kan välja eller välja bort, beskriver Arne Bugge Amundsen begreppet ”religion” så: ”I praksis kretser likevel mange av definisjonene rundt ’forholdet mellom mennesker og makter’, altså krefter og vesener som er større
og mektigere enn menneskene selv”.137 Den engelske religionshistorikern
Peter Connolly definierar ”religion” på ett sätt, som lägger tyngdpunkten
på ”andlighet”, tron på en översinnlig verklighet som får konsekvenser för
individens handlingar både enskilt och socialt. Religion är enligt honom,
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……any beliefs which involve the acceptance of a sacred, trans-empirical realm and any behaviours designed to affect a person´s relationship
with that realm. The most convenient term to refer to such behaviours
is, perhaps, ‘spirituality’. Religions can thus be communal or individual.138

Den amerikanske religionssociologen Thomas Luckman har ett synsätt som
liknar Peter Connolly. Han hävdar, att religionen är universell på det individuella planet och att det är en grundläggande egenskap hos människan att
vara ”religiös” i den mening, att det som ligger utanför de normala erfarenheterna inordnas i ett ”övergripande symbolsystem”, en helig sfär.139 Problemet med dessa vida definitioner av ”religion” är, som religionssociologen
Göran Gustafsson betonat, att innebörden i dem varken kan bevisas eller
motbevisas.140
Hur begreppet ”religion” skall definieras beror på i vilket sammanhang
det skall användas, om det är institutioner, läror, riter eller mentaliteter som
skall beskrivas. Problemet är likartat med definitionen av begreppet ”kultur”. Den engelske kulturforskaren Raymond Williams har vidgat kulturbegreppet. Han talar om ett antropologiskt kulturbegrepp där kultur innebär
långt mer än vad kulturinstitutioner sysslar med. Det berör ”a whole way of
life, material, intellectual and spiritual”, menar han.141 På samma sätt kan
begreppet “religion” vidgas till att innefatta långt mer än det som institutionaliserats i religiösa strukturer, kyrkor, samfund, sekter. I denna avhandling
använder jag begreppet “religion” i denna vidgade betydelse, ett förhållningssätt till tillvaron då det som ligger utanför de normala erfarenheterna
inordnas i en helig sfär som påverkar ”the whole way of life” och får konsekvenser för individens handlingar både enskilt och socialt.
Sammanfattning
Detta kapitel har syftat till att diskutera olika teorier, problemområden och
tolkningsperspektiv med koppling till minnesfiranden som historiebruk, särskilt med avseende på deras funktion under den period som denna avhandling berör, åren 1891 till 2005, och deras roller som firanden av två nationalhelgon, heliga Birgitta och hellig Olav. De följande kapitlen 2 – 5 utgörs
av den empiriska undersökningen av dessa minnesfiranden. I det avslutande
kapitlet 6 kommer det empiriska materialet att sammanfattas och diskuteras
bland annat utifrån de teorier och tolkningsperspektiv som här avhandlats.

138 Connolly, Peter, Approaches to the study of religion. Cassell, London and New York, 1999, s. 6 f.
139 Gustafsson, Göran, Tro, samfund och samhälle. Sociologiska perspektiv. Libris, Örebro 2000, s. 15.
140 Ibid., s. 181.
141 Johansson, Thomas, Sernhede, Ove, Trondman, Mats (red.), Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder. Nya Doxa, Nora 1999, s. 11.

47

Helgonbruk i moderniseringstider

48

Kapitel 2. Nationalhelgonen återupptäcks

Kapitel 2. Nationalhelgonen återupptäcks
”Sveriges mest frejdade dotter”
- Birgittafirandet 1891
Tidigt på morgonen den 7 oktober 1891, samlades ett 25-tal katoliker i ett
provisoriskt kapell på Motalagatan i Vadstena för att fira heliga Birgitta, 500
år efter hennes helgonförklaring. Firandet hade föregåtts av ett rykte att påven själv skulle närvara och tillsammans med en skara utlänningar komma
intågande i Vadstena ridande på kameler!142 Så skedde nu inte. Sant var dock
att den katolska gruppen var internationell. De representerade åtta olika
nationer. Katolska kyrkan var vid denna tid en kyrka med medlemmar huvudsakligen av icke-svensk bakgrund. Från 1595 hade det varit förbjudet att
vara katolik i Sverige. Förbudet hade dock luckrats upp under Gustav III:s tid
på grund av arbetskraftsinvandring från katolska länder. Först genom Dissenterlagen 1860 blev det tillåtet för svenska medborgare att bli katoliker.143
Jämfört med Norge var det sent. Där hade det blivit tillåtet redan 1843.144
Det blev inledningen till att utländska ordnar, bl a jesuiter kunde etablera sig i Sverige och inleda en mission för att vinna över svenskar till den
katolska tron (jesuiter var dock förbjudna i Norge ända fram till 1956 145).
Katolska kyrkan drog inte minst till sig högreståndspersoners intresse. Vid
slutet av 1800-talet fanns det ca. 4000 katoliker i landet.146 Antalet svenska
konvertiter var dock ännu så länge litet.147 I Vadstena fanns 1891 endast en
katolik, pastor Karl Franciskus Karlén. Han var en av dem som tog initiativ
till detta första Birgittajubileum i Vadstena.
K F Karlén hade tidigare varit präst i Svenska kyrkan, verksam i Veinge i
Göteborgs stift, där han påverkats av väckelserörelsen och gjort sig känd som
en stor talare. Under en vistelse i Amerika kom han i kontakt med Katolska
kyrkan. Vid återkomsten till Veinge introducerade han katolska seder i för142 Östgöta Kuriren (ÖK), 8 okt. 1891.
143 Werner, Yvonne Maria, Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929. Katolska
bokförlaget, Uppsala 1996, s. 30 ff.
144 Eidsvig, Bernt I, Den katolske kirke vender tilbake, i Gran, John W, Gunnes, Erik, Langslet, Lars Roar
(red.), Den katolske kirken i Norge. Fra kristningen til idag. Aschehoug & Co., Oslo 1993, s. 162.
145 Ibid., s. 153.
146 Gustavsson, Göran, s. 90.
147 Werner, Yvonne Maria, Katolska kyrkans återkomst till Sverige, ur Blom, K Arne och Sigfrid Fredestad
(red.), Vägen till katolska kyrkan i Sverige. Catholica förlag. Ängelholm 2000, s. 60 ff.

49

Helgonbruk i moderniseringstider
samlingsarbetet och blev för detta anmäld till Domkapitlet och avsatt från sin
tjänst. Han begav sig då bland annat till Italien och konverterade till den katolska tron. En tid vistades han i Altomünster i Bayern, där det fanns ett fungerande Birgittakloster. Vid hemkomsten till Sverige slog han sig ner i Vadstena
och tog som sin uppgift att vårda stadens Birgittaminnen. Bland annat hyrde
han Gamla Teatern i Munkklosterträdgården, som han helgade med vigvatten.
Här höll han föredrag om den katolska tron för vadstenaborna. Det nämns
om honom, att han noga hade firat alla Birgittadagar i helgonkalendern. Han
köpte också ett hus vid Motalatullen, där han inredde ett enkelt kapell och
lokaler för omhändertagande av fattiga, sjuka och åldringar. Det gick under
namnet ”Birgittahemmet”. 148 Karlén var starkt kritisk mot att de katolska
prästerna i landet framför allt riktade sin verksamhet till de invandrade katolikerna och inte för att vinna svenskar för den katolska tron. Det existerade
inte någon katolsk mission i egentlig mening i Sverige, menade han.149 Med
Birgittahemmet ville han visa, att Katolska kyrkan också var mån om social
omvårdnad. Verksamheten finansierades bland annat genom ekonomiskt stöd
från katolska församlingar i Europa. Några proselyter tycks Karlén dock inte
ha vunnit i Vadstena. Han hade tydligen ändå blivit uppskattad i staden, eftersom flera hundra personer var närvarande vid hans jordfästning år 1903.150
Vadstena var vid slutet av 1800-talet en stad med ca. 2.200 invånare.
Den ruvade på historiska minnen från Birgittaklostrets och Vasaslottets tid.
Klosterbyggnaderna användes nu som mentalsjukhus för ca. 700 patienter
och kurhus med ett 30-tal platser. Slottet fungerade som spannmålsmagasin.
En del mindre industrier gav tillsammans med vårdpersonalen på sjukhusen
Vadstena en karaktär av arbetarstad. Samtidigt stod borgarna, handelsmän
och hantverkare, för en liberal entreprenörsanda. Nya järnvägar hade invigts
mot Fågelsta 1874 och Ödeshög 1888 vilket stimulerade stadens utveckling.151 I den medeltida Klosterkyrkan, som nu fungerade som den lutherska
församlingens kyrka, var skulpturerna från den katolska tiden undanställda
bakom järngaller i ett hörn av kyrkan. Församlingens kyrkoherde Rudolf
Fjetterström värnade strängt om det lutherska arvet.152
Ryktet om det förestående jubileet hade spridit sig ända till Norge. I
den katolska tidningen St. Olav uppmanade man de norska katolikerna att
bege sig till Vadstena för att deltaga i firandet. Huruvida uppmaningen följdes framgår dock inte av arkivmaterialet.153 Birgittajubileet började blygsamt
med en katolsk mässa i det lilla kapellet på Motalagatan. Den katolske biskopen Bitter som ledde mässan hade beslutat, att den endast skulle vara öppen
för katoliker. Pressens representanter och vadstenaborna fick inte närvara.
Efter mässan vandrade gruppen för att bese Klosterkyrkan och Birgittas bönekammare i den medeltida klosteranläggningen som nu var mentalsjukhus.
De besökte också de utställningar av knypplade spetsar, som vadstenaborna
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149 Werner (1996), s.124.
150 ÖK, 7 mars 1903.
151 Hellström, Sven, Perspektiv på Vadstenas historia tiden efter 1860, ur Söderström, Göran (red.), 600 år i
Vadstena. Stockholmia förlag, Stockholm 2000, s. 735 ff.
152 Lindblom, Andreas, Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920-1970. Allhems förlag, Malmö 1970,
s. 9 ff.
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anordnat för att tjäna litet pengar på de utländska gästerna. Inte minst de
medföljande katolska damerna sades ha gjort många inköp och beställningar
av de berömda Vadstenaspetsarna.154
Senare på kvällen anordnades ett öppet Birgittafirande i läroverkets aula.
Initiativtagare till denna högtid var två lärare på läroverket, doktor Erik Sellin
och musikdirektör J F Bengtsson, som dessutom var klockare och organist i
Klosterkyrkan.155 Erik Sellin var historiker som hade doktorerat på ”Det svenska dramat under Karl XI:s regering”. Av hans efterlämnade skrifter framgår, att
han även intresserat sig för klostrets och Vadstenas historia. Han var dessutom
musiker och var liksom Bengtsson medlem i Vadstena Musiksällskap.156
Många hade slutit upp till Birgittafirandet i läroverket, enligt tidningarna
nära 400 personer. Även den katolska gruppen deltog som åhörare.157 Bengtsson var ansvarig för minneshögtidens musikaliska inslag som bestod av huvudsakligen medeltida, sakral musik. Doktor Sellin höll högtidstalet. Det hade
rubriken ”Sveriges mest frejdade dotter”.158 Talet är inte bevarat, men man
kan få en uppfattning om hur han såg på Birgitta genom en bok, som han gav
ut året innan firandet. Där presenteras Birgitta som ”Nordens märkvärdigaste
kvinna och en af de ädlaste personligheter, världshistorien har att uppvisa.
….. Endast illviljan kan förneka hennes
innerliga fromhet och sedliga öfverlägsenhet”. Men Sellin inte bara hyllar Birgitta. Han skriver: ”Det ligger visserligen mycken öfverspändhet och sjukligt
svärmeri i hennes tro, men dessa fel
äro tidevarfvets, ej hennes.” Birgitta
är i grunden ärkekatolsk, menar Sellin, men hon är ändå en viktig gestalt,
därför ”att hon kanske mer än någon
annan gjort det svenska namnet kändt
och äradt i utlandet.”159

Östgöta Kuriren 6 okt 1891

154 Dagens Nyheter (DN), 10 okt. 1891.
155 Östgöta Correspondenten (ÖC), 9 okt. 1891.
156 ÖK, 22 juli 1899.
157 ÖC, 9 okt. 1891.
158 Ibid., 9 okt. 1891.
159 Sellin, Erik, Vadstena, Omberg, Alvastra. Historiska och topografiska anteckningar. Janssons förlag, Vadstena 1890, s. 14, 21, 25.
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Firandet i Vadstena hade föregåtts av mycket tidningsskriverier både lokalt,
regionalt och i rikspressen. De präglades både av intresserad nyfikenhet och
skepsis. Liksom Sellin ville man lyfta fram Birgitta som en viktig nationell
och internationell gestalt att vara stolt över och samtidigt markera ett avståndstagande till den katolska kyrkan. Östgöta Correspondenten (ÖC)
hade en serie artiklar som redogjorde för Birgittas historiska bakgrund. Tidningen sammanfattade: ”Nu firar hela den katolska kristenheten jublande
det 500-åriga minnet af Nordens, af vår ryktbaraste qvinna på det andliga
området, medan vi sjelfe, vi protestanter, begrafva detta verkligen stora ’protestantiska’ minne i fördomars, i okunnighetens, liknöjdhets och misstankars
mörker”.160 Östgöta Kuriren (ÖK) var mer kritisk till firandet. De skrev: ”Vi
akta högt Birgitta såsom en rikt begåfvad, fosterländsk, kristen kvinna, men
vi akta mindre än intet, att hon av påfvekyrkan kanoniserats. Må man särskildt i Vadstena vara betänkt på den slags protest mot katolicismens firande
af Birgittas minne, hvilken är värdig en evangelisk församling”.161 Vadstena
församling hade inte officiellt engagerat sig i jubileet, även om församlingens
klockare och organist, musikdirektör Bengtsson, var en av de huvudansvariga för firandet i Läroverket.
Vilken respons fick detta första Birgittajubileum hos allmänheten? Uppslutningen kring firandet i läroverksaulan med ca. 400 deltagare motsvarade
ca. 20 % av befolkningen vilket visar, att intresset var förhållandevis stort.
Det katolska firandet fick de som var protestanter inte närvara vid enligt order från den katolske biskopen. Förmodligen ökade det nyfikenheten bland
allmänheten och upplevelsen av Katolska kyrkan som något exotiskt.
Det var inte bara i Vadstena Birgittas helgonförklaring firades. Också
den katolska församlingen i Stockholm anordnade en jubileumshögtid några
dagar senare än i Vadstena. Den inleddes med pontifikalhögmässa (mässa
ledd av en biskop), festpredikan och Te Deum (medeltida latinsk hymn vid
särskilt högtidliga tillfällen). Liksom i Vadstena var den öppen endast för
katoliker. Vid aftonsången senare på kvällen släpptes dock allmänheten in.162
Påven Leo XIII hade medgivit en särskild plenaravlat i samband med denna
jubileumshögtid. Enligt kyrkohistorikern Yvonne Maria Werner blev därför
anslutningen mycket stor till alla dessa gudstjänster. Polis fick vid ett tillfälle
till och med tillkallas för att undvika kaos. ”Die Teilnahme unserer Gemeinde an dem Feste hat unsere künsten Hoffnungen übertroffen”, skrev jesuitpatern Friedrich Lieber senare i en rapport.163
I samband med Birgittajubileet diskuterades relikerna i Klosterkyrkans
relikskrin både i storstads- och lokalpressen. ”Äro Birgitta-relikerna i Vadstena äkta?” frågade en skribent i Dagens Nyheter (DN). Ja, menade denne,
åtminstone är en skalle i skrinet en äkta Birgittarelik. En grupp läkare hade
nämligen innan jubileet i positivismens och rationalismens anda undersökt
innehållet i relikskrinet och på ett av de två kranierna funnit en egendomlig
upphöjning, vilket kunde tydas som att personen i fråga haft en tumör som
kunde gett upphov till hallucinationer. Alltså måste denna skalle hänföras till
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Birgitta, menade de. Här fanns förklaringen till hennes uppenbarelser. Skribenten framhöll, att man måste lita på läkarvetenskapen ”i en tid, då studiet
af hjernan och dermed sammanhängande lemnat så glänsande resultat, ådagalägger arten af den fysiska och den dermed också nödvändigt åtföljande
psykiska sjukdom, hvaraf hon led.”164 Den katolska gruppen, som firade jubileet i Vadstena, drog sin egen slutsats av undersökningen. Relikerna kunde
inte vara äkta, menade de. Birgitta kunde inte ha lidit av hallucinationer.
Hennes himmelska uppenbarelser skulle inte ifrågasättas. Därför vägrade de
att bese relikskrinet i Klosterkyrkan.165
Bakgrunden till Birgittafirandet
Även om Birgittajubileet 1891 var av ett blygsamt format, som huvudsakligen ägde rum i den lilla staden Vadstena, hade det vuxit fram ett omfattande
intresse i landet att lyfta fram heliga Birgitta som en viktig historisk och
religiös gestalt. Liksom många länder i Europa präglades Sverige i början av
seklet av nationalromantiken166, vilket särskilt kom till uttryck vid bildandet
av Götiska förbundet år 1811. Dess syfte var enligt stadgarna, att ”vara en
broderlig förening af män, egnade åt upplifvandet af de Gamle Göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne”.167 Men även en kvinna som Birgitta
väckte ett visst intresse bland männen. En av Götiska förbundets främsta företrädare var Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, som även var
författare. Han gav 1818 ut ett sorgespel om heliga Birgitta. Alla var dock
inte så trakterade av det nyvaknade intresset för heliga Birgitta, eftersom hon
representerade en katolsk medeltid. På 1830-talet spreds i flera upplagor en
svensk översättning av den katolske abbotern Giuseppe Marconis Birgittabiografi. Syftet var, enligt utgivaren, att varna för ”Catholicismens villor som
åter syntes sprida sig i landet”. Boken ”framställer i korthet allt det märkvärdiga, löjliga och vidunderliga, som framalstrades af den tidsanda, hvaraf
Birgittas naturliga anlag så utomordentligt lifvades”, skrev förläggaren i förordet. Samtidigt erkände han dock Birgittas betydelse i Europa.168
Intresset för Sveriges ärorika förflutna stimulerade även historieforskningen kring heliga Birgitta. År 1854 utgav bibliotekarien vid Kungliga biblioteket Gustav E. Klemming delar av heliga Birgittas uppenbarelser i svensk
översättning. Den danske historikern Frederik Hammerichs Birgittabiografi,
som utkom 1863, lästes och diskuterades även i Sverige. Hammerich betonade den fosterlandskärlek som präglade Birgitta under de många åren i
Rom: ”Midt i Syden, med hvis Liv hun blev fortrolig, følte Birgitta sig dog
som et Nordens barn, hendes beste Tanker hørte Fædernelandet til”.169 Med
utgångspunkt från Hammerichs Birgittabiografi författade Emilia Charlotta
Risberg 1864 en skrift om heliga Birgitta, där hon kännetecknade helgonet
164 DN, 12 okt. 1891.
165 ÖK, 8 okt. 1891.
166 Jag använder begreppet ”nationalromantik” för att beteckna den rörelse i början av 1800-talet som ”söker
återknyta till en nationell kulturtradition för att ta drag ur denna som utgångspunkt för nyskapande”. National Encyklopedien, band 14. Bra Böckers förlag, Höganäs 1994, s. 43 f.
167 Tigerstedt, E.N., Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Tredje delen. Natur och Kultur, Stockholm 1956,
s. 188 ff.
168 Marconi, Giuseppe, Fordna Svenska Helgonet Sancta Britas Lefverne i Sammandrag. John P. Lundström
förlag, Jönköping 1830, s. IV.
169 Hammerich, Frederik., Den hellige Birgitta og kirken i Norden. Lunos Bogtr., Kjøbenhavn 1863, s. 172.
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som den ”ryktbaraste bland vårt lands döttrar”, ”den första protestanten i
Norden”, en ”varm förfäktarinna af nationaliteten var Birgitta och en representant af den skandinaviska idén”.170 I bokens förord anknöt Risberg
till Skandinavismen och den begynnande kvinnorörelsens intresse för Birgitta. Även Fredrika Bremer hade på 1860-talet identifierat sig med Birgitta.
I skriften ”Lifvet i den gamla verlden” uttryckte hon sin önskan, ”att jag
skulle blifva en Sancta Birgitta för mitt land.”171 Risberg ansluter sig i sin
Birgittabok till Fredrika Bremers identifikation med Birgitta som en förebild
för kvinnor i kampen för ökat inflytande i samhället:
… i en tidpunkt då qvinnans ställning, rättigheter, pligter och förmåga
mer än någonsin kommit på tal, ja utgjort en af de mest brinnande sociala frågor, kan det ej vara dem likgiltigt, huru denna fråga uppfattades
och leddes i tillämpning af en qvinna med utomordentliga egenskaper,
en af de märkligaste personligheter historien har att uppvisa.172

När jubileet 1891 närmade sig gavs det ut skrifter om heliga Birgitta, som
inte minst lyfte fram hennes roll som kvinna. Historikern och en av grundarna av Fredrika Bremer-förbundet Ellen Fries ägnade ett fyrtiotal sidor åt
Birgitta i skriftserien Märkvärdiga qvinnor173 och medverkade även med en
biografi över Birgitta i veckotidningen Iduns specialnummer som kom ut i
samband med jubileet. Där skrev hon:
Familj, stat, kyrka, politik, filosofi, allt intresserade henne. Hon är en
skaldenatur så djup, så rik, så fantasistark, att vårt land har frambragt
endast få av hennes likar. …. Äfven på den stora världsscenen spelade
hon en roll.174

Genomgående i de skrifter om heliga Birgitta, som refererats ovan, betonas
hennes nationella och internationella betydelse. Vanligt var även att se henne som en föregångare till 1500-talets reformatorer. Inom den begynnande
kvinnorörelsen blev hon en förebild, en kvinna som inte bara ägnade sig åt
hemmet utan även hade ett politiskt och socialt patos.
När katolikerna invigde sin första kyrka efter reformationen i Sverige
1837 uppkallades den inte efter heliga Birgitta utan fick namnet S:ta Eugenia
efter ett utländskt helgon, en kvinna från urkyrkan som klädde ut sig till
man för att kunna gå i kloster.175 Namnet anknöt även till Oskar I:s sjuåriga
dotter Eugeníe. Först 1928 i Norrköping uppkallades en katolsk kyrka efter
heliga Birgitta. Det tyder på att medvetenheten om Birgittas historiska roll
i Sverige inte var så starkt bland de utländska katolikerna, utan att den troligtvis först väcktes i samband med att svenska konvertiter anslöt sig. Pastor
Karlén skrev flera skrivelser till kurian i Rom där han klagade på, att kyrkans
ledning i Sverige inte tillräckligt hade uppmärksammat de svenska helgonen
och de katolska traditionerna från medeltiden. Därför fick, menade han, den
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katolska kyrkan i Sverige en främmande karaktär. Genom sin verksamhet i
Vadstena ville han ”försvenska” den katolska missionen i landet.176
Tiden kring sekelskiftet 1900 präglades i Sverige av uppbrott. Industrialism, urbanisering och en ökad internationalisering hade löst upp det av
den lutherska ortodoxin präglade enhetssamhället och öppnat för nya tankegångar. Liberalismen hade fått genomslag både i politiken och tidningspressen. Trosfriheten uttrycktes i den nya Dissenterlagen 1873. Samtidigt hade
de nationella idealen stärkts och intresset för Sveriges historia ökat. Nationella hjältar hyllades med jubileer och monumentresningar. August Strindberg och Verner von Heidenstam levandegjorde den svenska historien genom
sina författarskap. Samma år som Birgittajubileet firades invigdes ”nationalmonumentet” Skansen i Stockholm. Sammantaget medförde förändringarna i samhället och kulturlivet att det återigen fanns plats för Birgitta i det
lutherska Sverige dock mindre som helgon och mer som en nationell gestalt
av internationell betydelse. Ändå var det helgonet Birgitta som firades 1891
femhundra år efter hennes helgonsförklaring.
I den bok om Vadstena som Erik Sellin gav ut året innan jubileet, uttryckte han sin tacksamhetsskuld för hjälp med materialinsamlingen till ”pastorn
af romersk-katolska trosbekännelsen herr K. Fres Karlén”.177 Det är troligt
att Sellin, Bengtsson och Karlén väl kände till varandras jubileumsplaner och
utgjorde en form av nätverk för tillkomsten av jubileet. Den katolska gruppens närvaro vid firandet i läroverket pekar också på det. Alla tre var viktiga
kulturpersonligheter i staden och besatt, med Bourdieus terminologi, ett betydande kulturellt och socialt kapital som möjliggjorde en stor uppslutning
kring det för allmänheten öppna evenemanget och ett massmedialt intresse.
Bakgrunden till läroverkslärarna Sellins och Bengtssons engagemang i
jubileet var troligtvis, att de liksom tiden präglades av ett stort historieintresse i en nationalromantisk anda som också betonade Birgittas internationella betydelse. Hon hade gjort det svenska namnet känt och ärat i utlandet,
menade Sellin. Därför kunde man fira henne trots att hon var katolik. Den
katolska kyrka som Birgitta representerade var för Sellin fortfarande kontroversiell. I egenskap av lärare representerade Sellin och Bengtsson även
skolans mål under slutet av 1800-talet, att verka för nationell fostran. För
pastorn Karlén låg det nära till hands att fira Birgitta. Han sades ha noga firat alla Birgittadagar i helgonkalendern. Jubileet blev för Karlén ett välkommet led i den missionerande verksamhet han bedrev i Vadstena.
Biskop Bitters markering både vid firandet i Vadstena och Stockholm
att inte öppna mässorna för allmänheten betonade den katolska kyrkans
slutenhet, samtidigt som den fick karaktären av något exklusivt och hemlighetsfullt som endast invigda hade tillgång till. Hos allmänheten kom detta att
omgärda det katolska firandet med mystik och exotism. Förmodligen ledde
det till en ökad nyfikenhet. Hur den lutherska församlingen med prosten Fjetterström i spetsen reagerade på evenemanget framgår inte i källmaterialet.
Östgöta Kurirens artikel tolkade i varje fall församlingens frånvaro i jubileet,
”icke-bruket” av historia, som en protest mot det katolska firandet.
176 Werner (1996), s. 184.
177 Sellin, s. 4.
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Pressens uppmärksammande av jubileet med historiska artiklar om Birgitta, förhandsspekulationer och reportage från firandet bidrog till ett ökat
intresse bland allmänheten. Rapporteringen präglades av Sellins dubbla förhållningssätt till Birgitta med både kritik av hennes katolska bakgrund och
hyllning till henne som en nationell gestalt med internationell ryktbarhet.
Läkarnas undersökning av Birgittas reliker och diskussionen om hennes
hälsotillstånd kan sättas i samband med positivismens storhetstid i slutet av
1800-talet. Positivismen slog igenom i Sverige på 1870-talet genom Anton
Nyström, som ville bekämpa övertro och fördomar och bygga en världsbild grundad på förnuft och vetenskap. 178 Även litteraturprofessorn Henrik
Schück var påverkad av de positivistiska stämningarna, att finna naturvetenskapliga förklaringar till andliga fenomen. I Svensk Litteraturhistoria, som
utkom 1890, förklarade han Birgittas uppenbarelser som ”sjukdomsanfall”,
inte orsakat av en tumör utan av ”en sällspordt kraftig fantasi” i kombination med ett strängt, asketiskt liv. Hade hon bara ”intagit tjänlig diät” skulle
hon varit befriad från sina hallucinationer.179
Sammanfattningsvis var det de nationalromantiska strömningarna som
under 1800-talet ökade intresset för heliga Birgitta och hennes nationella
och inte minst internationella betydelse. I slutet av seklet väcktes intresset
för heliga Birgitta inom de liberala rörelserna som verkade för trosfrihet
och därmed öppnade möjligheten för den katolska kyrkans verksamhet i
landet. Liberalismen lade även grunden till kvinnorörelsens arbete för ökat
kvinnligt inflytande i samhällslivet. I kvinnokampen blev heliga Birgitta ett
viktigt föredöme. Genom att förankra förnyelsesträvanden i historien kunde
de legitimeras. Det inflytande heliga Birgitta skaffade sig under medeltiden
blev förebildligt för kvinnorörelsen. Liberalismen och internationaliseringen
gav möjlighet för den katolska kyrkans återkomst först som en invandrarkyrka och efter Dissenterlagen 1860 öppen även för svenska medborgare.
Pastor Karlén var en av dem som strävade efter att ”försvenska” den katolska kyrkan och använde för detta ändamål den heliga Birgitta för att betona
kyrkans historiska förankring. För det ökade Birgittaintresset spelade även
tidningarna en stor roll både genom förberedande artikelserier och rapporter
om själva jubileet. Omskriven blev även den undersökning som några läkare
gjorde av relikerna i Vadstena klosterkyrka för att i samtidens rationalistiska
och positivistiska anda klarlägga de medicinska orsakerna till hennes uppenbarelser. Inom den lutherska kyrkan ställde man sig avvisande till det ökade
intresset för heliga Birgitta inte minst för att hon representerade den katolska
kyrkans återkomst.
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Hellig Olav som ”Venstreman”
- Olavsfirandet 1897
Mycket folk från olika delar av landet hade samlats i Trondheim på Olavsdagen den 29 juli 1897 för att delta i ett folkmöte på Ilevollens festplats
strax utanför stadens centrum. Många kom tågande i en lång procession genom stadens gator. I täten gick en blåsorkester, flera sångkörer och därefter
representanter för Venstreföreningar, arbetarföreningar, Norsk Ungdomslag
och skytteföreningar som bar standarer och fanor. Tusentals trondheimsbor
och tillresta kantade gatorna. Jubel utbröt när åskådarna såg alla de ”rene
flagg”, utan unionsmärket, som bars i processionen. När den passerade Nidarosdomen kunde deltagarna med vemod konstatera att kyrkan, byggd för
att hysa hellig Olavs reliker, var stängd för de firande.180
Framkomna till Ilevollens festplats inleddes folkmötet med Henrik Ibsens sång ”Vi er et folk, vort land er frit!”. Så steg Bjørnstjerne Bjørnson
upp i talartribunen och höll ett långt anförande om hellig Olav och hans
betydelse för den norska kulturen och självständigheten. Talet, som för eftervärlden blev historiskt, var en hyllning till vikingahövdingen som blev
ett kristet helgon efter sin död och ”Norges Overstyrer ved Guds Trone”.
Särskilt riktade Bjørnson sig till kyrkan, att den skulle öppna sina portar för
Olavsfirandet. Lutherdomen försökte förbjuda Olavskulten, men förgäves,
menade Bjørnson, ty ”Hellig Olav findes igjen i Folkesjælen. Han har været
med at lægge Strenge i den og at stemme den. … Endelig engang vil vi atter,
hvad Olav vilde: gjøre dette Landet helt til vort. ….. Men derfor vil vi ogsaa
have Olavsdagen op igjen og Kirkene aabne på den. Vi tror, at større Velgjerning kan Kirken ikke gjøre sig selv end atter at formæle sig med Norges
Selvstændighedsarbejde”. Bjørnson hänvisade till den stängda Nidarosdomen: ”Vi, som har Arven i vort blod, vi staar her udenfor Kirkevæggen og
vil ind med vor nationale Sag for at faa den viet og velsignet. …. Vor nationale Æresfølelse maa bli Gudsfølelse. Her kan Kirken hjelpe”. Bjørnstjerne
Bjørnson avslutade sitt eggande tal, som många gånger avbröts av åhörarnas
bifallsrop, med orden: ”Leve det gamle, det nye Norge”.181 Efter talet sjöng
en sångkör ”Norge, Norge”. Skoldirektören Vilhelm A. Wexelsen hyllade
Bjørnson som den som hade tagit initiativet till detta firande. Folkmötet
avslutades med att alla stämde in i Bjørnsons nationalsång ”Ja, vi elsker”.
Många hade då tårar i ögonen av rörelse.182
Så återger Venstretidningen i Trondheim, Dagsposten, det folkmöte
som var den stora begivenheten vid den första stora Olavsfesten i modern tid
i Norge. Stadens högertidning Trondhjems Adresseavis (bytte senare namn
till Adresseavisen) återgav också evenemanget men förringade dess betydelse
och uppslutningen kring den. Medan Dagsposten skrev att 6000 deltog i
180 Dagsposten, 20 juli 1897.
181 Talet återgivet i Langslet, s. 223 ff.
182 Dagsposten, 30 juli 1897.
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processionen angav Adresseavisen 3500 deltagare. Framför allt kritiserade
tidningen det sätt man lyfte fram Olav som en nationell gestalt och symbol
för Norges enhet och självständighet. Slaget vid Stiklestad där kung Olav
stupade var inget äreminne att fira, menade tidningen. Slaget var en del av ett
inbördeskrig mellan norska bondehärar. Till råga på allt hade Olav med sig
400 svenskar i sin här, hävdade tidningen. Inte heller var det en kamp mellan
hedendom och kristendom. Skulle Stiklestadsslaget firas vore det i så fall för
att bönder från Trøndelag hade rest sig mot kung Olav – och segrat.183
Olavsfesten, som varade i fyra dagar, inföll tio dagar efter att Trondheim firat sitt 900-årsjubileum. Många i staden hade agerat för att stadens
grundande och Olavsfesten skulle firas samtidigt. Unionskungen Oscar II
hade då meddelat, att han var förhindrad att närvara den 29 juli, Olavsdagen, och föreslog i stället den 18 juli, det datum år 1873 då kungen kröntes i Nidaros domkyrka, som tidpunkt för stadsjubileet. Detta förslag fick
stöd av högermajoriteten i stadens styrelse, medan oppositionen, Venstre,
rasade mot beslutet. 900-årsjubileet firandes i tre dagar med kungabesök,
gudstjänster i alla kyrkor, jubileumsoratorium i Nidarosdomen, en stor utställning i Ilevollens festområde, som utsmyckats med portaler och flaggor,
bespisning av 600 fattiga under alla tre dagarna och en stor ”Borgerprocession” genom staden till utställningsområdet. I processionen gick företrädare
för kommunstyrelsen, konservativa föreningar, nykterhetsföreningar, handels- och arbetarföreningar med sina standarer och fanor men även den lokala Venstreföreningen, som demonstrerade sin inställning till evenemanget
genom att bära ”den rene flagg”. På Ilevollen hade en staty rests av en annan
Olav, Olav Tryggvasson, stadens grundare. På en tribun stod kungen och
kronprinsen och mottog folkets hyllningar.184
Stämningen var spänd i staden hur dessa konkurrerande evenemang
skulle genomföras. I tidningarna spreds rykten om, att det vid stadens jubileum planerades attentat mot kungen och att kungatribunen skulle brännas ner.185 ”Er vi ett eller to Folk?”, frågade en skribent i Adresseavisen.
Venstre- och Høyre-anhängare stod emot varandra. De utsmyckningar som
stadens ledning gjort på Ilevollen togs nogsamt bort inför Olavsfirandet trots
vädjanden om att de skulle få vara kvar.186 Kyrkan öppnade sina portar för
900-årsfirandet medan de stängdes för gudstjänster på Olavsdagen. Fem
präster hade skrivit ett brev till domkyrkans domprost och stiftets biskop
med begäran om tillåtelse att fira gudstjänst på Olsok, men de fick avslag.
En av dessa präster var folkhögskolemannen, prästen Christoffer Bruun. I
en artikel i Dagsposten anklagade han sina ämbetsbröder för att de ställt sig
utanför den nationella väckelsen i landet.
Nu kommer den norske Nationalfølelse og banker paa den Kirkedør,
som Præsternes nationale Sløvhed har holdt lukket. Den banker og siger: Naa, slip mig ind paa hellig Olafs dag. Og Præsterne svarer: Hvad
har du her at gjøre, din Hedning? Hellig Olaf var jo ikke Lutheraner
engang.187
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I artikeln nämnde Bruun även, att det ingalunda
var Bjørnson som hade ”uppfunnit” Olavsfirandet.
Han hade själv firat Olavsdagen tillsammans med
sina elever och lärare under många år på den folkhögskola i Gudbrandsdalen, som han grundat år
1867. Han avvisade också anklagelsen att de som
önskade fira Olavsgudstjänst i Nidaros hade en
”Tilbøielighed for Rom”, d v s var påverkade av
katolicismen.188
Helt stängd var nu inte Nidarosdomen för
Olavsfirandet. Konserter fick hållas där. Om dem
beslutade Kirkedepartementet medan stiftsprosten var den som upplät kyrkan för gudstjänster.
Den planerade konserten i kyrkan fick dubbleras på grund av det stora intresset. På programmet stod den medeltida dikten Draumkvede
som framfördes av orgel, kör och orkester.189
Trondhjems Adresseavis 28 juli 1897

Olavsfestens sista dag den 1 augusti var förlagd till Stiklestad där kung Olav
stupat år 1030. Ångbåtar förde trondheimsborna in i fjorden till Tronæs,
den närmaste hamnen. Därifrån fick de vandra 8 km till Stiklestad. Mycket
folk strömmade till från olika delar av landet. Dagsposten gav en entusiastisk skildring av firandet:
Møtet paa Stiklestad er af de ganske sjældne Oplevelser. En slig uhyre
Menneskemasse har aldrig tidligere været samlet derinde, og dog kan
dette historiske Sted se tilbage paa en lang Række Stormøter. Det er
Trøndelagens store Møtested fra gamle Dage. Til Stiklestad har Trønderne i tusenvis stævnet saa mangen Gang tidligere, men en slig Tilstrømning af Fremmede som igaar har Værdølerene aldrig været Vidne
til tidligere. Og slig Begeistring som der var. ....... Dette Stævne var
derfor ogsaa enestaaende derved, at der var saa talrige Repræsentanter
fra alle Landsdele. Det var hele Landet som igaar samledes om Olavsstøtten. (Kursiveringar i texten). 190

Dagsposten berättade vidare hur Verdalsborna förberett utspisningen av alla
som kom till folkmötet med flera tusen liter mjölk, öl och kaffe, ”men hvad
forslog det alt sammen til saa mange”. Koppar och glas räckte heller inte till.
”Det var Slaget ved Stiklestad paany”, konstaterade skribenten. Programmet
under mötet bestod av mycket ”Sang og Hurrarop” och en lång talarlista.
Representanter från olika delar av landet framförde hälsningar. Sist talade
skoldirektör Wexelsen från Trondheim.
Bruun, som stod Venstre nära, deltog dock inte i Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad utan var huvudtalare vid en Olavsfest på Tivoli i Kristiania, som arrangerades av Venstre och enligt Dagsposten samlade flera tusen
188 Ibid., 17 juli 1897.
189 Ibid., 8 juli 1897.
190 Ibid., 2 augusti 1897.
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människor. Bruuns föredrag handlade om ”Olaf den Helliges betydning i
national og kirkelig Henseende”. Venstrepolitikern Lovland som talade därefter slutade med parollen ”La aldrig Norges Rige styres efter udenlandske
Mænds Raad”. Talet möttes enligt Dagsposten av ett långvarigt bifall, sjungandet av Fædrelandssangen under det att församlingen stod upp, männen
med blottade huvuden.191
Bakgrunden till Olavsfirandet 1897
”På flere måter markerer 1890-årene overgangen til en ny tid”, hävdar den
norska historikern Gro Hagemann.192 Träförändlingsindustrin, konservfabriker, järnvägar, telegrafi och elektrifiering började förändra Norge. Många
flyttade till städerna. Förändringarna av levnadsvillkoren och kulturen gick
snabbt, enligt Hagemann. ”De folkelige motkulturene avspeiler spenninger
av mange slag – mellom by og land, mellom nytt og gammelt, mellom høy og
lav. Striden dreide seg om sentrale spørsmål i menneskelivet – om religiøs og
språklig identitet, om livsstil og verdier”, menar hon.193 Slutet av 1800-talet
var modernismens ideologiska genombrottstid inom vetenskap, konst, kultur och filosofi i Norge liksom i övriga Europa med rationalism och utvecklingstro som bärande element. Inom politiken utmanade liberala Venstre det
konservativa Høyre om makten. Venstre bildades 1884 med mål att verka
för ”Fremskridstanken paa alle Omraader”.194
Den politiska pressen hade nu sin genombrottstid. I Trondheim blev
Adresseavisen organ för Høyre och Dagsposten för Venstre. Hellig Olav
gjordes i Dagsposten till ”Venstreman”. Så som Olav en gång gjorde Norge
självständigt skulle nu hans efterföljare över 850 år senare genomföra samma
bedrift. Høyretidningen Adresseavisen däremot ville aktivera en annan version av Olavsberättelsen, att slaget vid Stiklestad var ett inbördeskrig mellan
norska bondehärar och att Olav sökte stöd i Sverige i denna uppgörelse.
Stora folkmöten var under denna tid en kanal för agitation som inte
minst Venstre nyttjade. De arrangerades av föreningar som öppna möten
till vilka man inbjudit kända talare. Efter talen skulle det finnas möjlighet
för vem som helst att komma med inlägg. Enligt Gro Hagemann avhölls
över hundra folkmöten under åren 1881 – 82.195 En av de flitigt anlitade
talarna vid Venstres folkmöten var författaren och sedemera nobelpristagaren i litteratur, Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910). Han blev under slutet
av 1800-talet den store hövdingen i kampen för liberalism, en norsk nationalkänsla, självständighet och frigörelse från unionen med Sverige. Hans
tidiga författarskap tog sin utgångspunkt i bondesamhället, t ex Synnøve
Solbacken (1857) och Arne (1859). Båda romanerna präglades av en kritik
mot pietismen som han upplevde för trångsynt. Han blev genom kontakter med Christopher Bruun starkt påverkad av grundtvigianismens kulturellt
öppna fromhet och uppträdde i många sammanhang som grundtvigianismens store förespråkare bl a på en föreläsningsturné i Sverige. I slutet av
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1870-talet genomgick Bjørnson en religiös kris, som slutade med att han tog
avstånd från den kristna tron och slöt sig till liberalismens, positivismens och
darwinismens idéer. Särskilt var det kyrkans förkunnelse av helvetesstraffen som upprörde Bjørnson.196 Hans avståndstagande från kristendomen
hindrade honom dock inte från att kraftfullt agitera för hellig Olav som en
nationell och religiös symbol och ett återupprättande av Olavsfiranden som
ett led i den nationella frigörelseprocessen. 1882, femton år före den stora
Olavsfesten 1897, hölls ett stort folkmöte i två dagar på Stiklestad med 5000
deltagare (Adresseavisans uppskattning 2000 deltagare), där Bjørnson höll
ett flammande tal om ”Sjelvstendighedens Ære”. Bakgrunden till mötet var
det förestående stortingsvalet och de protester som i samband med det höjts
mot kungens hävdande av sitt absoluta veto över grundlagen. I talet på
Stiklestad hotade Bjørnson med, att om kungen höll fast vid sin ståndpunkt,
skulle det norska folket avsätta kungen och upplösa unionen. Efter Bjørnson följde flera tal och öppna diskussioner. Mötets sista dag avslutades med
att alla tågade upp till Olavsstøtten, minnesmärket som rests redan 1805 till
minne av hellig Olavs död i striden vid Stiklestad. Där höll Bjørnson återigen
ett bejublat tal.197
Olavsfirandet 1897 var emellertid en del i en process som hade sin början redan i tidigt 1800-tal. Då svepte nationalromantiken fram i Europa och
kom att i hög grad påverka även Norge, inte minst efter 1814 då landet ingick
i union med Sverige. Norska folksagor och folkvisor insamlades och intresset
för Norges historia ökade. Historieprofessorn Gregers Fougner Lundh ville
visa, att norrmännen var ”et av Europas ældste, historisk-berømte Folk”.198
Diktaren och historikern Henrik Wergeland, som blev en centralgestalt bland
nationalromantikerna, hävdade att historien var styrd av Gud. ”Samme Gud,
som raader i Naturen lever endnu større og mere forherliget i Historien”, menade han. 199 I Norges förflutna fann han, att ”intet Folks Historie fremstiller
en saadan Kongerækkee af ædle Mænd”.200 Hellig Olav kom på olika sätt att
brukas som en nationell symbol. I den Grundlov som antogs i Eidsvold 1814
beslutades, att Norges kungar skulle krönas i Nidarosdomen som byggts för
att rymma hellig Olavs reliker. Snorres kungasagor, som bland annat innehöll
berättelserna om hellig Olav, fick ny aktualitet. År 1847 instiftades en norsk
förtjänstorden. Kung Oscar I ville benämna den ”Den norske Fortjenest-Orden”, men den norska regeringen ville att orden skulle påminna om något
som var uttryck för det självständiga Norge, och de fick kungen att ge den
namnet ”Sanct Olafs Orden”.201 I den kungliga kungörelsen hänvisades till
”den Konge, der i sin Tid befriede Norge fra fremmed Vælde og maa ansees
som Rigets anden stifter og første Ordner af dets christlige Lovgivning”.202
Olavs roll som helgon berördes dock inte.
196 Molland, Einar, Norges kirkehistorie i det 19. århundre, bind 1. Gylldendal forlag, Oslo 1979 s. 300 ff.
197 Dagsposten, 8 och 13 juli 1882, Adresseavisa 8 juli 1882.
198 Seip, Anne-Lise, Nasjonen bygges, i Helle, Knut, Aschehougs Norges Historie, bind 8. Aschehoug & Co,
Oslo 1997, s. 41.
199 Storsveen, Odd Arvid, Evig gammel. Essä i Sørensen, Øystein (red.) Jakten på det norske. Perspektiver på
utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Ad Notam Gyldendal AS, Oslo 1998, s. 236.
200 Ibid., s. 233.
201 Andresen, Knut, Olsok i Nidaros Domkirke. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2005, s. 19.
202 Grankvist, Rolf, Pilegrimsvandring mot St. Olavs grav for den norske kirke og den norske stat. Föredragsmanus 3 aug. 2005, s. 6.
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1869 började restaurerandet av den förfallna Nidarosdomen. Det blev inledningen till ett restaureringsprojekt, som kom att pågå under mer än hundra
år och därigenom under en lång tid aktualiserade domens historia och anknytning till Olavstraditionen. Den ansågs, i ett yttrande i Stortinget, vara
ett koncentrat av landets historia. ”Den var Udtrykket af Folkets Liv og Bevidsthed, hvoraf den havde samlet de varmeste, de skjønneste Straaler som i
et Brændpunkt.”203 Restaureringsprojetet slukade stora utgifter i statskassan
under många år men väckte även ett folkligt engagemang. Aktionsgrupper
och insamlingar startade spontant vilka satte press på Stortinget att kontinuerligt bevilja medel till återuppförandet av domen.204
1843 fick den katolska kyrkan tillåtelse att åter etablera sig i Norge och
använde då hellig Olav som en historisk länk till medeltidens kyrka. När de höll
sina första gudstjänster i ett provisoriskt kapell i Kristiania, väckte det en stor
uppmärksamhet och nyfikenhet i huvudstaden. Den katolske, tyske prästen
Gottfried Ignatius Montz fick många vänner i staden. Henrik Wergeland var
en av dem.205 Pengar insamlades till ett kyrkobygge och 1856 kunde den första
katolska kyrkan efter reformationen i Norge invigas. Den fick namnet St. Olavs
kirke. Kung Oscar I:s hustru drottning Josefine var praktiserande katolik och
lyckades verka för, att den danske kungen skänkte en Olavsrelik, som fanns i
Nationalmuseet i Köpenhamn, till den nya kyrkan.206 1875 tog den apostoliske
prefekten och ledaren för den katolska missionen i Norge initiativ till att inköpa
en tomt nära Olavsstøtten i Stiklestad för att där bygga upp ett Olavskapell.207
1881 invigdes en katolsk kyrka i Trondheim, Jesu Hjertes kirke.208 Genom annonser i tidningarna inbjöds allmänheten att på Olavsdagen fira ”St. Olafs Fest”
i kyrkan med högtidig ”Levitmesse”, ledd av den katolske biskopen, och att senare på kvällen deltaga i en vespergudstjänst och lyssna på ett föredrag om hellig Olav.209 1889 startade en katolsk veckotidning, som fick namnet ”St. Olaf,
Katholske Tidende”.210 1902 invigdes ännu en katolsk kyrka i Trondheim strategiskt belägen nära Erkebispegården och Nidarosdomen. Den fick namnet St.
Olavs kirke. Den katolska kyrkan i Norge ville alltså, till skillnad från i Sverige,
på många sätt anknyta till landets nationalhelgon vid nyetableringen på 1800talet och därmed markera förbindelsen bakåt till den katolska medeltiden.
1856 skrev en präst under pseudonymen ”L.T.” en artikelserie i Morgenbladet i Kristiania om att Olavsfirandet borde tas upp igen. I den inledande artikeln hävdade han, att det var danskarna som avskaffade Olavsfesten och nu,
efter frigörelsen från Danmark, borde man återupptaga den igen. ”Vor Christendom kan dog umulig være levende nar vi ikke i Taknemmelighet og Ydmyghet erindre den Mand, som med Opofrelse af sit Liv gjorde Christi Navn helligt
over ganske Norge”. Hellig Olav befäste den kristna tron i landet och dog som
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martyr i sin kamp. Skribenten menade att ett firande av hellig Olav ingalunda
skulle vara ett uttryck för närmande till katolicismen. ”St. Olav var ikke Papist,
men bekjente sig til den hellige alminderlige Kirke.” I artikeln presenterade
författaren ett förslag till gudstjänstliturgi för Olavsfesten. Han såg framför sig
hur en procession med landets alla biskopar, Nidarosdomens präster och ministern för kyrkodepartementet skred in i kyrkan till en förväntansfull församling.
Eftersom både kyrkan och staten svikit minnet av hellig Olav tidigare måste
företrädare för dessa vara med att återupprätta det. Artikelförfattaren slutade
med att hoppas, att eftersom kung Oscar I inrättat St. Olavs Orden han också
skulle ge Olavsfirandet tillbaka till det norska folket.211
Den danske prästen N.F.S. Grundtvig, som verkat för en kristen, nationell väckelse i Danmark och inspirerat till grundandet av de danska folkhögskolorna, kom under 1850-talet att även påverka kultur- och kyrkolivet
i Norge. En som tog starka intryck av Grundtvigs idéer var den tidigare
nämnde prästen Christopher Bruun (1839 – 1920). Det var i samband med
ett studentmöte i Danmark han kom i kontakt med den grundtvigianska
rörelsen. Under en tid bodde han i Rom som väckte hans intresse för den
antika kulturen. Inte minst kom berättelserna om de första kristnas mod att
stå emot kejsarkulten att inspirera honom. ”Et menneske dør den aandelige
død, naar han sier idealet farvel. Han synker henimot sin moralske opløsning”, hävdade han.212 I Rom umgicks han med Henrik Ibsen vilken använde Christopher Bruun som en av förebilderna för huvudpersonen i dramat
”Brand”. När kriget mellan Danmark och Preussen bröt ut 1864 gick Bruun
in som frivillig på den danska sidan. Efter kriget, som Danmark förlorade,
återvände han till Norge och grundade 1867 en folkhögskola i Sel i Gudbrandsdalen. 1871 flyttades den till Vonheim i Gausdal.213 Fyra år tidigare
hade Sagatun, den första folkhögskolan i Norge, grundats. Deras samlingssal var prydd med bilder av hellig Olav.214 Även i Christopher Bruuns skola i
Vonheim blev Olavstraditionen viktig. Det var här han började fira Olavsdagen som ett led i den nationella väckelse som präglade skolan. Bjørnstjerne
Bjørnson blev så påverkad av Christopher Bruuns personlighet och arbete
att han köpte ett hus nära Vonheim 1875 för att kunna vara nära honom
och hans skola. ”Jeg tror han er den aandelig mægtigeste i vort land”, skrev
Bjørnson om Bruun.215 Han var i hög grad en stridens och egensinnets man.
När slutstriden i unionsfrågan närmade sitt avgörande var Christoffer Bruun
en av de få som vågade ha en avvikande mening. Han motsatte sig unionsupplösningen eftersom han ansåg, att Sverige och Norge då skulle försvagas i
konflikten med den stora faran i öst, Ryssland. Bruun hade svårt att göra sin
röst hörd, varför han lät trycka upp en skrift där han framförde sina åsikter.
Inget norskt tryckeri ville trycka den, utan han fick anlita ett i Danmark och
han fick själv gå och dela ut den i brevlådorna.216
211 Morgenbladet, 4 maj 1856. Enligt Øivind Østang var det sognepresten Otto Theodor Krogh i Romsdalen
som gömde sig bakom pseudonymen ”L.T.”. Østang, Øyvind, Hellige sted i Nord. Rapport til Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet. Oslo 2001, s. 122
212 Brøgger, A.W., Jansen Einar, Norsk Biografisk Leksikon, bind. I. Aschehoug & Co., Oslo 1940, s. 257 f.
213 Ibid., s. 258.
214 Inspelat föredrag av Lars Roar Langslet i Stiklestad, 30 juli 2005.
215 Brøgger, s. 259.
216 Ibid., s. 261 f.
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Skoldirektören Vilhelm A. Wexelsen (1849 – 1909), som var ordförande i arbetsgruppen för Olavsfirandet och även hörde till talarna på Ilevolden 1897,
var även han grundtvigian som starkt påverkats av Christopher Bruun.217
Han var från Trondheim och från början präst. Under sin prästtjänst i Sparbu valdes han 1879 till stortingsman för Venstre och blev senare en av ledarna inom partiet. 1892 – 1893 var han kirkestatsråd i Venstreregeringen.
Hans åsikter var många gånger mycket radikala. Bland annat verkade han
för en från staten fri folkkyrka och för kvinnliga präster. När Venstre förlorade valet 1893 blev Wexelsen skoldirektör i Trondheim men återkom som
kirkestatsråd i en ny venstreregering 1898 - 1903. 1905 utnämndes han till
biskop i Trondheim, något som väckte mycket strid inom kyrkan, eftersom
han av de konservativa ansågs alltför liberal. 218
De nationella och liberala strömningarna nådde också organisationslivet. I processionen 1897 mot Ilevolden tågade flera representanter för Noregs
Ungdomslag. Det var en organisation som 1896 grundats av Ivar Blekastad
från Sel i Gudbrandsdalen. Han var ytterligare en av dessa som tog starka intryck av Christopher Bruun och grundtvigianismen, då han hörde till Bruuns
första elever på folkhögskolan i Sel. 1868 startade han det första ”frilynte
ungdomslag”, som syftade till att vara en ungdomsförening för både män
och kvinnor ”um slikt som kan gjæva næring og vekst for eit vakkert ungdomsliv, på kristelig og nasjonal grunn, i møter, song, upplesing, foredrag,
m.m.”.219 Rörelsen, som också påverkades av den nynorska språkreformen,
spred sig snabbt. Många ledande Venstremän fick sin fostran här. 1896 bildades riksorganisationen Noregs Ungdomslag vilken ibland kom att betraktas som Venstres ungdomsförbund. Detta var dock något som Ivar Blekestad
inte önskade. Han ville göra en åtskillnad mellan den kulturella nationella
rörelsen och den politiska.220
Arbetare- och skytteföreningar var också representerade i processionen
mot Ilevollen. Arbetarföreningar uppstod i mitten på 1800-talet då Norge
började industrialiseras. Föreningarna verkade för bättre villkor för arbetarna, utvidgad rösträtt och förbättring av undervisningsväsendet. På 1880-talet
kom flera arbetarföreningar att ansluta sig till Venstre, då man ansåg att det
partiet förde fram arbetarnas krav bäst.221 Skytteföreningar bildades även de
i mitten av 1800-talet i de nordiska länderna som påverkats av Skandinavismens idéer. Man ville avskaffa de värvade och indelta arméerna till förmån
för en folkbeväpning som inte skulle kunna rikta sina vapen mot den egna
befolkningen. Ledarna var ofta liberala med demokratiska och nationella
ideal. Arbetare och högreståndsfolk var med och övade sida vid sida.222 Arbetar- och skytteföreningarnas deltagande i processionen på Olavsfesten var
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därför ett uttryck för en uppslutning kring de idéer som låg Venstre nära.
Till dem som tidigt verkade för att väcka till liv ett intresse för Olavsfester var trondheimsbon och historikern Henrik Mathiesen (1847 – 1927).
Han var egentligen tecknare och illustratör men kom i den egenskapen att
arbeta tillsammans med arkeolog Ingvald Undset, far till författarinnan och
nobelpristagaren Sigrid Undset. De gjorde flera forskningsresor tillsammans,
då de studerade lämningar av framför allt norsk medeltid. Henrik Mathiesen kom särskilt att intressera sig för Trondheims och Trøndelags historia.
Han visade övertygande, att det centrala militärområde, som fanns i staden,
var inrymt i delar av ärkebiskopsgården från tidig medeltid.223 1888 skrev
Mathiesen en artikel i Dagsposten, där han berättade om de medeltida Olavsfesterna och deras betydelse. ”Olafsfesten var gjennem hele den katolske
Tid Landets største og fornemste Helg”, hävdade han. 1892 återkom han
med ett konkret förslag om en Olavsfest i samband med Trondheims 900årsjubileum, som han ville skulle firas i hela Trøndelag. Det skulle vara en
kyrko- och kulturfest under en hel vecka och inrymma en mängd aktiviteter:
högmässor i alla kyrkor, uppförandet av en körkantat och ett historiskt spel,
procession till viktiga platser med anknytning till Olavstraditionen, lantbruksutställning, sportfest, segelregatta, sångarfest, lärarmöten. Den sista
festdagen skulle avslutas i Stiklestad med avtäckande av ett Olavsmonument
vid Stiklestads kyrka.224 Henrik Mathiesen stod Venstre nära men kom inte
att få någon framträdande roll vid Olavsfirandet 1897. Han stod inte bland
de 23 personer inom Trondheims samlade Venstre, som undertecknat den inbjudan till en ”Nationalfest i Trondhjem paa Olafsdagen”, som publicerades
i Dagsposten den 9 mars 1897.225 Mathiesens Olavsintresse tycks framför
allt ha varit historiskt/kulturellt.
Den engelske historikern John Hutchinson skiljer mellan kulturnationalism och politisk nationalism. Kulturnationalism kännetecknas enligt honom
av romantik, känslor och myter. ”… the paradigmatic figure of the national
community is the artist”, menar Hutchinson.226 Politisk nationalism däremot har som mål att skapa en statsbildning som präglas av rationalitet och
samtidigt använder sig av etniska och historiska identiteter för att mobilisera
folket.
To mobilize a political constituency of behalf of this goal, political nationalists may be driven to adopt ethnic-historical identities and in the
process may become ethnicized and ‘re-traditionalized’. Their objectives
are, however, essentially modernist: to secure a representative state for
their community so that it might participate as an equal in the developing cosmopolitan rationalist civilization.227

Utifrån Huchinsons begrepp kan nationalromantiken i Norge i början av
1800-talet ses som huvudsakligen en kulturnationell rörelse, som i slutet av
seklet inom rörelser som låg Venstre nära utvecklades till en politisk nationa223 Brøgger, band IX, s. 114 ff.
224 Dagsposten, 13 juli 1897.
225 Ibid., 9 mars 1897.
226 Hutchinson, John, Cultural Nationalism and Moral Regeneration, i Hutchinson John & Smith, Anthony,
Nationalism. Oxford University Press, Oxford 1994, s. 123.
227 Ibid., s. 122.
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lism. Grundtvigianismen i Norge var från början en kulturnationell rörelse
med starka religösa influenser. Många grundtvigianer kom i slutet av 1800talet ansluta sig till en politisk nationalism. Det fanns däremot andra som
Ivar Blekastad som motsatte sig en sådan utveckling. Henrik Mathiesen var
även han en ”Venstreman” men företrädde som lokalhistoriker i Trondheim
i huvudsak en kulturnationalistisk utgångspunkt. Det var framför allt utifrån sitt intresse för den arkeologiska forskningen och kulturarvsbevarandet
som han aktualiserade Olavstraditionen, vilket kom till uttryck i de många
artiklar han skrev i lokaltidningarna om de historiska lämningarna i staden,
som hade anknytning till Olavsminnet, bl a Nidarosdomen och Erkebispegården.
Den katolska kyrkan, som åter etablerats i Norge i mitten av 1800talet, var betydelsefull som drivkraft för en ”Olavsväckelse” men av andra
motiv än kulturell och politisk nationalism. För dem var Olavsgestalten en
viktig symbol för att skapa en brygga till den medeltida kyrkan och därmed
betona sitt existensberättigande i landet. Det långsiktiga målet för den katolska kyrkan var under denna tid, att återföra det norska folket till den
katolska tron.228
Det är över huvud taget svårt att särskilja kulturnationalism och politisk nationalism som motiv hos de aktörer vilka framträdde vid Olavsfirandet 1897. Bevekelsegrunderna blandades men med olika tyngdpunkter. För
samtiden och eftervärlden framstod Olavsfesten i Trondheim och Stiklestad
1897 som en politisk manifestation för ett fritt Norge med personer och
rörelser som stod Venstre nära som initiativtagare. Venstre var 1897 emellertid ingen enhetlig rörelse. Inte minst var det förhållandet till modernismens rationalism och vetenskapstro som skilde sig åt inom partiet, vilket
ledde fram till att det splittrades 1888 i den ”rene” Venstre och ”radikale”
Venstre, den senare med en mer kulturradikal och rationalistisk hållning.229
Prästerna Bruun och Wexelsen, som tillhörde den ”rene” Venstre, var trogna
grundtvigianer medan Bjørnson, efter brytningen med grundtvigianismen
och den kristna tron på 1870-talet, hörde till den kulturradikala falangen.
Bakom Bruuns och Wexelsens engagemang låg inte bara politiska motiv utan
även religiösa. De såg i Olavsmyten inte bara ”Venstremannen” utan även
den man som kristnade Norge. Det som är iögonfallande i Bjørnsons tal på
Ilevollen 1897 är dock att kulturradikalen och rationalisten så starkt betonade Olavs religiösa betydelse och kyrkans viktiga roll i kampen för ett fritt
Norge. ”Vor nationale Æresfølelse maa bli Gudsfølelse”, som ”gudsförnekaren” Bjørnson uttryckte det. De nationella och religiösa känslorna blev
starkare än modernismens rationalism och vetenskapstro, när Olavsfirandet
brukades i kampen för nationell självständighet.
Under Olavsfirandet 1897 spelade symboler och ritualer en stor roll i
argumentationen och för att förmedla känslor och upplevelser. Sång, musik,
processioner, standar och fanor var viktiga inslag. Tidningarnas referenter
betonade ofta åhörarnas bifallsrop och emotionella gripenhet. Val av plats
för folkmötena var viktigt. De skulle ha en historisk tyngd. I Trøndelag var
Ilevollen, där det första 17 Maj-tåget i Norge en gång samlades år 1826, och
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Stiklestad, där hellig Olav föll i strid, två sådana viktiga platser för dessa
stora folkmöten. Vid det stadsjubileum, som föregick Olavsfirandet den 18
juli, markerade stadens Høyre-majoritet sin hållning med att vid festivalsplatsen resa en staty över en annan Olav, vikingen Olav Tryggvasson, och
Venstregrupperna, som deltog i festprocessionen, uttryckte sin protest mot
kungen och unionen med den ”rene flagg”. Striden om Nidarosdomens roll i
firandet var även det en kamp om symboler och ritualer. För arrangörerna av
Olavsfirandet räckte det inte med att hålla konserter i Nidarosdomen, vilket
man tilläts. Det var om en gudstjänst i domkyrkan striden stod. Genom den
skulle Olavsfirandet välsignas av kyrkan vilket prästerna i församlingen, som
var motståndare till Venstre och även rädda för katolska tendenser, motsatte
sig. När Olavsfirandet förflyttades till Stiklestad på själva Olavsdagen innebar det en stor logistisk utmaning. Men det var viktigt, eftersom platsen hade
ett stort symboliskt värde för de firande. Det markerade hellig Olavs roll som
den historiska gestalt vilken en gång gjorde Norge självständigt.
Det av Olavsmyten, som aktiverades mest tydligt under firandet 1897,
var hellig Olav som ”Venstreman”, den som befriade Norge från främmande
inkräktare. Från Høyre, så som det uttrycktes i Adresseavisen, tolkade man
myten på ett annat sätt. Här var Olav en upprorsman, som med stöd av
många svenska krigsmän ville ta makten, men som de trønderska bönderna
lyckades döda. I båda berättelserna framställdes Olav framför allt som en
”politiker”. För flera aktörer kombinerades bilden av Olav som ”Venstreman” med en religiös tolkning, den som slutgiltigt gjorde Norge till ett kristet land. Under huvuddelen av 1800-talet dominerade dock bilden av hellig
Olav som en symbol för Norge, ett kulturarv utan någon stark politisk laddning. Detta kulturarv knöts till för Norge viktiga platser, framför allt Stiklestad och Trondheim. För den katolska kyrkan var hellig Olav intressant,
framför allt för att han var en historisk länk till den medeltida kyrkan. Att
återföra Norge till den kyrka som hellig Olav representerade såg man som
ett legitimt mål. En version av Olavsmyten, som definitivt inte aktiverades,
handlade om att Olav av politiska skäl ingick en allians med Sverige genom
att äkta den svenske kungens dotter Astrid för att skapa fred mellan länderna. En sådan berättelse hade mer talat för en fortsatt union med Sverige.
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Det var nationalromantiker och liberaler som började
I både Norge och Sverige var det nationalromantiken som i början av 1800talet lade grunden till det uppblomstrande intresset för hellig Olav och heliga
Birgitta. På ömse håll om ”Kölen” ville man utifrån berättelsen om dessa
gestalter visa hur betydelsefulla länderna en gång varit. I Norge brukades
Olav för att framställa landets egenart, dess ålder och långa kungalängd. I
den svenska retoriken brukades heliga Birgitta främst för att visa på Sveriges
internationella berömmelse. På grund av den aktuella politiska situationen
utvecklades nationalromantiken olika i Norge och Sverige och därmed även
bruket av de två nationalhelgonen. Norge hade varit inlemmat i det danska
väldet under lång tid och sedan tvingats i union med Sverige och behövde
därför profilera sin egenart politiskt och som kulturområde. Nationalromantiken utvecklades till en politisk nationalism och hellig Olav blev en symbol
för ett fritt och självständigt Norge. Sverige hade i ett nesligt nederlag 1809
förlorat Finland till Ryssland och var på väg att även förlora Norge. Den
epok nationalromantikerna kunde se tillbaka på med stolthet var medeltiden, då heliga Birgitta gjorde det svenska namnet känt i den katolska världen
eller stormaktstiden, då landet var att räkna med på kontinenten. Nu i slutet
av 1800-talet gällde det att återfinna sin identitet som betydelsefull nation i
världssamfundet och här hade heliga Birgitta en funktion.230 Någon politisk
nationalism i den omfattning som i Norge utvecklades dock inte. Den franske historikern Erica Simon, som särskilt ägnat sig åt att studera grundtvigianismens mottagande i de nordiska länderna, uttrycker det så:
Efter att i sekler ha sviktat under tyngden av sin verkliga storhet och
sedan nedtryckts av förlusten av denna, som i storhetsvansinniga drömmar gjorts ännu större, hade Sverige undgått de våldsamma skakningar,
som under 1800-talet skapat oro i så många av Europas länder. Det
hade heller inte, som Danmark och Norge, känt den starka intensiteten
i nationalitetsidén och dess krav. Det kanske vore riktigt att med G.
Sundberg säga, att Sverige levat utanför 1800-talets bärande idé: nationalitetsidén. Kanske är det förklaringen till att den så originella varianten av denna nationalitetsidé, den grundtvigianska ”folkeligheden”, här
aldrig trängt igenom.231

Erica Simon menar att grundtvigianismen i Sverige aldrig fick det breda
genomslag i kyrka, kulturliv och de folkhögskolor som inrättades som i Norge och Danmark. I Sverige saknades den starka, politiska ”nationalitetsidén”.
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Berättelsen om heliga Birgitta kunde inte heller knytas till nationsgrundandet
på det sätt som hellig Olav brukades.
I slutet av 1800-talet präglades Sverige liksom Norge av uppbrott. Industrialismen, begynnande urbanisering, den politiska liberalismen, modernitetens rationalism och vetenskapstro öppnade för nya levnadssätt och tankegångar. Det är inte minst då, när – med Marshall Bermans ord - ”allt som
är fast förflyktigas”, man söker trygghet och utgångspunkt i det förflutna,
bland annat i historierna om hellig Olav och heliga Birgitta. Det är också
under denna tid som Skansen i Stockholm 1891 och Norsk Folkemuseum i
Oslo 1894 tillkommer för att rädda det hotade kulturarvet. Men heliga Birgitta och hellig Olav blev inte bara symboler för en förfluten storhetstid. De
inspirerade även till förändring av de båda länderna. Det var inte minst de
liberala krafterna, de som ville förändring och modernisering, som tog helgonen till sig. Genom att förankra förnyelsesträvanden i historien kunde de
legitimeras. I Norge var det Venstre som inspirerades av berättelsen om hellig
Olav till att kämpa för landets självständighet från Sverige och även för en
inre frigörelse, en liberalisering och demokratisering av landet mot kungens
och ämbetsmännens makt. I Sverige blev heliga Birgitta en symbol för den
växande kvinnorörelsen. Det inflytande som heliga Birgitta utövade under
medeltiden blev förebildligt.
Den liberala grundsyn som präglade jubileernas organisatörer uttrycktes
även i en öppenhet mot de katolska traditioner, som helgonen representerade
och som tidigare varit nedtryckta av den lutherska ortodoxin. I Birgittafirandet uttrycktes det i en nyfikenhet kring det exotiska i den katolska fromheten.
De katolska kyrkorna i Norge och Sverige kännetecknades dock av olika strategier, i det sätt de brukade de båda nationalhelgonen. Den katolska kyrkan i
Norge var snar att bruka hellig Olav som en viktig symbol, när den åter fick
tillåtelse att etablera sig i landet på 1840-talet. Genom att, vid bland annat
kyrkoinvigningar, anknyta till hellig Olav och den medeltida kyrkotraditionen
kunde katolikerna legitimera sin nya verksamhet i landet. Det underströk den
starka roll som Olavsgestalten spelade under denna tid i den norska medvetenheten. I Sverige dröjde det ända till 1920-talet innan man uppkallade en katolsk kyrka efter heliga Birgitta. Den katolska missionen i Sverige under 1800talet tycks inte haft någon djupare medvetenhet om heliga Birgitta. Först när
pastor Karlén och andra svenska konvertiter anslöt sig, blev heliga Birgitta
viktig som en länk tillbaka till den katolska storhetstiden på medeltiden och
Birgittajubileet 1891 ett led i att försvenska den katolska kyrkan.
De lutherska kyrkorna i de båda länderna mötte, med undantag från
enskilda aktörer, officiellt de första Olavs- och Birgittafirandena med ett avståndstagande, i Norge även med ett aktivt motstånd. Rädslan för katolicismen var stark. De som från protestantiskt håll ivrade för dessa firanden fick
i agitationen energiskt tillbakavisa, att man hade några katolska böjelser. I
Norge spelade det politiska bruket i Venstre av helige Olav också en stor roll
för det kyrkliga motståndet. Av tradition företrädde prästerskapet som ämbetsmän i staten huvudsakligen ämbetsmannapartiet Høyre. Den lutherska
kritiken mot katolicismen lyste även fram i den svenska pressen och i den
skrift som en av arrangörerna av jubileet i Vadstena, doktor Sellin, gav ut.
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Modernismens rationalism och vetenskapstro som präglade tiden konfronterades med det ökade intresset för de båda helgonen. I Sverige uttrycktes det
i jubileet i att några läkare intresserade sig för att hitta en vetenskaplig förklaring till Birgittas ”hallucinationer” genom att undersöka de reliker som
ansågs härröra från helgonet. I Norge hade Bjørnstjerne Bjørnson anslutit
sig till rationalismen, men hans hängivenhet för hellig Olav och behovet att
bruka helgonet som en symbol i kampen för unionsupplösningen var starkare än förnuftstron.
Firandet av hellig Olav 1897 hade en omfattning och spridning av en
helt annan dignitet än Birgittajubileet 1891. Olavsmytens innehåll av Norges
frigörelse under tidig medeltid hade ett stort symbolvärde i nationsbyggningsprocessen under hela 1800-talet och inte minst i kampen för unionsupplösningen. Det var många aktörer i samhället som slöt upp kring Olav som en
frihetssymbol, vilket uttrycktes i de olika föreningar som deltog med sina
fanor och standarer på Ilevoldens festplats i Trondheim. Olavsfiranden på
olika platser i Norge 1897 spelade en viktig roll för mobilisering av anhängare, i agitationen för ett självständigt Norge och för förändring av samhället.
Den uppmärksamhet Olavsfirandet 1897 fick kan i hög grad hänföras till det
inflytande och kulturella kapital, som flera aktörer kännetecknades av. Bjørnstjerne Bjørnson var en sådan central gestalt. Han sågs av sin samtid som den
store förespråkaren för en norsk nationalkänsla genom sitt författarskap och
framför allt som den entusiasmerande folktalaren vid ett stort antal folkmöten runt om i landet. Kring Bjørnson slöt sig Venstres olika organisationer
och föreningar som inspirerats av grundtvigianismens och skandinavismens
idéer. Skoldirektören och tidigare kirkestadsrådet Vilhelm A. Wexelsen hade
också en stor betydelse för det genomslag firandet fick både i egenskap av
känd lokal- och rikspolitiker och som ordförande i planeringsgruppen.
Det fanns även andra underliggande motiv än de politiska hos flera aktörer, som kom mer i bakgrunden i den offentliga retoriken men som spelade
en stor roll för det ökade Olavsintresset. Christoffer Bruun var anhängare till
Venstre, men hans intresse för hellig Olav var framför allt religiöst. Henrik
Mathiesen var också ”Venstreman”, men det tycks inte minst ha varit det
historiska och arkeologiska som präglade hans Olavsintresse.
De materiella resurser som arrangörerna förfogade över var små jämfört med stadsjubileet tio dagar tidigare. Också arrangemanget i Stiklestad
präglades av stor enkelhet. Om de materiella resurserna var små, tycks däremot entusiasmen hos anhängarna och de ideella krafterna ha varit desto
större. Olavsfirandet kunde även luta sig mot det stora intresse som fanns
i samtiden för stora folkmöten som kännetecknades av bestämda ritualer,
processioner, sångkörer, standarer och högtidstal av kända folktalare.
Birgittafirandet i Sverige 1891 var mer blygsamt till sin karaktär jämfört med Olavsfirandet. I Vadstena var det huvudsakligen på privat initiativ
jubileet kom till stånd, med de två läroverkslärarna Sellin och Bengtsson
och den katolske pastorn Karlén som initiativtagare. Troligtvis var det också
pastor Karlén som fick den katolske biskopen och hans följe att närvara vid
firandet och att ta initiativ till ett firande även i Stockholm. Det katolska intresset för heliga Birgitta tycks dessförinnan ha varit svalt. De ekonomiska
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och personella resurser som arrangörerna i Vadstena förfogade över var små.
Ändå fick Birgittafirandet i Vadstena en förhållandevis stor uppmärksamhet
inte minst tack vare den ställning de tre främsta aktörerna, musikdirektör
Bengtsson, doktor Sellin och pastor Karlén hade i Vadstena, det kulturella
kapital de representerade och det nätverk de bildade. Firandet i läroverkets
aula fick också karaktären av ”folkmöte”, i och med att omkring 400 personer infunnit sig motsvarande nära 20 % av stadens befolkning. De ritualer
som omgav denna samling var dock mer av en högtidlig karaktär jämfört
med Olavsfirandets stormöten. Betydelsefull för uppmärksamheten av Birgittafirandet var även pressbevakningen i de lokala, regionala och rikstäckande
tidningarna. I Norge kännetecknades tidningarnas bevakning av händelserna
under Olavsfirandet av deras olika partifärg. De liberala venstretidningarna
gav stort utrymme för entusiastiska referat, medan de konservativa høyretidningarna var kritiska och förlöjligande. Någon sådan partiuppdelning i
pressbevakningen fanns inte i Sverige. Birgittajubileet var ingen politiskt särskiljande fråga.
Hur brukades då Olavs- och Birgittaberättelserna i samband med dessa
firanden? Gemensamt är att det var det sekulära bruket som dominerade,
det katolska firandet i Vadstena och Stockholm undantaget. Helgongestalterna framträdde inte. Olav framfördes av Venstre som en nationell, politisk gestalt, en ”Venstreman” som stred för Norges självständighet och som
symboliserade den norska folksjälen. Adresseavisen, Trondheims høyretidning, tolkade Olav som en bondeledare från Sørlandet som sökt sitt stöd
hos svenskarna men som besegrats av de tappra bönderna från Trøndelag.
Berättelsen om hellig Olav och hans alliansäktenskap med den svenske kungens dotter Astrid aktiverades inte. Det skulle i så fall ha kunnat brukas som
stöd för en fortsatt union med Sverige. Ur berättelsen om Birgitta betonades
hennes nationella och inte minst internationella betydelse, ”Sveriges mest
frejdade dotter”, och ur kvinnorörelsens perspektiv hennes inflytande som
kvinna i ett mansdominerat samhälle. Att hon utnämnts till helgon i den
katolska kyrkan tonades dock ner, trots att det var 500-årsminnet av hennes
helgonförklaring som låg till grund för jubileet. Tydligt är att man brukade
de delar av Olavs- och Birgittaberättelserna som passade in i den samtida
diskursen.
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Birgitta, kulturarv och förnyare
- Birgittajubileet 1923
Klosterkyrkan i Vadstena var fylld med över 1700 åhörare vid den stora
minneshögtiden den 23 juli 1923, 650 år efter Birgittas död.232 Många hade
kommit resande med extratåg från Linköping till Vadstena för att få vara
med om högtiden. Birgittas relikskrin hade placerats framför högaltaret och
prytts med blommor och ljus. Den kista i vilken Birgittas reliker fördes hem
till Vadstena 1373-74 stod i ett sidokor. Gudstjänsten inleddes med hymner
från klostertiden:
”Fröjda Dig, Birgitta! Dig tillkommer ärones sång. För oss från eländets sjö
till svalka. Bed för oss, saliga moder Birgitta, Du Kristi utvalda brud, på det
han för oss må bliva den rätta vägen till det himmelska fäderneslandet.”233

Liturg var pastor Hugo Berggren, confessor för Societas Sanctae Birgittae
(SSB), den högkyrkliga rörelse som bildats tre år tidigare och som var en
av de huvudansvariga för Birgittajubileet. Avsnitt ur Birgittas Uppenbarelser lästes. Kransar nedlades vid relikskrinet från bl a Östergötlands kvinnor, Vadstena församling, SSB och Birgittastiftelsen, en förening som bildats
samma år som SSB för att värna om klosterbyggnaderna i Vadstena. Selma
Lagerlöf som skulle hålla högtidstalet hade insjuknat, varför talet lästes upp
av grevinnan Alice Trolle. Selma Lagerlöf tecknade i sitt högtidstal en bild
av den åldrande, tvivlande Birgitta som låg sjuk och väntade på döden. Hon
plågades av otillräcklighet och andlig torka och upplevde att hennes livsverk
var förfelat. Men när döden närmade sig fick hon ändå uppleva frid. Hon
skådade in i Guds hemligheter. Det gav henne en svindlande sällhet. Hennes
släkt och vänner vid sjukbädden fylldes också av tacksamhet: ”Det fälldes
glädjetårar över att Kristus har tänkt på detta fattiga land långt i norr och
har upphöjt en av dess döttrar till sin älskade brud att sitta vid hans moders,
himladrottningens sida.” Ja, hela Sveriges folk fick ett gemensamt glädjeämne, berättade Selma Lagerlöf. I Norden uppstod mäktiga birgittinerkloster
som spred sig ut över Europa. ”Hur månde det inte ha ökat kännedomen om
232 Enligt Birgittastiftelsens styrelseprotokoll noterades 879 kronor i entréavgifter à 50 öre per person, d v s
1758 betalande besökare.
233 Program för Birgittastiftelsens Minneshögtid i Vadstena Klosterkyrka 23 juli 1923, Birgittastiftelsens
handlingar, Landsarkivet i Vadstena.
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Sverige ute i det främmande, att alla dessa kloster räknade en svenska som
stiftarinna och där ständigt lästes legenden om hennes levnad.” 234

Wadstena Läns Tidning 21 juli 1923

Birgittajubileet inleddes redan dagen innan med en minneskonsert med
medeltida kyrkomusik under ledning av pastor Hugo Berggren. Den stora
jubileumsdagen den 23 juli började med matutin klockan 6 på morgonen.
Den hade enligt Wadstena Läns Tidning (WLT) en ”alltigenom protestantisk prägel”.235 Kyrkoherde Törner predikade och pastor Berggren var liturg.
Därefter följde ett föredrag av docent Andreas Lindblom om Vadstena klosterkyrkas historia och konstminnen, vilka sedan förevisades av Lindblom
och professor Sigurd Curman. Firandet avslutades senare på kvällen med
en vesper, som liksom matutin utformats av SSB i enlighet med rörelsens
strävan efter liturgisk förnyelse. ”Kyrkan var till trängsel fylld och sången
från den tusenhövdade församlingen var gripande”, enligt ÖC.236 Bland de
närvarande under jubileet märktes flera kulturpersonligheter, bl a prins Eugen, statsrådet David Pettersson från Bjälbo, greveparet Eric och Mary von
Rosen, baron och friherrinnan Adelswärd, kammarherre Erland von Hofsten.237 På plats fanns även två birgittasystrar från Rom, Elisabeth Hesselblad
(Moder Elisabeth) och Maria Reynolds (Sr Reginalda), som greve von Rosen
på eget initiativ inbjudit.
Moder Elisabeth hade 1911 grundat en ny gren av Birgittas orden i
Rom och planerade att senare på hösten 1923 öppna det första svenska Bir-
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gittaklostret efter reformationen i Djursholm. Syftet med att återföra Birgittas orden till Sverige var från moder Elisabeths sida, att omvända Sverige till
den katolska tron.238 Sr Reginalda berättar i sin dagbok om systrarnas besök
i Vadstena:
Vi kom fram till Vadstena och fördes genast till den minnesvärda kyrkan. Vi lämnades ensamma där i omkring en halvtimme. Vi gick fram
i den breda gången mellan bänkraderna och kysste stenarna på golvet,
medan vi tackade Gud för att han låtit oss komma hit.239

Dagen efter jubileet, tidigt på morgonen, firade de två birgittasystrarna tillsammans med några vänner i hemlighet en katolsk mässa i Klosterkyrkan.
En katolsk präst hade rest ner från Stockholm särskilt för denna akt. Kyrkoherden i Vadstena församling var inte vidtalad. Däremot hade moder Elisabeth redan före avresan från Rom planerat den hemliga mässan och till och
med fått påvens välsignelse över företaget.240 Greve von Rosen, som lånat
nyckeln till kyrkan, höll vakt vid kyrkporten. Moder Elisabeth berättade i ett
brev till sina systrar i Rom:
Vi har haft tillfälle att be på denna plats, där våra systrar för länge sedan
prisade Herren. Efter mer än 350 års uppehåll har vi haft lyckan att höra
mässan i själva klosterkyrkan och att få nattvarden. Det var nästan överväldigande. Men, käraste döttrar, vi måste be mycket, mycket. Ännu finns
ingen plats för oss här. Den heliga Birgittas döttrar måste vänta och be
med oändligt tålamod. ….. För Gud är tusen år som en dag.241

Tydligen fick personer i Vadstena församling reda på vad som försiggått i
Klosterkyrkan i den tidiga ottan. Vid församlingens kyrkostämma i oktober
ville en av ledamöterna ha upplysningar om, ”i vad mån katoliker haft tillträde till Klosterkyrkan i samband med Birgittahögtidligheterna sista sommaren”. Ordföranden, kyrkoherde Törner, redogjorde för ärendet. Förtroendevotum ställdes. Utfallet blev, att kyrkorådet och kyrkoherden friades
från ansvar ”enär de handlat varsamt och tolerant, men med fasthållande
av evangeliska synpunkter”.242 Men SSB utestängdes under några år från att
hålla Generalkapitel i Vadstena. Kyrkohistorikern Bengt Ingmar Kilström,
själv medlem i SSB, skriver i sin historik över rörelsen: ”Man måste ha klart
för sig, att Societas Sanctae Birgittae under såväl 1920- som 1930-talet betraktades med stor misstro av många vadstenabor.”243
Det var inte bara i Vadstena Birgitta firades. I Finsta, där Nathan Söderblom medverkade, ordnades en ”folklig minnesfest” med tal och sång.
Bland annat talade ärkebiskopinnan Anna Söderblom om kvinnogestalter i
kyrkohistorien. Svenska Dagbladet (SvD) skrev: ”Hon uppehöll sig icke vid
särskilda stora namn utan snarare vid kategorierna, och det var fyra grupper
238 af Jochnick Östborn, Agneta, Birgittinernas återkomst till Sverige, i Werner, Yvonne Maria (red), Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden. En motkultur i det moderna samhället. Katolsk historisk förening, Catholica, Ängelholm 2005, s. 41.
239 Tjäder, Marguerite, Moder Elisabet. Verbum förlag, Stockholm 1977, s. 135.
240 Ibid., s. 132.
241 Ibid., s. 138.
242 Protokoll vid Kyrkostämma med Vadstenas och S:t Pers församlingar 25 okt. 1923, Handling KII:a:3,
Vadstena församlings arkiv.
243 Kilström, Bengt Ingmar (red.), Societas Sanctae Birgittae 1920-1970. Utgiven av SSB, Strängnäs 1970, s.
17.

75

Helgonbruk i moderniseringstider
kvinnor, som hon ägnade sin hyllning: prästhustrun, lärarinnan, diakonissan
och den kvinnliga missionären. Hon pekade också på den utveckling, som
fört kvinnan fram till nya uppgifter i det kristliga samhällslivet. Hon uppställde frågan, om kvinnan också borde tagas i anspråk för predikoämbetet,
men besvarade den frågan med nej.” Efter samlingen i Finsta tågade man i
procession iväg till Skederids medeltidskyrka för en vesper med tal av ärkebiskopen. 244 Även i Finland, Frederiksbergs kapell i Helsingfors, anordnades
enligt Birgittastiftelsens protokoll, en Birgittafest.245

Skederids kyrka i Finsta
Foto: Författaren

Bakgrunden till Birgittajubileet 1923
Fem år efter första världskrigets slut hade Sverige börjat återhämta sig efter
krigsårens avspärrningar och ransoneringar. Efter en tid av stor arbetslöshet
började konjunkturerna förbättras. En framtidstro började komma tillbaka.
”Bättre och bättre dag för dag, strunt i sorgerna och alla bekymmer”, sjöng
Ernst Rolf. Rösträtten för kvinnor hade erövrats år 1920. Socialdemokraterna under ledning av Hjalmar Branting hade tagit regeringsmakten. Ett
nytt, mer rättvist och demokratiskt samhälle skulle byggas med industrialism
och vetenskapstro som verktyg. Arbetslösheten började sjunka och bostadsbyggandet ökade. Den nationella självkänslan stärktes, samtidigt som det
internationella engagemanget ökade genom de öppnade gränserna. Sverige
gick med i Nationernas förbund som skulle förhindra nya krig i Europa.
Men extremnationalistiska krafter fanns också i rörelse. I Italien marsche-
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rade Mussolinis svartskjortor, i Tyskland hade Adolf Hitler tagit ledningen
över det nationalsocialistiska partiet och den svenska riksdagen hade 1921
beslutat om inrättande av ett rasbiologiskt institut, som skulle värna om den
”rena” rasen.
Kyrkolivet präglades av väckelserörelsernas expansion, samtidigt som
kyrksamheten inom Svenska kyrkan gått ner kraftigt. En mätning som gjordes 1927 av kyrksamheten en slumpvis vald söndag visade, att endast 5,6 %
av befolkningen besökte Svenska kyrkans gudstjänster.246 Ungkyrkorörelsen,
som hade sitt ursprung i kristna studentkretsar i Uppsala, ville förnya Svenska kyrkan genom att betona folkkyrkotanken och öppna kyrkan för kulturlivet. Det nationella draget var starkt. J.A. Eklund, en av ungkyrkorörelsens
förgrundsgestalter, diktade psalmen ”Fädernas kyrka i Sveriges land”. Sverige sågs som ett av Gud utkorat folk, där ”konung och folk sig förena”.247
Under de år som gått sedan det förra Birgittajubileet 1891, hade den katolska kyrkan stärkt sitt inflytande i landet, inte så mycket medlemsmässigt,
man räknade nu ca. 5000 katoliker i Sverige, utan framför allt teologiskt.248
Intresset för katolsk teologi och liturgi hade ökat inom den lutherska kyrkan.
Ett uttryck för detta var den s k högkyrkorörelsen och bildandet år 1920 av
Societas Sanctae Birgittae (SSB). Initiativtagare var bland andra ärkebiskop
Nathan Söderblom och upptäcktsresande greve Eric von Rosen. Kyrkohistorikern Bengt Ingmar Kilström menar, att SSB ”växte fram i en historisk
situation, då teologisk utarmning inom Svenska kyrkan framtvingade ansatser till förnyelse och restaurering av det klassiska kyrkliga arvet.”249 Influenserna kom inte minst från högkyrkligheten inom den anglikanska kyrkan i
England. Enligt Kilström besökte många svenska präster, som sedan skulle
bli ”högkyrklighetens fäder”, den engelska kyrkan. Böcker gavs ut som jämförde engelskt och svenskt kyrkoliv.250 SSB blev en inom Svenska kyrkan
högkyrklig ordensbildning för både män och kvinnor med syfte att ”med
kärlek till Gud och vördnad för Hans tjänarinna, den heliga Birgittas minne,
förena håg att tjäna vår heliga Moder, Sveriges kyrka”.251 Medlemsantalet
var från början, efter förebild från de medeltida Birgittaklostren, maximerat
till 85. Årliga generalkapitel anordnades i Vadstena i samband med Birgittas dödsdag den 23 juli (”Birgittas himmelska födelsedag”). SSB hade från
början karaktären av ett slutet ordenssällskap, varför de flesta gudstjänster
och samlingar hölls bakom stängda dörrar. Först på 1940-talet blev SSB en
öppnare organisation.252
Samtidigt med ett ökat intresse för katolsk teologi och liturgi varnade
andra för den ”katolska faran”. I samband med SSB:s generalkapitel 1921
hade den Frikyrkliga Pressmannaföreningen ett sommarmöte i Vadstena. De
fick till sin förfäran uppleva hur den protestantiska klosterkyrkan fylldes
med rökelsedoft, ljus och blommor vid Birgitta- och madonnabilder, hym246 Brohed, Ingvar, Sveriges kyrkohistoria, del 8 . Religionsfriheten och ekumenikens tid. Verbum, Malmö
2005, s. 18.
247 Ibid., s. 29 f.
248 Gustavsson, Göran, s. 90.
249 Kilström (1970), s.7.
250 Ibid., s. 8 f.
251 Ibid., s. 8.
252 Ibid., s. 18.
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ner till helgonets ära. De fick visserligen en försäkran från kyrkans ledning
att det alls inte var frågan om nykatolicism utan endast ett återupplivande
av medeltida traditioner. Den kristna tidningen Svenska Morgonbladet var
dock starkt kritisk och skrev:
Men är det en lek, så är det en farlig lek, en lek, som icke passar i ett
protestantiskt land, allra minst i en tid, då katolicismen både bryter och
smyger sig fram överallt i världen. Man må ha den djupaste vördnad
för Birgittas minne och medeltidshymnerna äro förvisso stämningsfulla,
den gamla klosterkyrkan imponerande i sin åldrighet, men man kan
ställa de anspråken på lutherska präster och på en luthersk ärkebiskop,
att de ej skola medverka till att en helgondyrkande, sövande katolsk
mysticism skall släppas in i svenska kyrkan vare sig genom Birgittaminnenas port eller på andra vägar.253

De religiösa spänningarna i landet blev inte bättre när den nye katolske biskopen, tysken Johannes Müller tillträdde i april 1923 och från början markerade sin mening, att katolska kyrkan var den enda sanna svenska kyrkan
och att det var den lutherska kyrkan som var ett främmande inflytande,
”som med list och våld lösslet det försvarslösa svenska folket från Kyrkans
moderssköte och som mer och mer har kommit att betraktas som en nationalolycka, som isolerat vårt land från den världsomfattande kristenheten”.254 Müllers aggressiva framtoning ökade naturligtvis irritationen inom
de protestantiska kyrkorna i landet.
1920 bildades ett annat Birgittasällskap som kom att få betydelse för
jubileet 1923 och framöver. Bland initiativtagarna fanns även nu Nathan Söderblom och Eric von Rosen. Det fanns alltså en stark koppling mellan detta
sällskap, som fick namnet Birgittastiftelsen, och SSB.255 Syftet med den nya
organisationen var, ”att söka bevara det rika kulturarv, som Sverige äger i den
heliga Birgittas liv och gärning”. Särskilt skulle man ägna sig åt att frigöra och
för kulturellt ändamål nyttja de gamla klosterbyggnaderna i Vadstena som en
lång tid fungerat som mentalsjukhus.256 Som ordförande valdes prins Eugen.
Bland initiativtagarna fanns även Sigurd Curman, en av kulturminnesvårdens
frontgestalter under 1900-talet. Sigurd Curman var professor vid Konsthögskolan i Stockholm och samtidigt en av dem som aktivt verkade för en organisatorisk och ideologisk omdaning av kulturminnesvården i landet. 1923,
samma år som Birgittajubileet gick av stapeln, utnämndes han till riksantikvarie.257 1921 kom en annan av kulturminnesvårdens centralpersoner, Andreas
Lindblom, med i stiftelsen. Han var då docent i konsthistoria vid Stockholms
högskola och hade 1918 varit en av initiativtagarna till en uppmärksammad
Birgittautställning på Historiska museet, där huvudattraktionen var de medeltida skulpturerna och Birgittaaltarskåpet från Vadstena klosterkyrka. Senare,
år 1929, utnämndes Lindblom till styresman för Nordiska museet och Skansen.258 En som deltog i såväl förarbetet till och bildandet av Birgittastiftelsen
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var Vadstena församlings nytillträdde kyrkoherde Claes Törner. Han hade en
annan inställning till det katolska arvet än sin föregångare. Klosterkyrkans
medeltida konstskatter var nu utplacerade i kyrkorummet till allmänt beskådande efter att i många år varit undanställda i en s.k. beläteskammare.259
Den 28 juli 1922 diskuterades i Vadstenas och S:t Pers församlingars kyrkoråd om man på något sätt skulle högtidlighålla Birgittas dödsdag kommande
år. Beslutet blev att föreslå kyrkostämman detta, men att ”anordningarna helst
borde överlåtas till kyrkoherden och det sällskap som de senare åren härstädes
hållit Birgittafester.”260 Det sällskap man tänkte på var SSB. I protokollet från
mötet står det vidare, att ”inga främlingar från andra länder borde inbjudas”.
Bakgrunden till detta uttalande hör troligtvis samman med att även SSB:s generalkapitel i Vadstena den 23 juli, alltså fem dagar tidigare, hade diskuterat frågan om ett kommande Birgittajubileum. Greve Eric von Rosen föreslog
då, att representanter för den ”romerska birgittinerorden” (den år 1911 nygrundade ordensgrenen med huvudkloster i Rom) skulle inbjudas till jubileet.
Förslaget mötte, enligt Kilström, hårt motstånd och några av medlemmarna
hotade att lämna SSB. von Rosen tog då tillbaka sitt förslag men inbjöd senare
själv två systrar från Romklostret att närvara som hans privata gäster, bland
annat moder Elisabeth Hesselblad, ordensgrenens grundare.261 Förhållandet
till katolska kyrkan var alltså kontroversiellt både inom SSB och Vadstena församling. När frågan om jubileet kom upp i kyrkostämman i december 1922
beslutade man att följa kyrkorådets förslag om ett jubileumsarrangemang i
samarbete med SSB. Men en av ledamöterna, överlärare J K Bergström, ville
få antecknat till protokollet ”den önskan, att anordnarna av högtiden måtte
undvika berättigade klagomål om katolska tendenser.”262
Den 22 augusti 1922 tog kyrkoherde Claes Törner upp frågan om jubileet i Birgittastiftelsens arbetsutskott, där han var ledamot. Han ville att
stiftelsen skulle ta initiativ till firandet. Ledamöter i arbetsutskottet invände
mot Törners förslag och menade, att stiftelsen skulle koncentrera sitt arbete
på bevarandet och nyttjandet av de gamla klosterbyggnaderna. Att anordna
ett jubileum fick bli SSB:s angelägenhet. Sigurd Curman stödde dock Törner.
Man beslutade att göra en skriftlig omröstning bland styrelsens medlemmar.263
Resultatet blev att 13 ledamöter röstade mot engagemanget i jubileet, 3 var
tveksamma och 3 var för. Inför nästa möte i arbetsutskottet skrev Curman ett
brev till ledamöterna, där han vädjade till dem att ändra åsikt. När arbetsutskottet möttes i mars 1923 meddelade Eric von Rosen, att han ämnade skänka
1000 kronor till Birgittastiftelsen för att täcka omkostnaderna för jubileet och
att samma belopp skulle ställas till SSB:s förfogande. Eftersom det nu fanns
pengar, ändrade arbetsutskottet sin tidigare uppfattning och beslutade att, på
Curmans förslag, anordna en ”svensk, historisk, minnesfest” med bl a föredrag. Åt SSB gav man uppdraget att under jubileet anordna en ”vesperfest”.
259 Ibid., s. 23 ff.
260 Wadstena och S:t Pers församlingars kyrkoråds protokoll 1900 - . Handling K III a:4. Vadstena församlings kyrkoarkiv.
261 Kihlström, s. 17.
262 Wadstena och S:t Pers församlingars Kyrkostämmoprotokoll 1903 – 1923. Handling K II a:2, Vadstena
församlings kyrkoarkiv.
263 Birgittastiftelsens au-protokoll, 22 aug. 1922, Birgittastiftelsens handlingar, A3:1, Landsarkivet i Vadstena.
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Sigurd Curman och stiftelsens sekreterare, kammarherre Erland von Hofsten,
fick i uppdrag att ansvara för jubileumsprogrammet.264
Vid Birgittastiftelsens styrelsemöte den 29 maj 1923, d v s knappt två
månader innan jubileet, beslutades att utse en jubileumskommitté. I den
ingick från stiftelsen Sigurd Curman, Andreas Lindblom och Claes Törner
samt från SSB pastor Hugo Berggren. Dessa skulle, förutom att ansvara för
programmet, också arrangera mottagandet av gästerna, rumsförmedling och
måltidsarrangemangen. Det beslutades även att till jubileet inbjuda representanter från Finland, där det bildats en ”Birgittarörelse”.265
Förutom Birgittastiftelsen och SSB fanns det en tredje rörelse som också
intresserade sig för det kommande Birgittajubileet. Det var kvinnorörelsen
som just vunnit en stor seger genom införandet av kvinnlig rösträtt till riksdagen 1921. Tidigt i kvinnorörelsen historia hade Birgitta blivit ett föredöme.
I kampen för kvinnlig rösträtt spelade heliga Birgitta en framträdande roll.
Vid den Internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm i juni 1911, då
flera hundra kvinnor från en stor del av världen var samlade, hyllades heliga
Birgitta i en kantat.266 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
tog initiativ till, att Birgittadagen den 7 oktober 1916 firades över hela landet
som en allmän rösträttsdag och kom så att göras varje år fram till 1920.267 I rörelsens tidning Rösträtt för kvinnor förklarade redaktören syftet med dagen:
Birgittas mäktiga gestalt har större mått än som passa samman med de
vanliga begreppen om sann kvinnlighet. Hon lät icke tanken på sitt kön
hindra sig att säga – och kraftigt därtill – vad hon ville och ansåg rätt.
Och stora planer välvde hon i sitt sinne och utförde dem ock. Tvekade
icke inför de inhemska politiska frågorna och följde orädd sitt samvetes
röst, då den tvang henne att ingripa i de stora världshändelserna. ……
Må minnet av Birgittas brinnande hänförelse för sina mål samla oss i
täta led i korståget mot allt som reser sig mot strävande efter andlig frihet, politisk frihet, ekonomisk frihet, dessa betingelser för den mänskliga personlighetens utveckling, vare sig hon föddes hit till denna tillvaro
såsom man eller såsom – kvinna.268

Rösträttsdagen firades i omkring 70 rösträttsföreningar runt om i landet.269 I
Stockholm anordnades en Birgittafest i Vetenskapsakademiens lokaler. I Linköping talade historikern Lydia Wahlström, en av kvinnorörelsens ledande gestalter som i flera tidningsartiklar lyft fram heliga Birgittas stora betydelse.270 I
Vadstena höll en annan av kvinnorörelsens centralgestalter, författarinnan och
pedagogen Ellen Key (1849 – 1926), ett föredrag med rubriken ”Birgitta som
andlig makt”. Ellen Key hade från början en kristen livssyn men utvecklade
efter hand en humanistisk, okonfessionell hållning inspirerad av evolutionism
och positivism. I sitt tal satte hon in heliga Birgitta i ”en stor sky av vittnen,
vittnen om den sanning, att se vi in i tillvarons djupaste grund, då finnes ingen
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annan makt än andlig makt”. 271 Birgitta var enligt Ellen Key, den första representanten för ”den svenska idealismen”. ”Det är just den svenska idealismens
barnsliga, överdådiga mod, som präglar Birgitta. Idealisten vet sig sänd av en
högre makt; icke ett ögonblick tvivlar han på sin sändning, på vad han kal�lar ’uppenbarelsen’”. 272 Grunden till Birgittas utveckling till en ”andlig makt”
låg, enligt Key, i hennes arvsanlag, ”möjligheten hos några av de föräldrapar,
från vilka snillet stammar”. Inte minst var arvet från fadern betydelsefullt.
”Framför allt veta vi att Birgitta från fädernet ärft några av sina yppersta egenskaper”, sade hon.273 Ellen Key uttryckte i sin Birgittaföreläsning sin strävan
att förena modernitetens rationalism och vetenskapstro med idealism och andlighet. Hennes livssyn påminde därigenom om Bjørnstjerne Bjørnsons – de två
författarna hade för övrigt nära kontakt med varandra.274
En som inte deltog i Birgittajubileet i Vadstena var ärkebiskopen själv.
Han hade ju varit med och grundat både SSB och Birgittastiftelsen och borde
rimligtvis ha varit närvarande. I stället deltog han i ett Birgittafirande i Finsta, Birgittas födelsebygd.275 Det var nog inte hela skälet till hans frånvaro.
Enligt Kilström förhöll han sig passiv till SSB:s verksamhet under hela 1920talet. Han avböjde flera inbjudningar att komma till Generalkapitlen som
talare. ”Man kan förmoda”, skriver Kilström, ”att denna kyliga hållning
måste ha upplevts som en besvikelse för Societas Sanctae Birgittae.”276 Trots
ärkebiskop Söderbloms omfattande ekumeniska engagemang med öppenhet
för andra kyrkotraditioner, han var just i färd med att förbereda det stora
världskyrkomötet i Stockholm 1925, var han starkt kritisk till den mer militanta inriktning den katolska kyrkans mission fått genom biskop Müller.
Vid Allmänna svenska prästföreningens möte i Norrköping 1923 antogs en
resolution, som inte bara riktade sig mot den katolska missionen utan även
de katolicerande tendenserna inom Svenska kyrkan.277
Hur förhöll sig då den katolska kyrkan till detta Birgittajubileum? Någon officiell närvaro av katolska dignitärer fanns inte vid firandet i Vadstena.
De båda birgittsystrarna, som på Eric von Rosens inbjudan hade infunnit sig
och som hade fått påvens välsignelse att deltaga, var ett uttryck för den katolska kyrkans förhoppning, att Sverige och Vadstena klosterkyrka en gång
åter skulle bli katolska. På uppmaning av biskop Müller anordnades ett eget
Birgittafirande på Birgittas helgondag den 7 oktober med praktfulla mässor
i alla katolska kyrkor och kapell. Inför denna högtid sände biskop Müller
i september ut ett herdabrev där han tydligt markerade sin inställning till
den heliga Birgitta, den katolska kyrkans roll i det svenska samhället och
relationen till Svenska kyrkan. Det är ”vi svenska katoliker, barn av Birgittas
tro och Birgittas land, som allramest fröjdas vid tanken på denna kyrkliga
jubelfest”, skrev biskop Müller. Utan att med ett ord nämna att det varit ett

82

271 Key, Ellen, Birgitta som andlig makt. Ellen Key-sällskapets småskriftserie, Linköping 1985, s. 3.
272 Ibid., s. 15.
273 Ibid., s. 4 f.
274 Sjövall, Björn, Ellen Key och kulturrevolutionen, i Key, Ellen, Missbrukad kvinnokraft. Kvinnopsykologi.
Logos, Uppsala 1981, s. XXIII. Holm, Birgitta, ”Die Grosstante Europas”. Ellen Key som europeisk intellektuell. Ur Gerhardsson, s. 77.
275 ÖC, 24 juli 1923.
276 Kilström s. 17.
277 Werner (1996), s. 261.

Kapitel 3. Helgonbruk i brytningstid
stort Birgittafirande i Vadstena ett par månader tidigare, fortsatte han:
Fordomdags var det ju hela Sverige, präster, folk och furstar, som jublade över sin heliga dotters storhet och med hängivenhet och tacksamhet
vördade henne. Nu är det den lilla skaran svenskar, som ännu delar den
heliga Birgittas tro, som fått den krävande uppgiften att såsom företrädare för hela Sveriges folk vara Sveriges vakande, bedjande, hyllande
hjärta inför vår stora heliga skyddsfru.278

Biskop Müller såg sig alltså som representant för ”hela Sveriges folk”. Själv
kom han från Tyskland och blev först 1930 svensk medborgare.279 Hans herdabrev handlade inte bara om Birgittajubileet utan var samtidigt ett politiskt
ställningstagande till de demokratiska reformer, som förändrade det svenska
samhället under 1920-talet.
Men för oss svenska katoliker står den heliga Birgitta som den oöverträffade förebilden för vår kärlek till folk och fosterjord. För oss är det
ju en uppriktig och offervillig kärlek till konung och folk en självklar helig plikt, en hjärtesak och en hederssak. Auktoritetssinne, lydnad, medborgartrohet äro för oss inga tomma ord eller klingande fraser, utan bud
som ligga förankrade i vår tros, vårt samvetes, vårt hjärtas djup. ….. Vi
svenska katoliker vilja vara de främsta, då det gäller fosterlandskärlek,
trohet och lydnad mot den av Gud förordnade överheten.280

Mot kvinnorörelsens emancipationssträvanden framförde Müller en konservativ kvinnosyn där Birgitta blev ”det husliga livets förebildliga Marthagestalt …Som en drottning härskar hon i hemmets konungarike”.
Hon omsatte också sin fosterlandskärlek i livet genom att för sin make
vara det bästa stöd och den kärleksfullaste ledsagare genom livet och för
sina barn den yppersta fostrarinna.281

I polemik mot dem, som i Birgitta sett en förelöpare till reformationen genom den intensiva kritik mot påvedömet och förfallet inom kyrkan som hon
bedrev, betonade Müller:
Man har från olika läger försökt att bemäktiga sig den heliga Birgittas
bild och att till och med stämpla henne som en förelöperska till senare
rörelser inom kristenheten, vilka ställde sig i medveten, ofta rent hätskt
motsättning till Birgittas Kyrka och dennas auktoritet. Sådana försök utgöra blott den värsta förvrängning av den historiska sanningen och den
värsta orätt mot Birgittas minne. Nej och åter nej! Den heliga Birgitta
tillhör uteslutande den katolska Kyrkan. (Kursiverat i originalet).282

Biskop Müllers starka framtoning i samband med jubileet förstärkte de spända relationerna mellan den lutherska och den katolska kyrkan. De katolskt
inspirerade liturgiska nymodigheterna, som kom till uttryck under jubileet i
Vadstena, ifrågasattes av många. Vadstenas kyrkoherde Törner gick ut med
ett uttalande i pressen, att ”Birgittarörelsen” inte rörde sig i riktning mot
katolicismen utan snarare tvärtom. Genom att återuppliva gamla kyrkliga
278 Müller, Johannes Evangelista Erik, Herdabrev till församlingarna i Sverige för Birgittajubileet 1923, s. 3.
279 Åberg, Alf, Johannes Müller. Artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon, band 26, Norstedts förlag, Stockholm
1989, s. 116.
280 Müller (1923), s. 10.
281 Ibid., s. 7.
282 Ibid., s. 13.
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traditioner och ritualer men med bortrensande av ”alla vidskepliga tillsatser”, skulle man möta ”den katolska propagandan” med sina egna vapen.283
Tonläget var alltså högt från båda håll i den kyrkliga debatten.
Liksom inför jubileet 1891 väcktes intresset för att undersöka Birgittas
reliker. Denna gång var det professorn i anatomi och antropologi Carl Magnus Fürst som gjorde en undersökning inte bara av benen i Klosterkyrkans
relikskrin utan även av förmenta Birgittareliker på andra platser i Sverige
och i Rom. Resultatet av hans undersökning presenterades i en stor artikel i
SvD den 20 juli 1923. Han hade funnit, att ingen av de undersökta relikerna
med bestämdhet kunde knytas till Birgitta. Samtidigt kunde han inte heller
avvisa dem som äkta. Han skrev:
För den troende katoliken är reliken en personifikation av helgonet, då
det är en del av detsamma ….. Genom sitt fromma liv och sin död kommer enligt katolsk övertygelse helgonet såsom övermänniska stå Gud
närmare än andra och skall därför kunna bli förmedlande länk mellan
den bedjande och Gud. Då relikerna på så sätt bli ett slags reell koncentrationspunkt för bönen, har den självfallet en stor betydelse för den
katolska kyrkan. …. I grunden spelar det en ringa roll, om helgonreliken är äkta eller ej. Det väsentliga är, att något finnes, som i realistisk
form representerar helgonet. För oss svenskar ha alla de minnen, som
kunna bidraga till kännedomen om vår märkliga landsmaninna, alltid
sitt värde. Tänka vi oss dessutom en möjlighet, att hennes reliker, äkta
eller oäkta, kunna tjäna till att giva en bedjande, bävande själ tröst och
ro så bör det ej vara oss till förtrytelse även om vi med vår uppfattning
ej kunna på denna väg nå samma mål. För vårt fosterländska sinne
skall emellertid alltid Birgitta Birgersdotter genom sin handlingskraft,
sin självtillit, parad med trosnit och hög begåvning, framstå såsom en
av de svenska kvinnogestalter, som vi ha största skäl att vara stolta över.
Hennes minne böra vi därför högt uppbära och väl bevara.284

Fürst uppfattning om relikerna skilde sig avsevärt från de slutsatser man drog
vid undersökningen inför jubileet 1891, då forskarna, som präglades av tidens
rationalism och vetenskapstro, ville förklara Birgittas uppenbarelser för hallucinationer orsakade av en tumör. För Fürst var det inte viktigt om relikerna
var äkta eller oäkta utan vilken religiös funktion de hade i den katolska fromheten. Även för en icke katolik kunde, enligt Fürst, relikerna stämma till bön,
andakt och inte minst nationell stolthet. I flera tidningsartiklar framfördes en
liknande uppfattning, att rationalismen inte kunde greppa hela tillvaron och
att man måste förstå, att även ett existentiellt bruk av helgonet hade sitt värde
för många människor. Veckotidningen Idun skrev i en artikel om ”Svenskarna,
medeltiden och Birgitta”: ”Birgittagestalten är i vår moderna, vetenskapliga
och rationalistiska tid alltför litet beaktad”.285 Hemmets Journal uttryckte
samma tidskritiska uppfattning i en artikel om ”Birgitta, den heliga från Norden”: ”Vi barn av en rationalistisk tidsålder, ha kanske svårt att fatta hennes
personlighet, det inflytande hon utövade på samtiden och på eftervärlden i
vårt land ända intill reformationen.”286 De som uttryckte dessa synpunkter
kände uppenbarligen tidsandans tryck att vara rationella, samtidigt som de
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ville vörda ”kulturarvet” Birgitta och bejaka ett irrationellt bruk av helgonet.
Carl Magnus Fürst betonade i sin artikel liksom Selma Lagerlöf i högtidstalet vid firandet i Vadstena heliga Birgittas fosterländska och internationella betydelse, en kvinnogestalt att som svensk vara stolt över. Även Andreas Lindblom framhävde detta i en artikel i ÖC under rubriken ”Birgittas
svenskhet”. ”Vi lägga tonvikten på ordet ’svenska’, ty det är just genom sin
nationella egenart som Birgitta och hennes klosterorden blivit oss så kära. Du
är en prydnad för hela Ditt fädernesland.” 287 Förbundet ”Sveriges Flagga”
intresserade sig för Birgittafirandet av samma orsak. I ett upprop uppmanade man läroverk och folkskolor att högtidlighålla Birgittas minne när läsåret
senare började. Förbundet hävdade att Sverige hade två ”världshistoriska
gestalter i Sveriges hävder” som behövde uppmärksammas, heliga Birgitta
och Gustav II Adolf.288

Nationell samling kring helgonkungen
- Olavsfirandet 1930
Åren efter de uppmärksammade händelserna 1897 fortsatte Olavsfiranden
på flera platser i Norge och inte minst i Trondheim och Stiklestad. Bjørnstjerne Bjørnson var en av dem som vädjade om att man skulle forsätta att
hålla Olavstraditionen levande.289 Han blev bönhörd av Venstres anhängare
i Trondheim 1898 dock inte alls i den omfattningen som året tidigare. I den
procession som anordnades i staden, gick nu bara ca. 200 deltagare med 6
fanor. Den efterföljande folkfesten med dans samlade dock 2000 besökare.
De fick lyssna till tal av V.A. Wexelsen som nu återigen blivit kirkestatsråd.
Han framförde i sitt tal en förhoppning om att Olsok en gång skulle bli lika
stort som firandet av 17 Maj.290 En förändring som måste ha glatt Bjørnson
var, att Nidarosdomen nu öppnats för Olavsgudstjänster. V.A. Wexelsen
kunde i egenskap av statens företrädare nu sätta sig över domprostens avoghet och själv hålla gudstjänst på Olavsdagen. Domkyrkans övriga präster
deltog dock inte som en protest mot företaget. 291
Även i Kristiania hölls Olavsfirande detta år, dock mer blygsamt också här. I Vor Frelsers Kirke firades en enkel gudstjänst under närvaro av
Venstre-regeringens statsminister Johannes Steen. Församlingen sjöng nyskrivna psalmer avsedda för Olavsdagen. Statsministern talade om de historiska minnenas betydelse för det norska folket. Efter gudstjänsten höll Trønderföreningen i Kristiania en ”festlig tilstelning” med sång och teater. Även
i Bergen och Kristiansund anordnades Olavsfester. Arrangemanget i Kristiansund var enligt Morgenbladet opolitiskt och samlade ca. 900 deltagare.
”Opolitiska” föredrag hölls och ett leve för fäderneslandet utropades.292
287 ÖC, 21 juli 1923.
288 ÖC, 18 juli 1923.
289 Morgenbladet, 29 juli 1898.
290 Adresseavisen, 30 juli 1898.
291 Andresen, s. 30.
292 Morgenbladet, 30 juli 1898.
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Under de följande åren firades Olavsfester i Trondheim med processioner,
gudstjänster och konserter i Nidarosdomen. Det som samlade mest folk var de
folkfester med tal, musik och dans som bl a arrangerades av det lokala Ungdomslaget. År 1900 medverkade Bjørnstjerne Bjørnson återigen med tal. Han
beklagade att den första Olavsfesten 1897 hade präglats av politisk splittring.
Hans vision var, att Olavsdagen skulle bli en enhetens dag för alla norrmän.
17 Maj var en politisk dag, menade han, men Olavsdagen skulle vara en ”Fællesdag” på kulturell och religiös grund.293 Henrik Mathiesen var under flera
år en återkommande föredragshållare om hellig Olav, Nidaros domkyrka, ärkebiskopsgården och andra historiska minnen som bevarats i Trondheim från
medeltiden. 1905 blev kirkeministern V.A. Wexelsen biskop i Trondheims stift
vilket ytterligare bidrog till att det kyrkliga engagemanget ökade.294
De två dominerande Trondheims-tidningarna, högertidningen Adresseavisen och Venstretidningen Dagsposten, fortsatte sin träta om Olavsfirandets vara eller inte vara. Dagsposten gav mycket utrymme åt historiska artiklar om hellig Olav, ofta skrivna av Henrik Mathiesen, och kommenterade
festerna med utförligt återgivande av de tal som hållits och hur många som
varit närvarande. Adresseavisen refererade firandet med syrliga kommentarer, återkom upprepade gånger till hur festen 1897 blev en förolämpning
av unionskungen och angav åhörarantalet till lägre siffror än Dagsposten.
Firandet av hellig Olav kallade tidningen för ”Humbug” och ”Komedie”.295
1911 skrev Henrik Mathiesen en artikel i Dagsposten, där han klagade på att intresset för Olavsfirandet i Trondheim nu hade sjunkit mer och
mer. Del i skulden till detta angav han pressens kampanj mot firandet. Han
gladde sig dock över att Olavsfirandet spridit sig runt om i landet och angav
särskilt de stora festligheterna i Bergen. Han fortsatte också oförtrutet med
att uppehålla Olsoktraditionen i Trondheim. När han i en tidningsartikel såg
tillbaka på Olavsfirandet tillkomst och utveckling hävdade han, att det var
han och ingen annan som tagit det ursprungliga initiativet till Olavsfirandet
1897.296 År 1917, Mathiesen var då 70 år gammal, rapporterade tidningarna,
att han fortfarande höll en föreläsning i domkyrkan för en talrik församling
i samband med Olsok.297 En genomgång av tidningsnotiser bekräftar Henrik
Mathiesens iakttagelse, att Olavsfirandet spred sig till flera platser i landet åren
efter 1897. I Stiklestad fortsatte firandet med anordnadet av Olavsstämmor. I
Hundorp i Gudbrandsdalen restes på Olsokafton 1907 en bautasten till minne
av kung Olav vid en högtid med ett tusental människor närvarande, bland
dem representanter för kommunen och kyrkan. Olavsfiranden ägde också
rum i Hardanger, Kristiansund, Meldalen, Kristiania och Bergen.
”Som ett försök att knyta den norska kyrkan till nationen blev S:t Olavskulten sammantaget marginellt”, menar historikern Bo Stråth. Hans perspektiv är tidsperioden 1814 – 1905 och framför allt åren kring sekelskiftet
1900, då Venstre brukade hellig Olav som ett led i ett nationellt program inför
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293 Adresseavisen, 31 juli 1900.
294 Enligt Andresen, s. 39 var det inget Olavsfirande i Domkyrkan med konserter och gudstjänster under åren
1906 – 1921. Jag har dock funnit referat i Dagsposten att gudstjänster hållits där på Olavsdagen åtminstone
åren 1907, 1909, 1913.
295 Adresseavisen, 29 juli 1901.
296 Dagsposten, 30 juli 1913.
297 Dagsposten, 29 juli 1911, 30 juli 1917.
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unionsupplösningen.298 När Norge blev självständigt tycktes hellig Olav inte
längre behövas av Venstre på samma sätt med ett minskat intresse för Olavsfiranden som följd. Min undersökning bekräftar till dels Stråths uppfattning,
men resultatet är inte entydligt. Åren efter det stora firandet 1897 avtog Olavsfirandet på några platser, samtidigt som det spreds till fler. När aktörer knutna
till Venstre minskade intresset för firandet trädde andra intressenter in, de med
ett historiskt-kulturellt och kyrkligt engagemang. Inte minst de pågående renoveringarna av Nidarosdomen höll Olavstraditionen levande.
I Sarpsborg, som enligt traditionen grundades av kung Olav år 1016, anordnades det första firandet på Olavsdagen 1915 som ett led i förberedelserna av
stadsjubileet 1916 och med huvudsakligen organisationer anknutna till Venstre
som arrangörer. På programmet stod sång av en manskör, folkdansuppvisning
och tal av redaktören för Venstre-tidningen Sarpsborgs Dagblad. Gemensamt
sjöngs Bjørnstjerne Bjørnsons ”Salme paa Olavsdagen”. 299 Inför jubileet 1916
gjordes utgrävningar av en medeltida kyrkoruin och kring den utformades ett
museiområde, dit gamla byggnader från olika tider flyttades. Det gjordes även en
insamling till ett Olavsmonument som skulle invigas på Olavsdagen, centralt placerad på ett av stadens torg. Initiativet kom från Sarpsborgs Ungdomsforening.
En kommitté bildades som gjorde upprop i tidningarna och arrangerade folkmöten. Över 10.000 norska kronor insamlades. Av dessa var 300 kronor ett kommunalt bidrag. Det diskuterades om det var krigaren eller helgonet som skulle avbildas. I insamlingsuppropet betonades ”heltekongens billede”, och så blev det:
Olav gestaltades med hjälm och svärd men även med ett kristet kors på bröstet.300
Många hade hoppats på att få kung Håkon till invigningen, men stadens socialdemokratiska ledning hade avvisat detta på grund av sin republikanska hållning.
Åren efter stadsjubileet fortsatte firandet av Olsok nu också med kyrkan som
medarrangör. Det fanns dock fortfarande ett motstånd i staden mot Olsokfiranden framför allt från kretsar som representerade Høyre och Indremisjonen.301
År 1918 infördes Olsok som en av de frivilliga gudstjänstdagarna i Den
norske kirkes Tekstbok och på flera håll i landet blev Olsok en kyrklig festdag.302 I Trondheim anställdes år 1921 Arne Fjellbu som studentpräst vid
högskolan. Han var grundtvigian och hade innan han kom till Trondheim
varit luthersk präst i Berlin. Under krigsåren kom han att spela en stor roll
i den s.k. Kirkekampen mot naziregimen.303 Arne Fjellbu tog initiativ till att
åter fira gudstjänst i Nidarosdomen på Olsok. 1923 bildades en Olsokkommitté i församlingen vilket utmynnade i ”Det frivillige kirkelige Olsokstevne
i Nidaros” den 27 – 29 juli 1924. Programmet innehöll en festgudstjänst på
Olavsdagen, en kyrkokonsert och en föredragsserie omkring kyrkliga och
teologiska ämnen. Olsokfirandet fortsatte sedan i Nidarosdomen under res-

298 Stråth, Bo, Union och demokrati. De förenade rikena Sverige – Norge 1814 – 1905. Nya Doxa, Nora
2005, s. 549.
299 Sørbye, Oddvar, Olavs dag i Olavs by. Olsokfeiringer i Sarpsborg 1915 – 1942. Sarpsborgs Rotary Club,
Sarpsborg 2000, s. 3 ff.
300 Ibid., s. 5 f.
301 Ibid., s. 11.
302 Andresen, s. 38.
303 Intervju med Tommelise Lysaker, dotter till Arne Fjellbu, 25 jan. 2006.
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Gustav Lærums Olavsskulptur i Sarpsborg. Foto: Författaren
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ten av 1920-talet.304 Arne Fjellbu som blev domprost och senare biskop i
Trondheim skrev om dessa år:
Det kom ikke mange. De fleste tilhørte de gjenlevende av den gamle
grundtvigianisme som engang hade vært sterk i Trøndelag. Men vi holdt
på hvert år fran 1924 til det store jubileum kom i 1930.305

I Trondheim och Stiklestad började förberedelserna inför jubileumsåret 1930,
900 år efter slaget vid Stiklestad. Restaureringen av Nidarosdomen hade 1923
åter kommit igång efter att ha legat nere sedan 1912 på grund av stridigheter
om restaureringsprinciper, en fråga som även hade lett till politiska konflikter.306
Siktet var nu inställt på att Vestfrontpartierna skulle bli färdiga för invigning i
samband med 900-årsfirandet. Nu var det ingen tvekan om, varken i kyrkan
eller samhället, att Olav skulle firas. 1925 bildades i Trondheim en ”Forberedende komité for Olavsfesten 1930”. Kommittén bestod av 31 personer som
bl a representerade kyrkan, staten, fylket och kommunen. Nidaros biskop ingick i kommittén och även Henrik Mathiesen, den outtröttlige förkämpen för
Olavsfiranden. Han avled dock 1927 och fick aldrig se sina visioner från 1892
om ett omfattande, kulturellt mångsidigt Olavsfirande förverkligas. Under huvudkommittén bildades ett arbetsutskott med fyra ledamöter: en fylkesman
som ordförande och en redaktör, borgmästare och professor som övriga ledamöter. I arbetsutskottet ingick alltså ingen representant för prästerskapet. 307
1926 bildades också en särskild kommunal kommitté, ”Trondhjems Kommunale Jubileumskomité for Olavsfesten 1930” som tog som sin uppgift att anordna två olika utställningar, en historisk utställning om ”Olavsminnet, Rikets
historie og trøndersk kirke- og kulturhistorie” och en ”Trøndelagsutstilling for
mønstring av norsk næringsliv”. I anslutning till utställningarna skulle även finnas en ”førnøyelseavdelning”. Industriutställningen formades efter de rådande
idealen i samtiden, så som det kom till uttryck t ex vid Göteborgsutställningen
1925, där nytta och nöje skulle samsas. Förutom dessa båda kommittéer bildades ytterligare en, ”Trøndernemndi for Olsokhøytidene 1930”, som skulle
initiera firandet av Olsok i hela landet. Denna kommitté bestod framför allt av
representanter för Noregs Ungdomslag och folkhögskolor. Kirkedepartementet
blandade sig också in i förberedelsearbetet genom att utse Stiftsdireksjonen till
huvudansvarig för de kyrkliga evenemangen. 308 Många olika intresseområden
och personer på nationell, regional och lokal nivå blev alltså härigenom engagerade i förberedelsearbetet. Firandet planerades börja med invigning av den
historiska utställningen redan den 10 maj. Själva festen skulle börja Olsok-afton
den 28 juli med invigning av Nidarosdomen och avslutas med festgudstjänst
den 3 augusti. För den delen av programmet som var förlagt till Stiklestad på
Olavsdagen den 29 juli ordnades en transportapparat för 30.000 besökare.309
Arrangörerna förväntade alltså ett stort intresse för firandet. Från Kirkedeparte304 Fjellbu, Arne, En biskop ser tilbake. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1960, s. 40 ff.
305 Ibid., s. 43.
306 Dahl, s. 134.
307 Kolsrud, Olaf, Norvegia Sacra. Aarbok til kunnskap om den Norske Kirke i fortid og samtid. Tiende aargang. Steenske forlag, Oslo 1930, s. 6 ff.
308 Ibid., s. 25 ff.
309 Ibid., s. 35.
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Dagsposten 25 maj 1930		

mentet utgick en rundskrivelse till
landets alla kyrkor med uppmaning att hålla minnesgudstjänster
på Olsok. Särskilda liturgier och
psalmer sändes ut för detta ändamål.310 Det underströk den vikt
man från statens och kyrkans sida
lade vid Olavsfirandet. Det uttryckte även en tydlig strävan att
göra Olsok till en nationell och
landsomfattande högtid.
Det planerade firandet mottogs dock inte positivt av alla
inom och utom kyrkan. Inför jubileet gav biskop Eivind Berggrav
ut en skrift med titeln ”Brytningene omkring Olav og Stiklestad.
Momenter til et opgjør foran jubileet”. Den var ett inlägg i den vetenskapliga debatten om Olavstraditionen, som han beskrev som ”en
polsk riksdag, en alles krig imot
alla andre synsmåter”. 		

Särskilt hårt kritiserade Berggrav de ”geistlige historie-skrivere” som utifrån
pietistiskt och protestantiskt perspektiv ville förringa helgonet Olavs historiska betydelse. 311 Var det först genom Hans Nielsen Hauges verksamhet i
början av 1800-talet som Norge blev verkligt kristnat?, frågade Berggrav
dessa kritiker. 312 Han angrep även de historiker som utifrån ”kommunistiskøkonomisk” ståndpunkt bara såg ekonomiska orsaker och politiskt maktspel bakom Olavs agerande. ”Ideer og idealer, stemninger, instinkter – alt er
utelukket som historieløpets motiver.”313 Det Berggrav argumenterade för i
sin skrift sammanfattade han så:
Det vi hylder ved ham [Olav] er ikke personen og ikke framgangsmåten
– alt dette blir mer tidsbestemt og derfor likegyldig – men symbolet,
redskapet, som blev skapermiddel for all fremtid. Det viktige, det vi
holder jubileum for, er det som skjedde, aller først for selve vår historie
her har et hjertepunkt, sitt første. ……. Stiklestad og 1030 er det første
faste årtall i vår historie.” (Kursiveringar i originalet).314

Biskop Berggravs skrift speglade ett Norge med motsättningar både i kyrka
och samhälle. 1920- och 30-talet ses som modernismens stora genombrotts-
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år. Funktionalisternas grävskopor, som gick fram både mentalt och konkret,
innebar en dragkamp mellan tradition och modernitet.315 Inte minst i Norge
verkade modernismen splittrande. Traditionella värderingar i bondekulturen bröts mot nya inte minst i de växande städerna. 1921 startade en grupp
präster i Kristiania en kampanj mot storstadsmoralen, som de menade präglades av lössläppthet, egoism, habegär och förvärldsligande. Den norska
kyrkan delades i en pietistisk, bibeltrogen falang, Indremisjonen, som 1907
hade skapat sin egen prästutbildning i Menighetsfakulteten, och en mer liberalteologisk prästgrupp kring teologiska fakulteten i Kristiania (stadens
namn ändrades 1924 till Oslo). De politiska och kulturella skillnaderna mellan regionerna var stora. Den södra kusten och den södra delen av Østfold
och Vestfold var den pietistiska fromhetens starkaste fäste. ”Bedehusen”,
samlingsplatserna ute i bygderna för kretsar knutna till Indremisjonen, var
här starka symboler. De inre fjordbygderna på Vestlandet, fjällbygderna på
Østlandet och Nord-Trøndelag präglades av grundtvigianismens kulturtillvända fromhet och nationella ideal. Det var också Venstres kärnområde.
Ungdomshusen knutna till Noregs Ungdomslag och folkhögskolorna var här
viktiga kulturella mötesplatser. Østlandet i övrigt och Inn-Trøndelag var mer
socialistiskt och mindre kristligt med Folkets Hus som symbol. Nordnorge
hade inga tydliga särdrag. Många invånare här hade invandrat söderifrån
i mitten av 1800-talet. Men den laestadianska, lågkyrkliga fromheten med
fäste i samekulturen hade stor utbredning.316
I det industrialiserade samhället skärptes motsättningarna mellan arbete och kapital. Tiden efter första världskriget präglades av dyrtid, sjunkande reallöner och brist på mat och bränsle. Arbetarrörelsen radikaliserades. Arbetarråd, socialistiska soldatföreningar och soldatråd skapades 1917
– 18 efter ryska förebilder. Norska Arbetarpartiet (DNA) gick 1919 in i den
Kommunistiska Internationalen. Även högerradikala krafter fick grogrund.
Fedrelandslaget, som bildades bl a av Fridtjof Nansen år 1925, hade som mål
att samla nationen mot den revolutionära och marxistiska arbetarrörelsen.
De ville förbjuda DNA och kommunistpartiet. 1930 hade rörelsen 100.000
medlemmar. Vidkun Quisling hade också börjat mobilisera sina styrkor.317
Det splittrade Norge synliggjordes även i firandet av 17 Maj, vilket
Bjørnstjerne Bjørnson påpekade redan i sitt Olavstal år 1900. ”Dagen ble
fram til midt i 1930-årene ofte brukt til agitasjon mot de revolusjonære
venstrekrefterne”, menar den norske historikern Even Lange.318 Arbetarrörelsen var å sin sida mer intresserad av den internationella, socialistiska gemenskapen än de nationella markeringarna. Den röda flaggan var för dem
en viktigare symbol än den norska. I det kulturellt, politiskt och kyrkligt
splittrade Norge hoppades nu arrangörerna, att det förestående jubileet och
årliga Olavsfiranden skulle bli en enande kraft. Det uttrycktes även genom
beslutet att göra Olavsdagen till en nationell flaggdag. Det var först när Arbeiderpartiet år 1935 tog regeringsmakten och betonade sin vilja att göra
315 Eriksen, s. 22, Zander, s. 173 f.
316 Kjellstadli, Knut, Et splittet samfunn 1905 – 1935, i Helle, Knut, Aschehougs Norges Historie bind 10.
Aschehoug & Co, Oslo 2005, s. 176 f.
317 Fedrelandslaget. NorgesLexi, http://norgeslexi.com.paxlex
318 Lange Even, Samling om felles mål 1935 – 1970. Bind 11 i Aschehougs Norges historie, Aschehoug Oslo
2005, s. 23.
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slut på klassmotsättningarna i landet, som 17 Maj blev en enande festdag
och en nationell flaggdag i Norge.319
Ett enande jubileum?
Firandet av hellig Olav 1930, 900 år efter slaget vid Stiklestad då Olav stupade, inleddes redan den 10 maj i Trondheim med en pampig invigning av
Olavsjubileets historiska utställning. Kung Håkon VII var på plats och invigde utställningen. Stortingspresidenten CJ Hambro höll tal. Barnen var
fria från skolan. Utställningen innehöll bl a Olavsskulpturer som insamlats
från olika länder. En hedersplats hade ”den ærevørdige original av landets
grundlov”.320
CJ Hambro (1885 – 1964), som var Høyres ledare, avvek i sitt hälsningstal från sitt partis tidigare motstånd mot Olavstraditionen när han yttrade: ”Olavsminnet er det store højdepunkt i vår historie med utsyn bakover
og fremover, til erkjennelse av vår svakhet og vår styrke, vårt folks splittelse
og de åndsverdier som kunde samle det. Kristkirken som blev reist til Helgekongens ære, erkebispegården i Nidaros blev midtpunkten i et nyt Norges
velde”. Han betonade vidare, att den utställning man invigde var en nationell, historisk utställning, den första i sitt slag i Norge, och att betydliga
statsbidrag utgått för att kunna arrangera den.321
I anslutning till den historiska utställningen anordnades även en expo
över ”Kirkens liv og gjerning idag”, i vilken olika kyrkliga organisationer
fick visa upp sig. Syftet var att poängtera, att man tjänade samma Herre
”trots alle forskjelligheter i syn og arbeitsmåte”, att man stod närmare varandra ”enn det kanskje mangen gang under dagens arbeide og strid kan se ut
til”.322 Inbjudan hade skickats ut till 25 kyrkliga organisationer. 18 av dessa
tackade ja till en medverkan.
Likt CJ Hambro och inbjudan till den kyrkliga utställningen tecknade
många en situationsbild av ett splittrat Norge som nu genom jubileet skulle
manifestera enhet. Denna strävan fick dock i planeringsarbetet ett ordentligt
bakslag. Inför jubileet utlystes en tävlan om att komponera en högtidskantat
som skulle uppföras i Nidarosdomen. Tävlingen vanns av trondheimsbon
Olav Gullvåg som textförfattare och Ludvig Irgens-Jensen som kompositör med ett verk betitlat ”Heimferd”, vilket byggde på berättelsen om kung
Olavs hemfärd från Ryssland till Stiklestad år 1030. När kyrkokören började
inöva kantaten, vägrade dock körens medlemmar att medverka. I kantaten
benämndes inte staden ”Trondheim” utan ”Nidaros”. Ett år tidigare hade
Stortinget beslutat mot trondheimsbornas vilja, att döpa om staden till det
ursprungliga namnet ”Nidaros”. Det hade lett till omfattande protester och
känslorna svallade än. Olav Gullvåg var anhängare till den nynorska språkreformen, som ville återerövra det norska språket efter många år av danskt
inflytande, och vägrade därför att ändra texten. Följden blev att kantaten
inte kunde uppföras. Senare på hösten fick den dock preminär i Oslo och
kom att ses som ett musikaliskt nationalmonument. 1931 ändrade Stortinget
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sitt beslut i namnfrågan och staden fick återigen kallas ”Trondheim”. ”Målsaken”, striden mellan nynorsk och bokmål, var en av de heta frågor som
delade den norska opinionen under denna tid.323
Den stora jubileumshögtiden firades under en hel vecka med början
den 28 juli, Olsok-afton. Då invigdes den nyrestaurerade Nidarosdomen
under närvaro av kungafamiljen, flera statsråd, stortingsrepresentanter och
kyrkoledare från olika länder. Alla dissentersamfund var inbjudna liksom representanter för menighetsråd från hela Norge. Vid invigningsgudstjänsten
tågade en procession med 400 präster och biskopar in i den fullsatta domen,
där över tusen inbjudna gäster väntade, bland annat 77 stortingsmän och 261
representanter för menighetsråd från hela landet. Inför jubileumsgudstjänsterna hade en särskild liturgisk nämnd arbetat med liturgiska texter hämtade
från gamla Olavsliturgier och andra medeltida gudstjänsttraditioner.324 I ett
särskilt psalmhäfte introducerades 69 psalmer för Olavsfester avsedda att
brukas i alla lutherska kyrkor i landet, liksom de liturgiska texterna fastställda i enlighet med en kunglig resolution.325 De övriga festdagarna i Trondheim fylldes sedan med gudstjänster, kyrkokonserter och historiska föredrag.
De kyrkliga inslagen dominerade. Den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom talade entusiastiskt om kyrkans uppdrag, att som hellig Olav bekämpa
all hedendom, samtidigt som han betonade vikten av kyrklig enhet.326
Med anledning av jubileet hade en passagerarbåt med 1000 norsk-amerikanare anlänt till Trondheim. Med fanns ”S. Olavskören” från ”S. Olavs
College” i Minnesota. Olavsarvet och dess betydelse hade alltså följt med de
norska utvandrarna till Amerika. De långväga gästerna hälsades vid ankomsten av jubileumskommitténs ordförande Ræder som hyllade Olav som ”et
levende arv, hvis fagreste symbol er Nidarosdomen”. Han betonade även
Olav som ”Norges evige Konge” och hans politiska betydelse.327 Vid firandet
år 1897 nämndes aldrig denna patosformel, ”Norges evige konge”. Då var
frågan om landet skulle bli monarki eller republik kontroversiell. Särskilt i
delar av Trøndelag kring Stiklestad som kallades ”det røde amt” fanns det
starka republikanska stämningar.328 Jubileets internationella karaktär underströks också genom de rapporter som kom in, att 900-årsminnet av slaget
vid Stiklestad även firades bl a på Island, Färöarna, i England, Finland, Italien och på femton platser i Amerika.329
På den stora högtidsdagen, Olavsdagen, flyttades firandet till Stiklestad,
eftersom det var där kung Olav stupade i slaget 900 år tidigare. Dagen var av
regeringen utlyst som en nationell flaggdag över hela landet. Många extratåg
och båtar hade satts in för att frakta alla gäster och intresserade åskådare
de åtta milen till den plats där hellig Olav stupade. Efter en andakt i den
nyrenoverade kyrkan i Stiklestad begav sig alla till Olavsstøtten, där biskop
Eivind Berggrav förrättade gudstjänst. 42.000 besökare sägs ha närvarit i
323 Norsk Rikskringkasting (NRK), 1905-feiring med Hellig Olav. www.nrk.no/musikk/3954358.html
324 Andresen, s. 47 ff.
325 Dagsposten, 27 juli 1930.
326 Ibid.,30 juli 1930.
327 Ibid.,8 juli 1930.
328 Intervju med Per Steinar Raaen, 26 jan. 2006.
329 Kolsrud, s. XXIV f.
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denna friluftsgudstjänst. I en artikel i tidningen ”Kirke og Kultur” rubricerad ”Norges folk på Stiklestad” berättade Berggrav om sina upplevelser av
denna gudstjänst.
Stiklestad blev en åpenbaring av evighetsrytmen i det norske folk. ….
Vi blev oss bevisst, vi oplevde oss selv som et kristent folk. Her hverken
behøvde eller burde kirketanken nevnes for den levet sterkere og rikere
enn i ord. Den levet i det store felles møtet med Gud. Og den levet i det
hjertefellesskap, hvori hele landet den dag gikk inn. Hvordan skulde den
mann vært skapt innvortes som her barrikaderte sig med sine særintresser? …. Deltagere har sagt meg at de uvilkårlig tenkte på sine foreldre,
sine barn, sine hjem, sine bygder. De lyttet jo, hele det levende Norge
lyttet og var et eneste bankende hjerte. ……Dette er kirken – uten ord,
men som en reell oplevelse. Og med alt dette kunde vi stå midt i nutiden,
midt i vårt eget faktiske liv.”330

Berggrav berättelse speglade en upplevelse av hur ett splittrat folk med många
stridande särintressen fann en enhet i Stiklestad, en ”hjertefellesskap” över
tid och rum. Norge var inte en nation vilken som helst som skapats i modern
tid av politiker. Den var ett Guds verk. Det fanns en ”evighetsrytme i det
norske folk”. Norge hade, som jubileumskommitténs ordförande uttryckte
det, en kungamakt utvald av Gud själv, ”Norges evige konge”. En helig enhet fanns i den splittrade nationen som band samman förflutenhet, nutid och
framtid.
I det norska ”hjertefelleskap” var dock inte katolikerna medräknade.
De deltog varken i firandet i Trondheim eller i Stiklestad utan högtidlighöll
hellig Olav med egna arrangemang under tre dagar. De hade förberetts av en
jubileumskommitté i vilken bland annat ingick författarinnan Sigrid Undset
och folkhögskolemannen Lars Eskeland som båda konverterat till den katolska kyrkan på 1920-talet.331 Katoliker från hela landet och biskopar från
de nordiska länderna inbjöds att deltaga i firandet. Dagen före Olsok hölls
mässor både i S. Olavs och Jesu Hjertes kyrka i Trondheim. På Olsok-afton
tågade katolikerna i procession till det katolska St. Elisabeths hospital, där
de höll mässa i trädgården. Det väckte uppmärksamhet i staden. Dagsposten
kommenterade: ”Legfolkene mumlet sina bønner og sang sine salmer paa
en maate som maa avtvinge os den største respekt.”332 Katolikerna fortsatte
sitt firande med vallfärd till Stiklestad på Olavsdagen. Dit hade de färdats
med ett tåg enbart reserverat för dem. Nu skulle det sedan länge planerade
katolska kapellet nära Olavsstøtten invigas. Kapellet var dock för litet för
att rymma de över 500 katolska pilgrimerna, så invigningsmässan fick som
vid de tidigare katolska vallfärderna firas utomhus.333 I sitt festtal sade den
katolske sogneprästen Karl Kjelstrup, att ”det jubileum vi nu feirer har kun
berettigelse for oss katoliker, Olavs egne troesfæller. .. All anden høitideligholdelse av Olsok end som en katolsk helgenfest savner enhver historisk berettigelse. … Norges officielle kristendom besidder ikke den myndighet som
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skal til for at verne landet mot den moderne hedenskap.”334
När kung Håkon efter den lutherska gudstjänsten öppnade den folkliga
”Jubileumsstevne”, som innehöll folkdansuppvisningar och andra kulturella
aktiviteter, markerade han i sitt tal ett avståndstagande från en katolsk tolkning av Olav som helgon. Det är ingen helgondyrkan som håller oss samman
utan minnet av den store kung som fullföljde kristnandet, betonade kungen.335 Talet avslutades med att alla sjöng ”Norges folk og Norges kirke”.336
Stiklestad blev denna historiska Olavsdag inte bara en symbol för Norges
enhet utan även ett uttryck för det spända förhållande mellan den lutherska
och den katolska kyrkan i landet.
Olavsjubileet firades inte endast i Trondheim och Stiklestad. Kirkedepartementet uppmaning, att det ”såvidt mulig” skulle hållas festgudstjänster
i alla kyrkor i landet, bejakades på många håll.337 I Sarpsborg tog stadens
ledning initiativ till att anordna ett firande som sträckte sig över hela sommaren. Under fyra år förbereddes det av en särskild kommitté. Ett Olavskapell i medeltida stil byggdes på museiområdet som fylldes med kopior
av Olavsskulpturer från olika håll i Norden.338 Kommittén inbjöd de andra
kommunerna i Østfold att med anledning av jubileet anordna en stor Østfoldutställning, som förutom bygdens kulturhistoria skulle exponera viktiga
verksamheter, lantbruk, fiske, hemslöjd, industrier, transport, turism och
sport. Ett nöjesfält anlades också liksom i Trondheim. Utställningen invigdes
den 5 juni 1930 av kung Håkon under närvaro av över 20.000 deltagare.
Olsok i slutet av juli firades under en hel vecka. På Olavsdagen den 29 juli
uppfördes en nyskriven kantat i kyrkan och på en friluftsscen en dramatisering av elva episoder i hellig Olavs liv. Dramat inleddes med en historisk
procession genom staden. ”Tusener av mennesker hade samlet seg langs torgets rute – det var bare såvidt at ikke trafikken stanset helt. Selv Sonja Hennie hadde vanskelig for å bane seg vej da hun kom kjørende gjennom St.
Mariegate i sin praktfulle lyseblå luksusbil”, skrev Sarpsborg Arbeiderblad
efter premiären.339

334 Dagsposten, 29 juli 1930.
335 Dagsposten, 30 juli 1930.
336 Andresen, Knut, s. 53.
337 Sørbye, Oddvar, Olavs dag i Olavs by. Olsokfeiringen i Sarpsborg 1915 – 1942. Sarpsborg Rotary Club,
Sarpsborg 2000, s. 43.
338 Intervju med museiarkeolog Mona Beate Buckholm, Sarpsborg, 27 juli 2006.
339 Sørbye, s. 60.
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Helgonjubileer i dragkamp
mellan tradition och modernitet
De Birgitta- och Olavsfiranden, som ägde rum under 1890-talet, var huvudsakligen uttryck för olika politiska och religiösa särintressen. I Birgittajubileet 1923 och Olavsfirandet 1930 synliggjordes, att det nu blivit ett
allmänintresse att fira de båda nationella helgonen. Särskilt tydligt blev det
i Olavsfirandet som kom att arrangeras av representanter för nära nog hela
det offentliga samhället, staten, regioner, kommuner, den norska kyrkan tillsammans med olika frivilligorganisationer. Birgittajubileet hade tillkommit
på initiativ av personer inom två ideella organisationer, Birgittastiftelsen och
SSB tillsammans med kyrkoherden i Vadstena, men av uppslutningen kring
firandet i Vadstena att döma visade det sig att även här hade jubileet väckt ett
allmänintresse och förankring i samhällets och kulturlivets ledande kretsar. I
båda länderna blev jubileerna början till årliga minnesfiranden kring de stora
helgondagarna.
De båda jubileerna firades i en tid som präglades av en dragkamp mellan
tradition och modernitet. Det moderna samhället var etablerat och riktade
medborgarnas intressen mot framtiden. Det internationella inflytandet hade
också ökat efter krigsårens avspärrningar. Samtidigt växte betydelsen av det
nationella kulturarvet. Sigurd Curman och Andreas Lindblom i Birgittastiftelsen var i Sverige två framträdande förespråkare för kulturarvsbevarandet.
I Norge hade det moderna projektet lett till politisk, religiös och regional
splittring. Firandet av nationaldagen den 17 maj uttryckte denna splittring.
Förhoppningen stod nu till att kunna ena landet genom att samlas kring
dess ärorika historia och dess främste företrädare, hellig Olav, ”Norges evige
konge”. Olavsdagen utnämndes till en nationell flaggdag och arrangemangen framför allt på de nationella minnesplatserna Trondheim och Stiklestad
ville spegla en nationell enhet. Även Birgittajubileet 1923 fick en karaktär
av nationell högtid dock inte av samma dignitet som Olavsfirandet. Närvaron av ledande kulturpersoner, Selma Lagerlöfs högtidstal, där hon hyllade
heliga Birgittas betydelse för Sverige, och uppropet från Förbundet ”Sveriges
flagga” till alla skolor att fira heliga Birgitta, underströk helgonets nationella
roll. Liksom vid Birgittajubileet 1891 betonades att heliga Birgittas nationella storhet hörde samman med hennes internationella betydelse. En sådan
sammankoppling gjordes inte i den nationella bilden av Hellig Olav.
Samtidigt som historia och kulturarv blev viktiga inslag i de båda jubileerna uttryckte de även den nya tid som brutit in. I Birgittajubileet var
det inte minst kvinnornas ökade inflytande i samhället genom beslutet om
kvinnlig rösträtt år 1920 som synliggjordes. Heliga Birgitta hade under rösträttskampens år varit en viktig symbol. Under Birgittajubileet intog kvinnorna scenen: Selma Lagerlöf, Alice Trolle, Birgittasystrarna från Rom, Anna
Söderblom som i sitt tal vid firandet i Finsta till och med förde på tal möjlig96
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heten för kvinnan att bli präst. I Olavsfirandet i Trondheim och Sarpsborg
speglades den nya tiden i anordnade av industri- och lantbruksutställningar
med tillhörande ”førnøyelseavdelningar” efter mönster från de stora internationella industriutställningarna. Även den internationalisering, som det
moderna samhället inneburit, speglades i jubileerna. Birgittasystrarna från
Rom och den tillresta gruppen från Amerika kom med hälsningar från den
stora världen.
På det kyrkliga området kännetecknades de båda jubileerna av en konflikt, den mellan de lutherska och de katolska kyrkorna. I både Norge och
Sverige intog de katolska kyrkorna en kritisk hållning till det protestantiska
helgonfirandet. De ordnade egna firanden och menade, att de som katoliker
hade ensamrätt till de båda helgonen. De katolska kyrkorna såg sig inte
längre som små invandrarsamfund utan ansåg sig företräda den enda sanna
kyrkan med ett långt historiskt arv i de båda länderna. Målsättningen var
nu att återföra länderna till den katolska tron. Inom de lutherska kyrkorna
fanns många som hade stor misstänksamhet mot alla ”katolicerande tendenser”. Därigenom blev de båda jubileerna arenor där underliggande religiösa
motsättningar synliggjordes. Samtidigt märktes i de lutherska kyrkornas firanden, att man tagit intryck av katolsk teologi och liturgi.
En skillnad mellan de båda jubileerna var Olavsfirandets betydelse som
en landsomfattande nationell fest, medan Birgittajubileet framför allt var
en lokal företeelse i Vadstena och Finsta, även om också det fick en nationell uppmärksamhet. I Olavsfirandet betonades Trondheims och Stiklestads
betydelse som nationella minnesplatser och invigningen av den ombyggda
Nidarosdomen, den norska kröningskyrkan, var därför ett viktigt inslag. Genom det nationella intresset som samlades kring Olavsfirandet kom det att
förfoga över stora ekonomiska och personella resurser som Birgittajubileet
inte kom i närheten av. Det planlades flera år i förväg i många olika kommittéer till skillnad från Birgittafirandet, där det mesta avgjordes med kort
framförhållning och det ekonomiskt avgörande var en personlig donation
från greveparet von Rosen. Att Birgittajubileet ändå fick en sådan uppslutning och uppmärksamhet berodde troligtvis till stor del på att så många
framträdande kulturpersonligheter med ”kulturellt kapital” engagerade sig
och medverkade i jubileet.
Det finns även en skillnad i det sätt på vilket helgongestalterna Birgitta
och Olav brukades i samband med jubileerna. Hellig Olav sågs främst som
en symbol för nationen och minnesplatserna. I en skrift betonade biskop
Berggrav till och med, att det inte var personen Olav och hans handlande
som hyllades i jubileet utan ”symbolet, redskapet, som blev skapermiddel
for all fremtid”.340 I Birgittajubileet fick däremot heliga Birgittas existentiella
betydelse som livsberättelse och föredöme en stark framtoning. I Selma Lagerlöfs tal framträdde den åldrande Birgitta som såg tillbaka på sitt liv. Företrädare för kvinnorörelsen såg i heliga Birgitta en förebild i kampen för ökat
kvinnligt inflytande i samhället. Den katolske biskopen Müller lyfte i stället
fram heliga Birgitta som ett föredöme för en mer konservativ kvinnosyn.
340 Berggrav, s. 38.
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Heliga Birgitta förenar
- Birgittajubileet 1973.
Efter jubileet 1923 fortsatte Societas Sanctae Birgittae (SSB) att anordna årliga Birgittafiranden i samband med dess generalkapitel på heliga Birgittas
”himmelska födelsedag”, d v s hennes dödsdag den 23 juli. 550-årsminnet
av Birgittas helgonförklaring den 7 oktober 1941 uppmärksammades inom
den katolska kyrkan där Johannes Müller fortfarande var biskop. Den negativa inställning till Svenska kyrkan, som biskop Müller gav uttryck för vid
jubileet 1923, kvarstod och hade stöd från högsta ort inom katolska kyrkan.
Påven Pius XI:s förbjöd i en encyklika katolikerna att delta i några möten
med kristna från andra kyrkosamfund och fastslog, att den katolska kyrkan
var den enda sanna kyrkan, den av Gud uppenbarade sanningen. Kristen
enhet kunde enligt encyklikan nås endast om de protestantiska avfällingarna
återvände till den katolska kyrkan.341 Varken SSB eller Birgittastiftelsen högtidlighöll detta jubileum. Däremot gav Generalpoststyrelsen ut två frimärken
med Birgittas bild och en särskild poststämpel för förstadagsbrev den 7 oktober. De blev mycket populära. Vadstenas postkontor expedierade 15.000
frimärken på en dag.342
Sedan jubileet 1923 hade två Birgittakloster, som hörde till den av Elisabeth Hesselblad reformerade ordensgrenen, etablerats i Sverige, i Djursholm
1923 och i Vadstena 1935. De hade först tillkommit som gäst- och vilohem
innan de genom den nya religionslagstiftningen 1952 formellt kunde organiseras som kloster. Hesselblads syfte med sin ordensgren var enligt kyrkohistorikern Agneta af Jochnick Östborg klart uttalat, att återföra svenska
folket till den katolska tron.343 Detta mål genomsyrade även det herdabrev
som biskop Müller utsände till de katolska församlingarna inför Birgittafirandet 1941. Birgitta, menade han, var den ”heliga och sanna reformatorn”.
Hon kunde leda landet ut ur ”förvirring och mörker, blint hat och skumögd
själviskhet”. Birgittas tid, Sveriges katolska tid, var ”i sanning vårt lands religiösa storhetstid”. De katolska församlingarna uppmanades tillbedja heliga
Birgitta: ”Välsigna vår och din Kyrka här i landet – ’Fädernas kyrka i Sveri341 Jonsson, Jonas, Vänner kallar jag er. En resa till Ekumene. Bokförlaget Cordia, Örebro 2004, s. 89 f.
342 ÖC, 3 okt. 1941, Östgöta-Bladet (ÖB), 8 okt. 1941.
343 af Jochnick Östborn, Agneta, Birgittinernas återkomst till Sverige. I Werner (2005), s. 41.
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ges land, kärast bland samfund på jorden’.. för fred och kristlig ordning.. för
den största av hemsökelser, från avkristningens hotande fara” (kursivering
i texten).344 Biskop Müller anknöt med citatet om ”Fädernas kyrka ..” till
den lutherske biskopen J A Eklunds och folkkyrkorörelsens paradpsalm från
1909, men hänsyftade i stället till den medeltida, katolska kyrkan. I Vadstenasystrarnas klosterkrönika för 1937 ges ett annat exempel på hur psalmer användes som ”tillhygge” i det spända förhållandet mellan den katolska
kyrkan och övriga kyrkosamfund: ”Den av monsignore David Assarsson
utgivna ’Psalmer för kyrkoåret’ får vi ej använda”, skriver systrarna, ”enär
den innehåller några psalmer av icke-katolska författare.”345
År 1945 beslutade Sveriges riksdag, att nya byggnader för mentalvårdsverksamheten i Vadstena skulle uppföras och att de medeltida klosterbyggnaderna äntligen kunde friställas för annat ändamål, något som Birgittastiftelsen sett fram mot sedan dess bildande 1920. En insamling startades för att
omvandla byggnaderna till gästhem och folkhögskola. År 1956 påbörjades
den arkeologiska undersökningen under ledning av den legendariske antikvarien Iwar Anderson. Han och hans medhjälpare fann snart, att de medeltida klostermurarna dolde det kungapalats från 1200-talet som man visste
hade funnits i Vadstena, men som många forskare trodde ha rivits av klosterfolket. Texterna i heliga Birgittas Uppenbarelser om att kungapalatset skulle
”ödmjukas” och inte rivas fick förnyad aktualitet.346 De arkeologiska undersökningarna av klosterbyggnaderna fick stor uppmärksamhet. Under denna
tid utkom också Tryggve Lundéns nyöversättning från latin till svenska av
heliga Birgittas Uppenbarelser i fyra band.347 Berättelsen om heliga Birgitta
och hennes klosterorden väckte genom dessa händelser ett ökat intresse. Ytterligare ett Birgittakloster invigdes dessutom i Falun år 1968.348
När planeringen för ett nytt Birgittajubileum 1973 började, hade förhållandet mellan den lutherska och den katolska kyrkan förändrats radikalt. Under 1960-talet kallade påven Johannes XXIII samman till det Andra
Vatikankonciliet som kom att innebära en ekumenisk islossning. Det som
drev på denna revolutionerande utveckling var inte minst den politiska och
sociala utvecklingen i västvärlden på 1960 – 70-talet. De industrialiserade
västländernas tillväxtideal ifrågasattes av miljö- och vänsterrörelserna. Miljöhoten och rättvisefrågorna blev centrala i samhällsdebatten. Vietnamkriget
och studentrevolter drev hundratusentals människor ut på gatorna i protesttåg. Den norske historikern Francis Sejersted beskriver det som hände under
1970-talet som ”en förändring i mentalitet, som så småningom leder till att
utvecklingen ändrar riktning, om man överhuvudtaget kan tala om en enda,
bestämd riktning. ….. Teknokraternas och experternas auktoritet bleknar.
….. Den moderna industristaten utsattes för kritik från flera håll”.349 Alla
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traditionella samhällsinstitutioner ifrågasattes. ”Postmodernitet” blev beteckningen för den ökade individualismen och de stora politiska och religiösa berättelsernas slut.
Enligt den amerikanska religionssociologen José Casanova mötte många
kyrkor denna nya tid med att öka sitt samhällsengagemang. ”It emerged as a
major actor in the public sphere and seemed able to articulate many of the concerns of civil society: pollution, abortion, problems of migration, racial prejudice, state repression and economic exploitation, depending on the context.” 350
I Andra Vatikankonciliet fick den katolska kyrkans engagemang i sociala, ekonomiska och politiska ett stort utrymme. Att arbeta för kyrkornas enhet sågs
som en del i den kristna kallelsen, att arbeta för fred och samförstånd.351 År
1968 höll Kyrkornas Världsråd sin Generalförsamling i Uppsala under temat
”Se, jag gör allting nytt”. Även här var samhällsfrågorna, frågorna om kyrkornas förhållande till varandra och till omvärlden centrala. Generalförsamlingens sektioner arbetade under sex olika teman som uttryckte detta: Kyrkans
enhet i en krympande värld, Kyrkan i mission, Kyrkornas roll i den sociala och
ekonomiska utvecklingen, Kyrkorna och de internationella frågorna, Gudstjänstlivet i en sekulär tidsålder och Mot en ny livsstil.352
De nya vindarna från Vatikanen och Kyrkornas Världsråds möte påverkade även kyrkorna i Sverige till en större öppenhet mot omvärlden och i relationen till andra kyrkosamfund. Inte minst förändrades relationen till den
katolska kyrkan. Den hade sedan 1950-talet expanderat kraftigt främst tack
vare en stor invandring från katolska länder och omfattade nu ca. 50.000
medlemmar.353 Även flera svenska konvertiter hade anslutit sig. Dessa medverkade till att stärka katolska kyrkans ställning i kulturlivet. Katolska kyrkan blev nu mer än tidigare en viktig del av samhället och kyrkolivet. 1970
bildades en officiell luthersk – katolsk samtalsgrupp om teologiska frågor
som ökade förståelsen för varandras kyrkotraditioner.354
”Protestanter och katoliker sida vid sida”
Processionen, som i strålande sommarväder den 23 juli 1973 tågade från den
medeltida Klosterkyrkan i Vadstena till Birgittasystrarnas nybyggda kyrka,
var enligt utsago minst en kilometer lång och 5000 människor kantade vägen, för att få vara med om detta historiska ögonblick. 355 Där gick protestanter och katoliker sida vid sida. En grupp ortodoxa präster fanns också
med. Färggranna skrudar och ordensdräkter, fanor och krucifix gjorde det
till ett verkligt festtåg. I täten av processionen gick ett hundratal systrar och
bröder från SSB. Därefter följde ordensfolk av olika slag, bland annat de blåklädda Mariadöttrarna (en protestantisk klosterorden i Vadstena) och Birgittasystrar från olika kloster. Så kom de katolska, ortodoxa och protestantiska
350 Martin, s. 24.
351 Broomé, Catharina och Cottin, Catherine, I kyrkans mitt. Kloster, ordnar, kongregationer. Proprius förlag,
Stockholm, 1989.
352 Svenska Ekumeniska Nämnden, Uppsala 1968. Introduktion till Kyrkornas Världsråds fjärde Generalförsamling. Gummessons, Falköping 1967.
353 Gustavsson, Göran, s. 90.
354 Brohed, Ingmar, Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Verbum, Malmö 2005,
s. 285.
355 Intervju med prosten em. Göran Grefbäck, Vadstena, 17 maj 2004.
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prästerna och biskoparna, även en och annan frälsningssoldat. Processionen
hade startat inne i Klosterkyrkan, Svenska kyrkans församlingskyrka, med en
inledande andakt. Nu var den på väg till Birgittasystrarnas nybyggda kyrka
som skulle invigas av det katolska stiftets biskop John Taylor assisterad
av bland andra Vadstena
församlings kyrkoherde
Göran Grefbäck. Efter
invigningsakten firades
den katolska mässan
vid det nya altarbord
som var skänkt av Vadstena församling. Denna uppvisning i kyrklig
enighet bevittnades av
statens och kommunens representanter, bl
a kyrkoministern Alva
Myrdal, länets landshövding,
Vadstenas
kommunalborgmästare och kommunfullmäktigeordförande.356

Den katolske biskopen
John E. Taylor förrättar klosterinvigningen.
Bakom honom kyrkoherde Göran Grefbäck, Svenska kyrkan.
SvD 27/7 1973

Invigningen av Birgittasystrarnas nya kyrka och klosterbyggnader var bara
ett av många evenemang under en hel vecka i Vadstena. SSB var tillsammans
med Birgittasystrarna vid detta jubileum ansvariga för huvuddelen av firandet. Från att i början av 1940-talet omfattat ett femtiotal medlemmar hade
SSB nu mer än fördubblats. Detta speglade högkyrkorörelsens ökade inflytande inom Svenska kyrkan. Motsättningar inom rörelsen hade dock börjat
märkas på grund av beslutet i riksdagen och Svenska kyrkans kyrkomöte år
1958 att öppna prästämbetet även för kvinnor.357 Flera SSB:are upplevdes
detta som ett avsteg från vad man kallade ”allmänkyrklig tro och ordning”
och hade därför i protest lämnat Svenska kyrkan och därmed även SSB.358
Jubileumsveckan i Vadstena inleddes med ett kyrkohistoriskt symposium öppet för allmänheten, också det arrangerat av SSB. Där föreläste bland
annat några av de forskare som lagom till jubileet utkommit med ny Birgittalitteratur, Hjalmar Sundén från Uppsala, Tore Nyberg från Odense och
Birgit Klockars från Helsingfors. Vadstena Akademien, en operaakademi för
unga sångare och musiker, gjorde en turné runt om i länet med en serie olika
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Birgittaprogram, bland annat ett Birgittaspel med Sven David Sandström
som kompositör och Sivar Arnér som författare.359 Vart de kom tog biljetterna slut. Tidningarna noterade flitigt den stora uppslutningen kring de
olika evenemangen. Dagen innan den stora festdagen den 23 juli, ”Birgittas
himmelska födelsedag”, fylldes Klosterkyrkan med 2000 åhörare för en TVsänd högmässa. Birgittastiftelsen bjöd 700 deltagare på kyrkkaffe i de gamla
klosterbyggnaderna och stiftelsens nestor, den snart 85-årige Andreas Lindblom, föreläste om Vadstena som pilgrimsmål.360 5000 deltagare lyckades
man, enligt tidningarna, bereda plats för i Klosterkyrkan dagen efter, då SSB
firade sitt Generalkapitel med pontifikalhögmässa, innan det var dags för det
stora evenemanget, invigningen av de nya klosterbyggnaderna. Jubileumsfirandet skulle sedan fortsätta ytterligare två dagar med föredrag, gudstjänster
och en ordenskonferens för medlemmar från olika kloster tillhörande Katolska, Ortodoxa och Svenska kyrkan.361 Klostertanken hade nu slagit rot även
inom den lutherska kyrkan. Många passade på att uppleva Vadstena dessa
dagar. Turismen slog alla rekord. Hotellen, inte bara i Vadstena utan även i
Skänninge och Motala, var fullbokade. Klosterkyrkan var till trängsel fylld
vid de olika sammankomsterna.362
Firandet i Vadstena var en del av ett jubileum som sträckte sig över hela året
och till flera andra platser i och utanför Sverige. Katolska kyrkans och Svenska
kyrkans studieförbund anordnade studiecirklar, föreläsningar och pilgrimsvandringar till birgittinska orter. Förutom kyrkorna var även olika kulturinstitutioner engagerade. Historiska museet i Stockholm anordnade en Birgittautställning
och i samband med den olika föreläsningar. I Lunds domkyrka uppfördes en
nyskriven kyrkoopera om ”Den heliga Birgittas död och mottagande i himmelen”, med text av Bengt V. Wall, musik av Daniel Börtz och producerad av Riksteatern, Svensk Kyrkoopera och Lunds domkyrka i samarbete.363
Birgittajubileet hade även spridit sig utanför Sverige. I Rom anordnades
ett jubileumsfirande under fyra dagar i anknytning till Birgittadagen i oktober. På Svenska Rominstitutet hölls ett vetenskapligt symposium. I Birgittasystrarnas kyrka ledde påven Paulus VI en ekumenisk gudstjänst. I sitt tal
hälsade han gästerna från de lutherska kyrkorna ”som ur många synpunkter
står oss så nära” och betonade vikten av en kyrklig enhet.364 I Altomünster i
Tyskland, där det sedan medeltiden funnits ett Birgittakloster, arrangerades
ett festprogram med kyrkokonsert, historiska skådespel och katolsk mässa,
som leddes av en kardinal från Vatikanen. De gav även ut en särskild festskrift med bidrag från internationella Birgittaforskare. Även i Nådendal i
Finland, platsen för ett annat medeltida Birgittakloster, anordnades ett Birgittafirande.365
Jubileumsåret avslutades på Birgittadagen den 7 oktober med en stor
högtid i Blå Hallen i Stockholms Stadshus under närvaro av landets nye kung
359 ÖC, 25 juni 1973.
360 ÖC, 23 juli 1973.
361 ÖC, 21, 24 och 25 juli 1973.
362 ÖC, 18 och 24 juli 1973 samt Birgittastiftelsens Årsberättelse för 1973. Birgittastiftelsens handlingar ang.
600-årsminnet av heliga Birgittas död 1973, A I:1, Landsarkivet i Vadstena.
363 SvD, 9 okt. 1973.
364 SvD, 8 okt. 1973.
365 Birgittastiftelsens handlingar ang. 600-årsminnet av heliga Birgittas död 1973, F 4:2, Landsarkivet i Vadstena.
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Carl XVI Gustav och prinsessan Christina. Även vid denna högtid betonades
vikten av ett närmande mellan kyrkorna. Domdekan Johannes F. Koch från
den katolska kyrkan talade om ”kyrkosplittringens biläggande och trons och
kyrkans enande”. Han hyllade också heliga Birgittas insatser för att bära ut
Sveriges namn i Europa och att hon skapat en svensk tradition som förts vidare i internationella fredsinsatser. Svenska kyrkans ärkebiskop Olof Sundby
hälsade församlingen med orden: ”Kära bröder och systrar av gemensam
tro”. I sitt tal uttryckte han en förhoppning om, att heliga Birgitta skulle bli
en samlande gestalt som skulle föra kyrkorna närmare varandra. Siste talare
var den katolske kardinalen John Wright, som räknade heliga Birgitta som
en av de största och mest levande helgonen. Han betecknade henne som en
”världsmedborgare”. Hon kunde verka sträng och skrämmande i sin andliga
kraft, men hon hade också enligt samtida vittnesmål ett leeende och lyckligt ansikte, betonade kardinalen. Själv hade han under studietiden i Rom
ofta sökt sig till Birgittaklostret – inte minst för att systrarna bakade så gott
bröd.366
Efter jubileumshögtiden i Blå Hallen firades en ekumenisk friluftsmässa
på en prästgårdsäng i Danderyd. Representanter för den ortodoxa kyrkan
och frikyrkosamfunden var också närvarande. Dock uteblev kardinal Wright,
som skulle ha talat, och den katolske biskopen John Taylor. De skyllde uteblivandet på bristande tid. Det spekulerades i om det verkliga skälet var, att
det firades mässa efter protestantisk ordning, som katoliker var förhindrade
att deltaga i. Trots den ekumeniska öppenheten fanns det troligtvis teologiska gränser för hur långt man kunde sträcka sig.367
I anslutning till jubileet utkom ny Birgittalitteratur. Särskilt uppmärksammades arbeten av religionspsykologen och prästen i Svenska kyrkan
Hjalmar Sundén, historikern Birgit Klockars och litteraturhistorikern Sven
Stolpe, de två senare katoliker. Alla tre hade en kritisk distans till tidigare
Birgittaforskning. Hjalmar Sundén använde moderna religionspsykologiska förklaringsmodeller, psykoanalytiska och neurofysiologiska teorier, för
att förstå Birgittas uppenbarelser och andliga utveckling.368 Birgit Klockars
granskade kritiskt det historiska källmaterialet, som använts inom Birgittaforskningen, och visade på motsägelser och svagheter. Hon placerade också
in Birgitta på ett nytt sätt i den kulturella värld, Birgitta växte upp i.369 Sven
Stolpes Birgittabiografi bröt mot tidigare hagiografiska skildringar av Birgitta.370 Litteraturvetaren Carina Nynäs betecknar denna biografi som ”en
uppgörelse med kvinnogestalten Birgitta”. ”Ibland betraktas Birgitta med
löje, ibland beundrar biografen henne. Lika ofta irriteras han av henne”.371
Bilden av heliga Birgitta engagerade forskare och tålde under denna tid att
ifrågasättas även av författare med katolsk bakgrund.
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”Noe for enhver smak”
- Olavsfirandet 1980.
Bruket av Olavstraditionen under krigsåren
Åren efter det stora jubileet 1930 fortsatte årliga Olsokfiranden runt om i
Norge dock inte i den omfattningen som under jubileumsåret. Den nationella
samling kring hellig Olav, som man hoppats på 1930, infriades inte. Sommaren 1931 förlamades Norge av en stor lockout. 1933 bildades Nasjonal
Samling (NS) under ledning av Vidkun Quisling. Redan från början identifierade han sig som en ny Olavsgestalt vilken skulle ena Norge. Olavskorset
och färgerna, rött och gult, som förknippades med hellig Olav, blev nu även
NS:s symboler.

Vidkun Qvisling talar vid Olavsmonumentet i Stiklestad
Foto: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

1934 anordnade NS sitt första riksmöte i Trondheim och Stiklestad under
Olsok, samtidigt som både den lutherska och den katolska kyrkan hade sina
firanden. NS:s möte började i Trondheim med bilkortege genom staden, fri105
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luftsmöte och gudstjänst i Nidarosdomen, där en NS-vänlig garnisonspräst
predikade. 372 Därefter begav man sig till Stiklestad. Dagsposten uppgav att
8000 besökare hade slutit upp till det stora folkmötet. Vidkun Quisling hälsade folkmassorna med ”Hitlerhälsning”. Alla hälsade tillbaka på samma
sätt, berättade Dagsposten. ”Hele Stiklestadsletten var med ett slag forvandlet til en skog av hender… N.S. hilser på gammelnorsk manér. Våre forfedre
rakte også høire hånd i været”, förklarade tidningen. I olika tal hyllades
Quisling och NS. ”N.S. har tatt op Hellig Olavs kongstanke. Hans kamp är
vår kamp. Derfor har vi valgt Olavskorset som vårt kampmerke”, förklarade
en talare. Även Quisling anknöt till detta: ”Vi er kommet til Stiklestad fordi
Norges skjebne en gang tidligere har vært avgjort på dette sted. Det var her
Hellig Olav kjempet for kongstanken – at Norge skulde samles til et rike. ….
Situasjonen idag har meget til felles med forholdene for 900 år siden.”. 373
I Sarpsborg kom Olavsfirandet att fortsätta åren efter jubileumsåret
1930 med styrelsen för stadens museum och kyrkan som ansvariga. Även här
påverkades firandet av de sociala och politiska oroligheterna i landet. 1936
uppfördes under Olsok ett nyskrivet skådespel ”Tidrande”. Det var baserat
på en isländsk saga om en viking som slets mellan hedendom och kristendom.
Skådespelet var skrivet av en landsflyktig tysk docent Eric Trummel som arbetade på en närliggande folkhögskola. Skådespelets dolda budskap var en
protest mot NS och nazismen. Sarpsborgs Arbeiderblad (SA) skrev om spelet:
”Vi tar neppe feil når vi antyder at det netopp måtte en landflyktig tysker til
å skrive et slikt stykke. ….. Det finnes enkelte replikker som er helt glimrende
sagt mot de reaksjonære krefter i vår tid, mot svartskjortene”.374 Trummler
återkom med nya historiska skådespel både 1938 och 1939, vilka också hade
som syfte att opponera mot högerextremismen i landet.375 Ockupationsåret
1940 förbjöd nazisterna nationaldagsfiranden på 17:e maj, varför Olsok istället blev ett tillfälle till nationella manifestationer i Sarpsborg. Trots presscensur kunde alla tre lokaltidningar mana till Olavsfirande med orden ”Vi feirer
Olsok, norske mann, med livshåp for vårt elskte land.”376 Olsok firades med
gudstjänster, då även biskop Eivind Berggrav medverkade. Den konservative
kyrkomannen Fredrik Wisløff hängde en krans om Olavsskulpturen vid en
stor ceremoni på Lilletorv. I sitt tal yttrade han: ”Det er sagt at vi går inn i nye
tider. Det kan være riktig nok. Hvordan det henger sammen vet jeg ikke. Men
jeg vet at veien til vårt folks lykke følger korsmerket”.377
År 1941 planerade museet och kyrkan ett traditionellt Olavsfirande
med gudstjänst och folkmöte i museiparken. Den lokala NS-organisationen
hade samtidigt inbjudit en av NS-regeringens ministrar Gulbrand Lunde att
bekransa Olavsstatyn. Han önskade också tala vid folkmötet. Staden smyckades med flaggor och NS-banner. När Lunde kom till museiparken fann han
att museistyrelsen avlyst folkmötet. Någon publik fanns inte och han fick
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nöja sig med en guidning av museet.378 År 1942 utsågs Sarpsborg till säte för
NS:s fylkesorganisation. En av NS:s ledare, Daniel Stenmark, förklarade varför valet föll just på denna stad: ”Vi har arbeidet for å gjøre Sarpsborg til det
samlede midtpunkt i fylket som den i kraft av sin historie og beliggenhet har
krav på. …. Vårt ønske må være at denne byen i all fremtid vil være knyttet
til vår Førers navn på samme måte og med samme eiendommelige makt som
navnet Olav den Hellige har virket.”379 Olavsmyten och vikingatiden som
stadens historia var förknippad med ansågs vara en viktig del i NS:s propaganda och Vidkun Quisling såg sig själv – och sågs av anhängarna – som
den nye Olav. ”Festiviteten”, stadens festsal, döptes nu om till ”Olavshall”.
Vid dess invigning bjöd kommunen på middag med NS-statsrådet Gulbrand
Lunde närvarande. Till medlemmarna i den ledarskola för ”jentehirden”,
som fanns på orten, delade statsrådet ut ”Boken om Quisling” och ”Quisling har sagt det” med dedikation från ledaren själv. I ett tal sammanliknade
fylkesfører Hoff ”Olav den hellige og den mann som idag utretter det samme
storverk i Norge”, Vidkun Quisling, och utbringade hans skål.380 Parallellt
med detta evenemang anordnade museet och kyrkan ett eget Olavsfirande
med Olsokgudstjänst i museiparken. Vilken omfattning det fick framgår inte
från det av presscensur påverkade tidningsmaterialet.381
Söndagen 1 februari 1942, den dag Vidkun Quisling och NS tog över
regeringsmakten, firade NS händelsen i Trondheim med en tacksägelsegudstjänst i Nidarosdomen. Kyrkan fylldes med hirdmän och NS-flaggor. Domprosten Arne Fjellbu, som egentligen skulle hållit förmiddagsgudstjänsten,
fick besked om att han var ersatt av en NS-vänlig präst. I protest utlyste
Fjellbu en extra gudstjänst kl. 14. Budskapet spreds runt om i staden med
”djungeltelegrafen”. Redan en halv timme innan den extra gudstjänsten började, fanns över tusen besökare på plats. Då stängde polisen kyrkportarna
för fler besökare. De som inte kom in, ett par tusen personer, stannade kvar
på Vestfrontplatsen och började sjunga psalmer tills polisen skingrade dem.
Fjellbus protesthandling ledde till att han avsattes från sin tjänst, en tid sattes
i husarrest, förvisades från Trondheim och senare flydde över till Sverige. De
norska biskoparna protesterade mot NS:s maktövergrepp genom att lägga
ner sina ämbeten. Större delen av prästerna följde deras exempel.382
NS fortsatte under krigsåren med att hålla gudstjänster i Nidarosdomen
och politiska möten i Stiklestad under Olsok. 1944 hölls en stor Olsokstämma då ett nytt Olavsmonument avtäcktes på Olavsstøtta i Stiklestad. Det
bestod av en nio meter hög ”bauta”, en granitsten med NS solkors, och en
stor relief i ”marmor” (eg. marmorerat gips, eftersom man inte hann få den
färdig i äkta marmor) föreställande Olavs död i slaget vid Stiklestad gjord av
den berömde men nazivänlige bildhuggaren Wilhelm Rasmussen.383 Direkt
378 Ibid., s. 83 f. samt Roset, Ivar, Sarpsborg 1939 – 1945. Okkupasjonstiden. Sarpsborgs kommune, Sarpsborg 1990, s. 94.
379 Ibid., s. 93 f.
380 Adresseavisen, 30 juli 1941.
381 Sørby, s. 84.
382 Fjellbu, Arne, En biskop ser tilbake. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1960, s. 221 ff. Adresseavisen 1 febr.
1942 (extranummer som utkom på kvällen samma dag som gudstjänsten). Ref. även till intervju 25 jan. 2006
med Arne Fjellbus dotter Tomelise Lysaker.
383 Adresseavisen, 31 juli 1944.
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efter kriget förstördes monumentet och bautastenen grävdes ner i marken.
När Olavsmonumentet i Stikelstad förstördes borde det varit naturligt,
att även den missbrukade Olavstraditionen upphörde, eftersom den påminde
om krigsårens förtryck. Så skedde nu inte. Förkrigsårens Olavstradition fick
omedelbart liv igen och Olsok 1945 blev ett tillfälle att fira befrielsen och
minnas krigets offer. I Nidarosdomen firades gudstjänst med tidigare internerade från nazistiska fångläger och deras anförvanter som särskilt inbjudna.384 I Stiklestad anordnades Olsok-stämma som också utsändes i norsk
radio. ”Allerede litt før kl. 15 ver hele sletten fullpakket av folk, flere tusen
mennesker”, rapporterade Adresseavisen om evenemanget.385 Förmodligen
hade kyrkornas enade motstånd under kriget mot det nazistiska styret en
stor betydelse i detta återupprättande av Olavstraditionen.
Även i Sarpsborg blev hellig Olav åter en symbol för ett fritt Norge. Vid
firandet av 17 Maj, några dagar efter krigsslutet, samlades många i staden
kring Olavsstatyn på Lilletorv. Sigurd Sørensen, ordföranden i 17 Maj-kommittén talade:
Det faller naturlig å samles om Hellig Olavs staty når vi skal begynne å
feire denne store 17. Maj, som vi alle så brennende har håpet og trott
en gang skulle komme. Gjennom snart tusen år har Hellig Olav, Norges
evige konge, vært et samlende symbol for oss nordmenn. Vi ser ham
som vår første martyr for kristendom og humanitet.386

Vid Olsok senare på sommaren bekransades Olavsstatyn pånytt och en stor
festgudstjänst firades i Sarpsborgs kyrka. Sarpsborgs Arbeiderblad (SA) uppskattade uppslutningen kring Olsok till 1500 deltagare.387 Åren efter kriget
intensifierades Olavsfirandet i staden. Fasta inslag var bekransningen, folktåg genom staden, festgudstjänst och program i museiparken. SA uppmanade
stadens invånare att uppmärksamma dagen med flaggning. 1949 företogs i
samband med Olsok en militärparad med soldater utstyrda i historiska dräkter. Högtidstalet hölls av major Harald Holm som hyllade Olav som ”hærføreren, statsmannen og lovgiveren” och uppmanade deltagarna att ”holde
vårt våpenskjold blankt og sterkt”.388 Det var den politiska Olav Haraldson
mer än helgonet, som här ställdes i centrum. Under 1950 – 60-talet firades
Olsok varje år med det traditionella programmet. Uppslutningen var dock
inte alltid så stor som under åren direkt efter kriget.389 Efter hand upphörde
även de traditionella bekransningarna av Olavsstatyn vid Lilletorv i samband med Olsok. Det var endast vid ”russetågen”, de blivande studenternas
traditionella ceremonier, som man samlades kring Olavsstatyn och prydde
hellig Olav med en ”russeluve”, en mössa. 390
1954 blev ett märkesår i Stiklestad, då ett historiskt spel om hellig Olav
författat av Olav Gullvåg fick sin premiär på en stor utomhusscen. Spelets
upphovsman var lensmannen Jon M. Suul i Verdals kommun där Stiklestad
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387 SA, 30 juli 1945.
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390 Intervju med Nina Winther, 26 juli 2006.
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ligger. Det var han som på 1940-talet påverkade författaren Olav Gullvåg
– skaparen av kantaten Heimferd som bojkottades i Trondheim 1930 – att
skriva manus till ett spel om slaget vid Stiklestad. Spelet, som fick namnet
”Føre slaget”, handlade om händelser vid gården Sula dagen före det stora
slaget, kampen mellan hednisk och kristen tro fram till drabbningen vid Stiklestad då Olav dödades och rykten om under kring hans fallna kropp började uppstå.391
Arrangörerna hade från början stora planer för spelets omfattning. Det
skulle vara ett stort spel med många medverkande som skulle samla mycket
folk på en mäktig utomhusarena. Därför behövde man förankra spelet i bygdens befolkning. ”Dugnad” blev den grundläggande principen för spelets
organisation, d v s ett beroende av frivilliga krafter i kommunen, enskilda
personer och frivilligorganisationer, för genomförandet. Ett stort antal ”nemnder” med olika funktioner organiserades, vakter, statister, programförsäljare,
musiker. Dessa ”nemnder” blev efter hand institutionaliserade och uppgifterna gick i arv från generation till generation. Kring spelet utvecklades efter
hand även andra kulturella aktiviteter.392
År 1974 fick även Sarpsborg ett historiskt spel om hellig Olav som åter
kom att vitalisera Olavsfirandet i staden. Initiativet kom från den lokala
Olsokkommittén som hade anlitat författarinnan Vera Henriksen att skriva
ett spel om hellig Olav utifrån den lokala förankringen i Sarpsborg historia.
Professionella skådespelare engagerades tillsammans med lokala statister.
Spelet, som fick namnet Sverdet – hellig Olav i Borg, uppfördes i museiparken nära den skyddsvall som enligt Snorre anlades av hellig Olav år 1016.
Det handlade om de dramatiska händelserna år 1016 vid Olavs borg, hans
slitning mellan hednisk tro och kristendom, hans kamp om att återfå makten
i landet efter den danske kungens återerövring fram till Olavs nederlag vid
Stiklestad, då han kastade svärdet och lät sig dödas. Vid premiären fylldes
alla 1300 sittplatser och många stod. Spelet uppfördes även 1975 och 1977
för att sedan vila några år.393
I Trondheim bildades 1963 ”Stiftelsen Olavsdagene”, som hade som
mål att utveckla Olavsfirandet med inriktning på kyrkomusik, föreläsningar
och gudstjänstliv. Av praktiska skäl blev det två olika evenemang, en kyrkomusikvecka i juni månad, vilken även innehöll andra kulturella aktiviteter
som ”barnetime”, spelmanslag och folkdans, och Olsok-gudstjänster i slutet av juli månad då också konserter och föreläsningar anordnades. Bakom
stiftelsen stod domkyrkan, bispedømerådet, olika kulturella organisationer
i staden och St. Olavsstiftelsen. Den senare hade bildats 1958 med mål att
verka för kyrklig enhet, kyrkokonst, kyrkomusik och studieverksamhet.394
I april 1980 presenterades planerna inför det kommande Olavsfirandet,
950 år efter slaget i Stiklestad. En stor jubileumskommitté, i vilken ingick representanter för kyrkan, kommunen och fylket, redogjorde då för att jubileet
skulle starta redan den 1 juli med en konstutställning kring temat ”Kunst og
Kirke”. ”Med kunstutstillingen ønsker vi at gi et bilde av samtidskunsten
391 Kvistad, Yngve (red.), Stiklestadspelet. Slaget som formet Norge. Schibsted forlag, Oslo 2003, s. 33.
392 Ibid., s. 10, 121 ff samt intervju med Martin Hynne, nestleder vid SNK, 26 januari 2006.
393 SA,30 juli 1974, Boyle, J. Andrew, Olavsferden. Sarpsborgs kommune, Sarpsborg 2001, s. 11.
394 Andresen, s. 89 ff, samt programbroschyr för Olavsdagene 1964.
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og dess forhold til kirken og dess kristne forestillingsverden. Nøkelord for
utstillingen blir ’presentasjon’ og ´konfrontasjon’, der både positive og negative holdninger til kirken skal belyses”, berättade kommitténs ledamöter för
pressen. I det breda kulturella utbudet ingick även ett litterärt symposium och
ett folkligt friluftsarrangemang på Sverreborgs folkemuseum med spelmanslag
och folkdans. ”Programmet i år er fem ganger så stort som i 1930”, och innehåller ”noe for enhver smak, ikke bare for de kirkelig interesserte”, rapporterade kommittén. 395 Jämfört med firandet 1930 visade regeringen och stortinget
inget större intresse för evenemangen. 1930 var behovet stort att använda Olavstraditionen för att skapa en nationell enhet. Nu femtio år senare var de
sociala och politiska motsättningarna i landet till synes borta. Den industriella
och ekonomiska utvecklingen hade gjort Norge till en välfärdsstat.
Jubileumsfirandet
Alla kulturella evenemang som planerades inför Olavsjubileet 1980 till trots,
det som blev mest uppmärksammat under detta jubileum var framför allt
manifestationen av kyrklig enhet. Vid firandet 1930 stod de protestantiska
och katolska kyrkorna långt från varandra. Den katolska kyrkan hävdade
sin exklusiva rätt till Olavsarvet och i den lutherska kyrkan tog många avstånd från det katolska bruket av Olav som helgon. År 1953, då 800-årsminnet av den norska kyrkoprovinsens grundande firades, kom det signaler från
den katolska kyrkan om ett ekumeniskt töväder, då en katolsk biskop deltog
i ett kulturellt festmöte under jubileet, dock inte i någon gudstjänst. Nu år
1980 inleddes Olavsfirandet med en ekumenisk gudstjänst i Nidarosdomen i
Trondheim under närvaro av hela kungafamiljen och för första gången efter
reformationen med en katolsk biskop, Gerhard Schwenzer, i predikstolen. I
sin predikan betonade han det gemensamma Olavsarvet och betydelsen av
kristen enhet.
I dag ved feiringen av 950-årsjubileet til ære for hellig Olavs fall på Stiklestad, er vi som kirkesamfunn samlet i felles bønn her i Nidarosdomen.
Rikets og troens enhet var de idealer Olav Haraldsson ofret sit liv for.
Måtte Gud gi os nåde, så vi etter Hellig Olavs ønske og eksempel priser
ham med samstemt røst.396

Den katolska kyrkan uttryckte sin nya öppenhet även genom anordnandet av
ett tre dagars Olavsseminarium, som var öppet för alla intresserade.397 De nya
ekumeniska vindarna från Andra Vatikankoncilium i Rom på 1960-talet och
Kyrkornas Världsråd Generalförsamling i Uppsala 1968 hade påverkat relationerna mellan kyrkorna också i Norge och även ökat deras engagemang i
kulturella, sociala och politiska frågor. I den norska EG-omröstningen 1972
hade många inom kyrkorna ställt sig på miljö- och andra alternativrörelsers
sida och röstat nej till en EG-anslutning mot ja-sidan, som bestod av hela
etablissemanget inom politik, fackföreningsrörelse, arbetsgivarorganisationer och press. De deltog i ”folkets revolt mot det etablerade samhället”.398
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398 Benum, Edgeir, Overflod og fremtidsfrykt 1970 – 97, i Helle, Knut, Aschehougs Norges historie, bind 12.
Aschehoug & Co., Oslo 2005, s. 12.
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Genom ökad invandring under de senaste 20 åren hade den katolska kyrkan
i Norge ökat sitt medlemsantal från 2600 år 1960 till 14.000 år 1980. Även
flera norska konvertiter hade anslutit sig. Detta medverkade till att stärka
katolska kyrkans ställning i kulturlivet och blev nu mer än tidigare en viktig
del av samhället och kyrkolivet. 399 Medvetenheten om den norska kyrkans
historiska bakgrund i den katolska medeltiden och dess internationella utsträckning markerades i Olavsfirandet genom att man inbjudit kyrkoledare
från det man kallade ”det gamle Norgesveldet”, det erkebispedøme som omfattade Island, Grönland, Orkneyöarna, Färöarna, Isle of Man och andra
öar i den irländska sjön.400 På många av dessa platser fanns starka Olavstraditioner bevarade från medeltiden (se bilaga 2).
Mycket omskriven under jubileum var den grupp medeltidsklädda pilgrimer som kom vandrande mot Nidaros med anledning av Olsok. Det var
en svensk grupp från Härnösands stift som startat en 60-milavandring från
Selånger den 6 juli för att komma fram till Olavsdagen den 29 juli. De gick
den medeltida pilgrimsvägen, som på svenskt initiativ hade iordningställts och
öppnats 1973 av landhövdingen i Värmland. Ett tjugotal pilgrimer gick hela
vägen. Andra slöt upp efter vägen och gick kortare sträckor. Under pilgrimsvandringen anknöt man till lokala Olavstraditioner och mediterade över hellig
Olavs liv. Kvällen innan Olavsdagen arrangerades en kortare pilgrimsvandring
från Sverreborg och Los kyrka ca. 5 km utanför staden, som vem som helst
fick ansluta till. Vandrarna gick med facklor i händerna, stannade till för korta
meditationsandakter i kyrkor längs vägen och avslutade med Olavsvaka i Nidarosdomen.401 Domprosten i Nidaros Knut Andresen såg i det som hände
under jubileet i Trondheim en vändpunkt i bruket av Olavstraditionen:
Mens man tidligere hade forholdt seg til Olavstradisjonen som et historiskt fenomen, begynte Domkirken nå å anvende den i praktisk tiltak:
I tillegg til å holde foredrag om pilegrimstradisjonen begynte man nå å
gå pilegrimsvandring. I stedet for å holde gudstjeneste til samme tid som
middelalderens Olavsvake, arrangerte man nå Olavsvake i Domkirken.
I stedet for å samtale om økumeniske problemstillinger, feiret man gudstjeneste sammen med katolikkene.402

Olavsdagen den 29 juli förflyttades alla gäster från Trondheim till Stiklestad
– prästerna med helikopter och kungafamiljen med båt. Där firades först
gudstjänst i Stiklestads kyrka. Därefter följde det stora Stiklestadsspelet på
friluftsteatern och till avslutning hölls en traditionell ”Olavsstevne”. Kung
Olav höll tal och betonade Olsoks stora betydelse som ett nationellt arvegods. Församlingens prost hälsade kungen med att poängtera Olavsdagen
som ”nasjonaldagen for vår kristne kirke”. Kirke- och kulturminister Einar
Førde, som också deltog i firandet, hävdade i sitt tal Olavstraditionens existentiella betydelse för samtidens människor: ”Vår samtid er ikke bare preget
av normløshet. Det er ny interesse for de gamle, evige spørsmål: Hvem er jeg,
hvor kommer jeg fra og hvor går jeg hen. Jeg ønsker en åpen folkekirke, som
er sosialt engasjert og som tar imot mennesker som de er.”403
399 Tande, Claes, Statistikker, i Gran, s. 471.
400 Adresseavisen, 22 maj 1980.
401 Ibid., s. 112 ff.
402 Andresen, s. 121.
403 Innherreds Folkeblad og Verdalingen, 30 juli 1980.
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I samband med jubileet i Stiklestad hade en kommunal jubileumskommitté
i Verdals kommun förberett ett omfattande program under tio dagar. I Stiklestads skola anordnades ett historiskt seminarium för ett femtiotal deltagare från hela landet. Där fanns även en medeltidsutställning med föremål
som speglade hellig Olavs tid och en minneutställning från ockupationsåren
framställd av ”Motståndsgruppen 1940 – 45”. För motståndsmännen hade
Quislings bruk av Olavstraditionen under krigsåren inte omintetgjort bilden av hellig Olav som en symbol för ett fritt Norge. De uttryckte särskilt
sin uppskattning att även kungafamiljen visat sitt intresse för deras utställning.404
I Sarpsborg lyckades man inte få till några större arrangemang med
anledning av 950-årsminnet av hellig Olavs död. I pressen diskuterades bildandet av en Olsokkommitté med representanter för kommunen, museet
och intresserade personer. Syftet med firandet skulle vara att dra turister till
staden samtidigt som det inte skulle bli ett ”turistjippo”. Det fanns invändningar mot tidpunkten för firandet. I slutet av juli månad var ju många av
ortens befolkning på semester. Skulle man inte kunna ha det historiska spelet
på försommaren i stället? Trots allt vankelmod kring organisationen av firandet konstaterade Sarpsborgs Arbeiderblad, att 300 personer hade deltagit
i en Olsokgudstjänst som anordnades i museiparken.405

Ett kulturellt och religiöst paradigmskifte
De stora Birgitta- och Olavsjubileerna 1923 respektive 1930 följdes upp av
årliga firanden, i Trondheim och Vadstena i huvudsak som kyrkliga evenemang, medan det i Sarpsborg också var en nära samverkan mellan museet och kyrkan. Under krigsåren försökte National Samling att lägga beslag på Olavstraditionen. Vidkun Quisling identifierade sig som en ny Olav,
som skulle ena Norge under en stark härskare. Hellig Olav överlevde dock
krigsårens missbruk och direkt efter krigsslutet användes minnesplatserna i
Trondheim, Stiklestad och Sarpsborg och Olsok för att fira befrielsen och att
minnas krigets offer. En orsak till detta var troligtvis, att den norska kyrkan,
dess präster och biskopar, så gott som enhälligt hade tagit avstånd från NS
och dess bruk av Olavstraditionen.
I Sverige hade även heliga Birgitta blivit en stridens symbol inte politiskt
men väl religiöst. Striden gällde vem som hade rätt att bruka Birgittatraditionen och vilken kyrka som kunde kalla sig ”Fädernas kyrka”, den lutherska
eller den katolska kyrkan. Birgittakloster grundades med syfte att återerövra
Sverige till den katolska tron.
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Under 1950-talet väcktes ett brett kulturellt intresse för hellig Olav då det
stora Stiklestadsspelet började uppföras på en väldig utomhusarena i Stiklestad och med många av bygdens befolkning som deltagare. I Sverige breddades intresset även för heliga Birgitta och hennes klosterorden då Birgittastiftelsen fick möjlighet att arkeologiskt undersöka och sedan bruka de
medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena. Tryggve Lundéns nyöversättning
av Birgittas uppenbarelser och Birgittinerordens fortsatta utbredning bidrog
även till det ökade Birgittaintresset.
1960- och 70-talet kan betraktas som det stora kulturella och religiösa
paradigmskiftets tid i sättet att bruka Birgitta- och Olavstraditionerna vilket kom att speglas i Birgittajubileet 1973 och Olavsfirandet 1980. De nya
ekumeniska signalerna från Vatikanen förändrade det kyrkliga klimatet radikalt. Företrädare för de båda kyrkorna tävlade i samband med jubileerna
att uttrycka enhet och samförstånd. Den ekumeniska öppenheten var i sin
tur präglad av de samhällsförändringar som ägde rum i västvärlden på 1960och 70-talen. Modernismens framstegsmyt, rationalism och vetenskapstro
ifrågasattes av miljö- och rättviserörelserna. ”Mjuka” värderingar betonades
i stället: ansvar för naturen, fred, internationell rättvisa, new age-rörelsens
öppenhet för religion och andlighet. Andra Vatikankonciliet och Kyrkornas
Världsråds Generalförsamling i Uppsala under 1960-talet visade, att även
kyrkorna hade tagit till sig dessa frågor. I Birgitta- och Olavsfiranden uttrycktes detta även i en större kulturell öppenhet. Nya aktörer trädde in
i jubileumsfirandet med utställningar, konserter, vetenskapliga och litterära
symposier. Birgittaforskare, även de med förankring i den katolska kyrkan,
uttryckte en öppenhet för kritiska tolkningar av helgonet. I båda jubileerna
nämns pilgrimsvandringar som viktiga inslag. Man kan i båda länderna se
ett ökat intresse för ett existentiellt bruk och ett levandegörande av helgonen. De sågs inte endast som historiska gestalter eller symboler för organisationer och rörelser. Berättelserna om heliga Birgitta och hellig Olav tycktes
ha något att säga nutidsmänniskan.
Den katolska kyrkans ekumeniska öppenhet för de lutherska kyrkorna
motsvarades i Sverige och Norge av att även de lutherska kyrkorna hade
närmat sig de katolska traditionerna. De kyrkliga ritualerna hade blivit mer
”katolska”. I Sverige hade även klostertanken fått genomslag genom ordensbildningar inom den lutherska kyrkan. Det fanns dock groende tvisteämnen mellan kyrkorna, bland annat beslutet inom Svenska kyrkan att öppna
prästämbetet för kvinnor, som till en början framför allt kom att påverka
högkyrkligheten inom SSB.
Genom den ekumeniska öppenheten kom båda jubileerna att präglas av
en ökad internationalisering. Olavsfirandet 1980 samlade kyrkoledare från
”det gamle Norgesveldet”, medeltidens norska ärkebiskopsdöme. I Birgittajubileet medverkade en katolsk kardinal och ett omfattande firande ägde även
rum i Rom med medverkan av påven Paulus IV. Den ekumeniska öppenheten och den internationella uppmärksamheten kring heliga Birgitta medförde
även ett ökat nationellt, regionalt och lokalt intresse för jubileumsfirandet. I
Vadstena deltog kyrkoministern, landshövdingen och kommunens representanter och vid jubileets avslutning i Stockholm även kungen och prinsessan
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Christina. Det ökade nationella intresset för heliga Birgitta kunde ändå inte
konkurrera med hellig Olavs roll i den nationella medvetenheten i Norge,
så som det framhävdes i högtidstalen. Den katolske biskopen i Norge talade om hellig Olav som en symbol för ”rikets og troens enhet”, kung Olav
betonade Olsoks betydelse som ett nationellt arvegods och prosten i Verdal
benämnde Olavsdagen som ”nasjonaldagen for vår kristne kirke”. Några
sådana uttalanden om heliga Birgittas nationella roll fanns inte i de svenska
högtidstalen.
Bakom anordnandet av Birgittafirandet 1973 och Olavsfirandet 1980
framträdde inga starka, dominerande personligheter som t ex Eric von Rosen 1930 eller Bjørnstjerne Bjørnson 1897. Det blev istället de starka organisationernas jubileer. I Birgittastiftelsen, SSB och Birgittasystrarna var
Birgittatraditionen institutionaliserad liksom Olavstraditionen bars av ”Stiftelsen Olavsdagene” i Trondheim och organisationen kring Spelet om Heilag
Olav i Stiklestad. Dessutom hade samverkan mellan de nationella lutherska
och katolska kyrkorna stor betydelse för genomförandet. Tillsammans taget
innebar det, att jubileerna hade tillgång till personliga och ekonomiska resurser. Även i Sarpsborg fanns en Olavskommitté men den var inte institutionaliserad på samma sätt som på de andra orterna, varför Olavsfirandet kom
att växla i intensitet under åren.
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”A Prophetess of new times”
- Birgittajubileet 2003.
Berättelsen om Birgittajubileet 2003 börjar redan hösten 1996, då Birgittastiftelsens vice ordförande, Fredrik Vahlquist, minister vid den svenska
ambassaden i Helsingfors och senare ambassadör i Vatikanen, föreslog stiftelsen att man under år 2003 borde fira 700-årsminnet av heliga Birgittas
födelse.406 Vahlquist hade nyligen avslutat huvudansvaret för 650-årsjubileet
av den klosterdonation från kung Magnus och drottning Blanka som möjliggjorde inrättandet av Vadstena kloster. Detta jubileum var i sin tur ett
av flera efter år 1973, där Birgittastiftelsen spelat en aktiv roll. Fem olika
jubileer med anknytning till heliga Birgitta och hennes klosterorden firades
under dessa trettio år, en veritabel ”jubileumsfeber”. Jubileer hade blivit ett
sätt för Stiftelsen att manifestera sin grundläggande målsättning, ”att söka
bevara det rika kulturarv, som Sverige äger i den heliga Birgittas liv och
gärning”. Det fanns under denna tid ett annat viktigt motiv till att engagera
sig i ett nytt, stort Birgittajubileum. Stiftelsen var involverad i förhandlingar
med Statens Fastighetsverk om förnyelse av det upplåtelseavtal rörande de
medeltida klosterbyggnaderna, som man tidigare haft och som var en förutsättning för Stiftelsens arbete. Genom jubileet och inte minst uppbyggandet
av ett nytt klostermuseum kunde Stiftelsen inför Fastighetsverket motivera
och stärka sin framtida existens.407
När Fredrik Vahlquist föreslog firandet av heliga Birgittas födelse innebar det att en ny tradition skapades. Birgittas dödsdag, hennes ”himmelska
födelsedag”, och hennes helgonförklaring hade förut uppmärksammats med
jubileer. Birgittas födelsedag hade dock inte firats tidigare. Det var ingen dag
som ingick i helgonkalendern och inom Birgittaforskningen var man inte ens
överens om vilket år Birgitta var född. Än mindre visste man vilket datum
som var hennes födelsedag. När man nu beslutade att för första gången fira
Birgittas födelse, fanns det därför inga tidigare traditioner att falla tillbaka
på. Fältet var fritt för nya initiativ och aktörer.
Styrelseordförande i Birgittastiftelsen under denna tid var Lars Bergquist, tidigare ambassadör vid Vatikanen. Han hade under Birgittajubileet
406 Intervju med Lars Bergquist, 18 nov. 2002 och Åse Berglund, 17 juni 2003.
407 Intervju med Lars Bergquist, 18 nov. 2002.
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1991, då 600 årsminnet av Birgittas helgonförklaring firades, varit ordförande för en jubileumskommitté i Rom. Under detta jubileum anordnades
flera evenemang i Sverige, men den stora uppmärksamheten kom att riktas
mot firandet i Rom. Påven Johannes Paulus II hade 1989 visat sitt intresse
för Skandinavien genom att som förste påve i historien besöka de skandinaviska länderna. Under Sverigebesöket var Vadstena ett viktigt besöksmål.
Här bad påven vid Birgittas relikskrin och en stor friluftsmässa anordnades
på Slottets borggård. Påvens intresse för Skandinavien uttrycktes ytterligare
genom Vatikanens och Birgittasystrarnas initiativ till ett firande av Birgittas
helgonförklaring i Rom. Med kungaparet i spetsen samlades i oktober 1991
en stor delegation från Sverige tillsammans med deltagare från bl a Italien
till ett tvådagars symposium kring temat ”Birgitta - profet för nya tider”
och en ekumenisk vesper i Peterskyrkan under ledning av påven. Under den
ekumeniska vespern i Peterskyrkan kunde man för första gången i kyrkohistorien se påven tillsammans med två lutherska ärkebiskopar, ärkebiskop
Bertil Werkström från Sverige och ärkebiskop John Vikström från Finland,
gå tillsammans i procession upp mot högaltaret och gemensamt celebrera
vespern. Trots detta ekumeniska genombrott fanns det smolk i glädjebägaren. Från protestantiskt håll upplevde man att de ekumeniska samtalen med
den katolska kyrkan hade kört fast i frågan om gemensam nattvard. I sitt
tal vid den ekumeniska vespern uttryckte den svenske ärkebiskopen denna
besvikelse. Påven å sin sida svarade med att betona, att han såg Birgitta som
en brobyggare mellan katoliker och protestanter. Men, underströk han, allt
kan inte göras med en gång. ”Vi gör vad som kan göras idag och hoppas på
det vi kan göra i morgon”.408
En orsak till den växande uppmärksamheten kring heliga Birgitta i den
katolska världen, inte minst med den polske påven Johannes Paulus II som
pådrivare, var att hon förknippades med de förändringsprocesser som ägde
rum i de kommunistiska länderna och bland annat i Polen under 1980-talet.
När varvsarbetarna i Gdansk slöt sig samman i den fria fackföreningen Solidaritet som en proteströrelse mot den kommunistiska regimen, kom heliga
Birgitta bli en central symbol för rörelsen. Solidaritets ledare Lech Walesa
hade Birgittakyrkan i Gdansk som sitt andliga hem. Denna kyrka hade tidigare tillhört det Birgittakloster som funnits här under medeltiden och ända
fram till 1817. Dess kyrkoherde, fader Henryk Jankowski, var Walesas biktfader och spelade själv en viktig roll för Solidaritets-rörelsen. Birgittakyrkan
blev samlingsplats när protestaktionerna planlades och den är idag en av de
viktigaste minnesplatserna i Gdansk över varvsarbetarnas kamp. Johannes
Paulus II engagerade sig vid flera tillfällen till stöd för Solidaritet.409
Birgittadagen den 23 juli 1992 högtidlighölls i Gdansk med ett stort
kyrkligt festprogram med deltagande av president Lesh Walesa och premiärminister Tedeusz Mazowiecki.410 När heliga Birgittas helgondag sedan firades i Vadstena den 7 oktober samma år, kom pater Jankowski och över
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408 DN, 6 okt., ÖC 7, okt. 1991.
409 Webber, Alex (red.), Gdansk in your pocket, dec. 2006 – april 2007. In Your Pocket, Warsawa 2006, s.
44 f. Johnsson, Peter, Polen i Europa. En resa i historien 966 – 2005. Carlssons bokförlag, Stockholm 2005,
s. 350 ff.
410 Brev från Birgittasystrarnas generalabbedissa i Rom Moder Tekla Familglietti till kontraktsprost Kjell
Karlsson, Vadstena församling 9 aug. 1992, Vadstena församlings arkiv.
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500 Solidaritets-anhängare från Gdansk,
varvsarbetare iklädda sina hjälmar bärande Solidaritets-fanor med en blåsorkester i täten, till Vadstena Klosterkyrka för
att hedra det svenska helgonets betydelse
för Solidaritetsrörelsen. I den ekumeniska
gudstjänsten medverkade kardinal Cassidy från Vatikanen och en av Polens ärkebiskopar Bronislaw Dabrowski vilket
underströk den betydelse som detta firande hade för de katolska gästerna.411
I samband med högtiden meddelades,
att den katolska kyrkan i Polen skickat
en petition till påven med en önskan om
att heliga Birgitta skulle utnämnas till
skyddshelgon för Europa. Moder Tekla
Famiglietti, generalabbedissa för Birgittinerordens ”svenska” gren, vädjade till
Svenska kyrkan att också framföra samma önskan till påven.412
Enligt Vadstena församlings kyrkoherde
Vadstena tidning 8 okt 1992
Kjell Karlsson gjordes detta aldrig.
Skyddshelgon hade enligt honom ingen förankring i luthersk teologi. 413
Ytterligare en orsak till det ökade intresset för heliga Birgitta var Birgittinerordens starka utveckling inom den katolska kyrkan, samtidigt som
det katolska ordenslivet i övrigt befann sig i en kris. När det första Birgittajubileet ägde rum år 1891 fanns det 10 Birgittakloster i Europa (England,
Holland, Tyskland och Spanien). 1923 hade antal kloster ökat till 13 (kloster
tillkom i Italien, Sverige, Mexiko). 1973 hade antal kloster fördubblats till
26 (bl a flera i Indien) för att under åren 1974 – 2005 genomgå en kraftig ökning till 50 kloster (bl a i Venezuela, Cuba, Norge, Danmark, Polen), vilket
huvudsakligen ägt rum under den tid då Moder Tekla varit generalabbedissa
(hon tillträdde sitt ämbete 1979).414
År 1996 bildades Vadstena Pilgrimscentrum på initiativ av Linköpings
stift och Vadstena församling men med målsättning att vara en öppen, ekumenisk verksamhet för en modern aktualisering av den pilgrimstradition,
vilken var knuten till Birgittatraditionen och Vadstena klosterkyrka som ett
av Nordens främsta medeltida pilgrimsmål.415
På sensommaren 1997 hade planerna för det nya jubileet mognat så
mycket, att Bergquist kallade till ett planeringsmöte till vilket representanter
för Birgittastiftelsen, Birgittasystrarna, Katolska församlingen och Svenska
Kyrkan i Vadstena inbjöds. Målsättningen sattes högt jämfört med tidigare
411 VT/MT och ÖC, 8 okt. 1992.
412 Brev från moder Tekla till Kjell Karlsson, 8 sept. 1992, Vadstena församlings arkiv, samt ÖC,19 sept.
1992.
413 Intervju med Kjell Karlsson, 8 dec. 2006.
414 Olsen, Ulla Sander, Birgittinerorden och dess grenar, i Beskow, Per och Landén, Anette, Birgitta av Vadstena. Pilgrim och profet. 1303 – 1373. Natur och Kultur, Stockholm 2003, s. 377 ff.
415 Lindström, Hans Erik, Pilgrimsliv. Verbum, Stockholm 2005, s. 32 f.
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jubileer. Jubileet skulle bli riksomfattande och vända sig till en bred publik
med mål att skapa intresse för Birgittas liv och gärning. Internationella symposier, utställningar, populärvetenskapliga föredrag och studiecirklar skulle
anordnas. Det ansågs viktigt att lyfta fram olika uppfattningar om Birgitta
och att betona det europeiska perspektivet. Den stora jubileumsfesten skulle gå av stapeln i Vadstena den 1 juni, heliga Birgittas skrinläggningsdag.
Den skulle bl a firas med en ekumenisk gudstjänst i Vadstena i närvaro av
kungaparet. En projektledare för förberedelsearbetet skulle anställas. I jubileumskommittén skulle ingå representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena
församling, Linköpings stift, Franciskanerna i Linköping, Birgittasystrarna,
Katolska stiftets biskop, Vadstena kommuns kommunledning och turistoch kulturverksamhet, Vadstena folkhögskola, Pilgrimscentrum i Vadstena,
Länsstyrelsen, Landstinget och Länsmuséet. Det var alltså en stor bredd av
aktörer, representerande kyrka, kultur och samhällsliv, som skulle ingå i
förberedelsearbetet. SSB, som medverkat vid flera av de tidigare jubileerna,
nämndes dock inte. 416
Förberedelsearbetet tog nu fart. En av de tidigaste åtgärderna var, att
göra en framställan till Generalpoststyrelsen om en utgivning av jubileumsfrimärken. Man ville även få till stånd ny, populärvetenskaplig litteratur om
heliga Birgitta, studiecirklar, föredragsverksamhet, konst- och musikprogram. Någon form av monument över heliga Birgitta borde också resas, ansågs det.417 I november sammanträdde en planeringsgrupp som i protokollet
kallar sig för ”jubileumskommittén”. Den hade dock en helt annan sammansättning än vad som tidigare föreslagits och bestod av sex ledamöter
från Birgittastiftelsen samt Vadstenas kommunalråd. Inga officiella kyrkliga
representanter, vare sig från Svenska kyrkan eller katolska kyrkan, och inte
heller länsorganen fanns med. Under mötet föreslogs kommittéer med olika
ansvarsområden för vetenskapliga symposier, litteratur, utställningar och
musik. Dessa skulle planera och genomföra olika aktiviteter. Som samlande
tema för jubileet föreslogs ”En värld av värden”. Något beslut om detta togs
dock inte.418
Vid kommitténs nästa möte i januari 1998 (man kallar sig nu ”Birgittastiftelsens arbetsgrupp för Birgittajubileet”) blev besluten många och detaljerade. De handlade bl a om att söka pengar för att finansiera lönen till
en generalsekreterare för jubileet och att stadfästa en organisationsstruktur.
Högst upp i organisationen skulle kung Carl Gustaf finnas som beskyddare
och därunder en hederskommitté med prominenta personer. Det ansågs att
en högtidskommitté var nödvändig för att ge jubileet goodwill och för att
kunna inbjuda påven och andra höga internationella gäster. Den operativa
verksamheten skulle ledas av en jubileumskommitté under ledning av Lars
Bergquist och Fredrik Vahlquist från Birgittastiftelsen. I den skulle även ingå
representanter för kyrkorna, länsstyrelsen, landstinget, Vadstena kommun
samt från museer och kulturliv.419
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416 Protokoll från planeringsgruppens sammanträde, Birgittastiftelsen arkiv, 22 sept. 1997.
417 Brev från Stephan Borgehammar till ”jubileumsplanerare”, 7 okt. 1997.
418 Minnesanteckningar från ”jubileumskommittén”, 20 nov. 1997.
419 Minnesanteckningar från Birgittastiftelsens arbetsgrupp för Birgittajubileet, 30 jan. 1998.
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I april 1998 besökte Lars Bergquist och Fredrik Vahlquist kabinettssekreterare Jan Eliasson, UD:s högste tjänsteman, för att informera honom om jubileumsplanerna. Ett nytt tema för jubileet ”Fred, försoning och samarbete”
presenterades. Enligt Vahlquists minnesanteckningar var Jan Eliasson mycket positiv till planerna. Med utgångspunkt från fredstemat föreslog han att
FN:s generalsekreterare och EU-kommissionens ordförande skulle inbjudas
till högtidsfirandet den 1 juni 2003. Eliasson lovade att presentera idéerna
för statsministern.420 Att just UD:s högste tjänsteman uppvaktades visade på
den internationella betydelse aktörerna tillmätte Birgittajubileet.
Vid kommande möten i arbetsgruppen och i Birgittastiftelsen under
hösten 1998 beslutades att inbjuda påven och FN:s generalsekreterare till
jubileet. Det rapporterades att ekonomiska bidrag började strömma in från
olika fonder. När det gällde det nya förslaget på samlande tema för jubileet ”Fred, försoning och samarbete” var meningarna delade i kommittén.
Alf Härdelin, teologiprofessor från Uppsala, hade ett annat förslag ”Sancta
Birgitta – Profet och Pilgrim”, som nu fick gehör i mötet. Fredrik Vahlquist
var inte närvarande när detta beslutades. I ett fax och senare i en intervju uttryckte han sin mening, att genom denna förändring av det samlande temat
kom jubileets ursprungliga syfte ”skjutas i sank” och att möjligheten att få
EU-stöd omöjliggjordes.421
Läget i jubileumsföreberedelserna i slutet av 1998 var alltså den, att den
breda planeringskommitté som tidigare förslagits inte kommit till stånd. Ansvaret låg främst på Birgittastiftelsen och Vadstena kommun. Jämfört med
tidigare Birgittajubileer var planerna mycket mer omfattande. Målsättningen
var att jubileet skulle bli ett stort evenemang med både nationell och internationell tyngd. Samhällsinstitutioner på alla nivåer, centralt, regionalt och
lokalt, skulle engageras. ”Mångfald” var ett genomgående uttryck. Jubileet
skulle präglas av en stor bredd av aktiviteter: vetenskapliga symposier, utställningar, jubileumsfrimärken, litteraturutgivning, musikarrangemang, opera,
studiecirklar, populärvetenskapliga föredrag. Man riktade sig därmed till en
bred målgrupp. Även uppförandet av något Birgittamonument diskuterades.
De kyrkliga arrangemangen ägnades dock endast en liten uppmärksamhet
jämfört med betoningen på vetenskaplig och kulturell verksamhet. Vadstena
som centrum för jubileumsfirandet var, som vid de tidigare jubileerna, självklar. Man kunde ju annars ha tänkt sig att som alternativ fira Birgittas födelse i hennes födelsebygd, Finsta i Uppland. Det övergripande syftet med
jubileet fanns det olika meningar om. Fredrik Vahlquist ville knyta jubileet
till arbetet för fred och försoning i Europa och därmed göra det möjligt att
få ekonomiskt stöd från EU. Ytterligare ett förslag satte heliga Birgitta som
en kyrkohistorisk gestalt i centrum. Det fanns alltså en stor osäkerhet kring
frågan hur heliga Birgitta skulle kunna lanseras för en bred målgrupp.

420 Fredrik Vahlquists promemoria, 28 april 1998.
421 Telefax från Fredrik Vahlquist till Birgittastiftelsens sekreterare, 13 okt. 1998 och intervju med Fredrik
Vahlquist, 24 sept. 2003.
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Jubileet blir en statlig angelägenhet
Den 1 oktober 1999 utnämnde påven heliga Birgitta till ett av tre kvinnliga
skyddshelgon för Europa, ett initiativ som ursprungligen kom från den katolska kyrkan i Polen som såg Birgitta som en symbol för frigörelseprocesserna
i Östereuropa. I påvens motivation till utnämningen betonades bland annat
heliga Birgittas betydelse som symbol för ”Europas nordligaste trakter” och
ekumeniken.422 Det internationella intresset för heliga Birgitta ökade genom
denna utnämning. Planeringsarbetet för jubileet svällde och krävde allt mer
personella och ekonomiska resurser. I maj 2000 uppvaktade Lars Bergquist
och Birgittastiftelsens sekreterare Åse Berglund statsminister Göran Persson
och kulturminister Marita Ulfskog med ett föreslag om bildandet av en statlig jubileumskommitté, som skulle ha huvudansvaret för förberedandet och
genomförandet av jubileet. De önskade också få ett ekonomiskt stöd för
verksamheten på 10 – 12 miljoner kronor. En ansökan om detta insändes till
Kulturdepartementet efter mötet.423
I väntan på besked från Kulturdepartementet besökte Lars Bergquist
och Åse Berglund även Landstinget och Länsstyrelsen i Östergötland, regionsförbundet Östsam, Linköpings universitet och Vadstena kommun för
att informera om jubileumsplanerna och få deras stöd. En delegation reste
till Rom för att väcka Birgittasystrarnas intresse för att deltaga i jubileet. I ett
första informationsblad, som utkom i mars 2000 från jubileumskommittén
formulerades följande syfte med jubileet:
Birgittagestalten är genom sin mångsidighet en idealisk ledsagare och
katalysator. Genom henne kastas ljus över kultur, religiositet och politik
i nordiskt och svenskt 1300-tal. Hon är den bäst dokumenterade medeltida personligheten i vårt land. Hon var föredömlig på det personliga
planet: Hennes medmänsklighet och kreativitet, hennes förmåga att förena andligt och världsligt och hennes vilja till resultat framgår i allt vad
hon gjorde och skrev. Inte minst betyder hennes självklara identitet som
både svensk och europé att hon har en naturlig aktualitet.
Birgittaåret syftar till att vidga den svenska allmänhetens inklusive skolornas intresse för Birgittagestalten och hennes betydelse genom historien. Ambitionen är att skapa ett rikt och varierat utbud som förenar
forskning, folkbildning och konstnärlig kreativitet. Viktigt för jubileumskommittén är att aktiviteterna inte bara skänker glans för stunden
utan bygger något som blir bestående. Därför betonas forskning, dokumentation och kulturutveckling samt gränsöverskridande upplevelser
och kontakter.424

Denna målbeskrivning kom med mindre justeringar att bli den officiella i det
fortsatta arbetet och i marknadsföringen. De tidigare meningsskiljaktigheterna om ett samlande huvudtema för jubileet utmynnade nu i ett mer omfattande målprogram med betoning på mångfald i uttryck och målgrupper. Den
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422 Johannes Paulus II, Apostolisk skrivelse utgiven ’Motu Proprio’ där den heliga Birgitta av Sverige, den
heliga Katarina av Siena och den heliga Teresa Benedicta av korset utses till skyddshelgon för Europa, i Den
heliga Birgitta – Europas skyddshelgon. Veritas förlag, Malmö 2003, s. 7 ff. I motivationen står: ”Eftersom de
skandinaviska länderna under de sorgliga händelserna på 1500-talet avlägsnade sig från Rom är det svenska
helgonet ett värdefullt ekumeniskt band, i synnerhet som hennes orden är starkt engagerad i ekumeniken”
(s.12).
423 Intervju med Lars Bergquist, 18 nov. 2002, Årsberättelse för Birgittastiftelsen för år 1999.
424 Birgittaåret, informationsblad från Jubileumskommittén, mars 2000.
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historiska Birgittagestalten sattes i centrum samtidigt som hon framfördes
som ett föredöme för samtidens människor. Hon hade därför en aktualitet
både i ett nationellt och europeiskt perspektiv. Folkbildningsperspektivet betonades. Jubileet syftade till att skapa bestående intryck som skulle förverkligas genom ”forskning, dokumentation, kulturutveckling, gränsöverskridande upplevelser och kontakter”. Den andliga sidan av jubileet betonades dock
förhållandevis litet.
Våren 2001 kom så beskedet från Kulturdepartementet. Någon nationell jubileumskommitté ville man inte organisera, men departementet beviljade 750.000 kronor i anslag till jubileet (12 miljoner hade sökts) som skulle
tillställas Länsstyrelsen i Östergötland.425 Signalen från Kulturdepartementet
var tydlig. Birgittajubileet sågs inte som en nationell angelägenhet utan mer
som en regional fråga. Landshövding Björn Eriksson tog därför initiativ till
att infoga jubileumsorganisationen som ett regionalt utvecklingsprojekt inom
Länsstyrelsens ram. Därigenom blev jubileet ändå en statlig angelägenhet,
eftersom länsstyrelserna är statens ”förlängda arm” i regionerna. Landshövdingen åtog sig ordförandeskapet, som generalsekreterare för jubileet utsågs
Lars Bergquist och som projektledare Åse Berglund. Länsstyrelsen lovade
ansvara för finansieringen av löner och administration. Generalsekreteraren erhöll dock endast en symbolisk lön som formellt gjorde, att han kunde
räknas som anställd av Länsstyrelsen. I övrigt skulle han arbeta ideellt. Ett
kansli inrättades i Vadstena. Vadstena kommun anslog medel för att finansiera en assistenttjänst på kansliet. Landstinget utlovade 750.000 kronor för
förberedelsearbetet. Från Kungafonden och Riksbankens Jubileumsfond förväntades också bidrag.426
Från Vadstena kommuns sida motiverades det ekonomiska engagemanget, som sammantaget kom att omfatta 1,8 miljoner kronor under två år,
med att jubileet ansågs bra för kommunens utveckling. Mycket folk beräknades komma. Turismen skulle gynnas. Vadstena skulle bli mer känt. Kommunen i sin helhet skulle därför påverkas positivt.427 Landstinget beslutade
att engagera sig i jubileet för att det ansågs vara en viktig historisk, kulturell
och turistisk händelse för regionen.428
Ansvaret för jubileet övergick nu från Birgittastiftelsen till en ny organisation. Över Jubileumskommittén med 15 medlemmar, bl a ordföranden
i de olika kommittéerna, inrättades en Styrgrupp med landshövdingen som
ordförande och till en början fem övriga ledamöter, som representerade Birgittastiftelsen, Länsstyrelsen, Landstinget och Vadstena kommun. Styrgruppen fick det övergripande ansvaret för jubileet. Alla avgörande beslut av
ekonomisk och principiell art skulle tas här. Jubileumskommitténs uppgift
förändrades därmed till att bli ett organ, där de olika verksamhetskommittéerna rapporterade om sina olika projekt. Kyrkorna var inte representerade
i Styrgruppen. Enligt Lars Bergquist var detta medvetet. Man ville betona,
425 Som jämförelse kan nämnas, att Linnéjubileet 2007 tilldelades ett statsanslag på 27 miljoner enligt intervju
i DN 29 april 2007 med jubileets generalsekreterare Åse Berglund.
426 Minnesanteckningar från Styrgruppen, 26 jan. 2001, med bifogad promemoria från Länsstyrelsen i Östergötland.
427 Intervju med KF:ordf. Inger Prinz Gustavsson, 14 okt. 2002.
428 Mail från Irma Götz, v. ordf. i Landstinget Östergötland, 12 sept. 2004.

121

Helgonbruk i moderniseringstider
att jubileet utifrån Styrgruppens perspektiv inte var ett ”religiöst projekt”.
Den religiösa utformningen och högtidsgudstjänsterna skulle överlämnas till
Svenska kyrkan och det Katolska stiftet att komma överens om. Styrgruppen
skulle inte lägga sig i detta. Inte minst representanten från Landstinget drev
denna linje, enligt Bergquist.429 Det förefaller dock som att Birgittajubileet
som ett ”religiöst projekt” var nedtonat redan innan Landstinget kom med
i planeringen. Kyrkorna var representerade vid det första planeringsmötet i
september 1997, men sedan hade de inte deltagit med officiella representanter i förberedelsearbetet. I den målbeskrivning för jubileet som formulerades
i mars 2000 framhävdes det allmänkulturella syftet, mångsidigheten och den
breda målgruppen (”den svenska allmänheten”). Birgitta som en religiös gestalt nämndes bara i förbigående.
Både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan reagerade starkt mot att inte
få vara med i Styrgruppen. Från Svenska kyrkan hotade man med att stänga
Vadstena klosterkyrka för högtidsfirandet om man inte fick vara med och
påverka jubileets utformning i det högsta beslutande organet. Jubileet stod
därmed inför en djup kris.430 När Jubileumskommittén möttes i maj 2001,
föreslog biskop Martin Lind att kyrkorna också skulle få representation i
Styrgruppen och därmed kunna påverka helheten i utformningen av jubileet,
inte bara den religiösa delen. Ordföranden förklarade då, att det endast var
de viktigaste finansiärerna med övergripande ekonomiskt ansvar för jubileet
som ingick i Styrgruppen. Om kyrkorna kunde ställa upp med pengar, skulle
man dock kunna tänka sig att släppa in dem. Biskop Martin Lind protesterade mot att kyrkorna skulle behöva muta sig till en plats men lovade att, om
kyrkorna kom med, verka för ett ekonomiskt stöd till jubileet. Jubileumskommittén var nu inte ett beslutande organ, så något ställningstagande gjordes inte under mötet. Dagen efter fick dock kyrkorna besked om att de var
välkomna som medlemmar i Styrgruppen. Följden blev, att biskop Martin
Lind från Svenska kyrkan och Moder Karin, som representerade både Birgittasystrarna och Katolska kyrkan, invaldes i Styrgruppen och att Linköpings
stiftsstyrelse vid sitt nästa möte anslog 600.000 kronor till jubileet. Krisen
var avvärjd.431 I jubileumsorganisationens högsta ledning förenades i och
med detta både kyrkliga och profana intressen till ett gemensamt agerande.
Med ett officiellt sekretariat i nya lokaler i Vadstena och med fast anställd personal kunde takten i jubileumsförberedelserna ökas. En kommunikationsplan formulerades, ett informationsblad, ”Birgittabrevet”, började
utges för att nå både organisationer och enskilda med fortlöpande rapporter
om jubileet. Styrgruppen höll i alla organisatoriska och ekonomiska trådar.
Den bestämde bland annat vilka arrangemang som skulle få rätt att använda
jubileets officiella logotype. Tillsammans inledde Styrgruppens ”tunga” ledamöter, biskopen, landshövdingen och generalsekreteraren, en turné till de
flesta kommuner i Östergötland för att informera om jubileet och inspirera
kommunerna att göra lokala arrangemang under jubileumsåret. Den bredd
som Styrgruppen nu representerade, efter det att kyrkornas företrädare kommit med, ökade kontaktytan och uppmärksamheten. I många kommuner
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429 Intervju med Lars Bergquist, 18 nov. 2002.
430 Intervju med biskop Martin Lind, 20 aug. 2004.
431 Ibid, 20 aug. 2004.
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bildades lokala jubileumskommittéer med deltagare från kyrkor, kulturella
föreningar och kommunala organ. ”Trojkan” uppvaktade även Riksdagens
kulturutskott och andra tänkbara bidragsgivare. Biskop Lind for till Rom
för att besöka påven och moder Tekla, abbedissan för Birgittasystrarna i
Rom. Han fick där veta, att Vatikanen och Birgittasystrarna ville, att jubileet
skulle inledas i Rom omkring Birgittas helgondag den 7 oktober 2002, alltså
före det egentliga jubileumsåret. De planerade en ekumenisk vesper i Peterskyrkan med påvens medverkan och ett två dagars Birgittasymposium. Påven
ställde också i utsikt att komma till högtidsfirandet i Vadstena i juni 2003.432
Birgittajubileet kom härigenom att få en annan tidsplanering än man från
början tänkt sig. Jubileets officiella början blev den traditionella Birgittadagen den 7 oktober 2002 och dess slut samma Birgittadag 2003.
En viktig uppgift som åvilade Styrgruppen var finansieringen av jubileumskansliets verksamhet. Det handlade inte bara om personallöner utan
även om kostnader för att bygga upp en Internetportal, finansiera marknadsföring, kontaktresor, högtidshelgens mediacentrum, etc., något som ansågs
som ett måste för ett modernt jubileumsarrangemang. Vid en genomgång av
Styrgruppens protokoll märks att åtaganden ofta beslutades innan de var
finansierade. Finansieringen av jubileumssekretariatets fortbestånd under
själva jubileumsåret var t ex klar först vid ett möte den 11 november 2002.433
Det fanns en stor vågsamhet i planeringsarbetet och tilltro till möjligheten
att finna sponsorer. Under Styrgruppen och Jubileumskommittén verkade
som förut de olika kommittéerna med planering av utställningar, vetenskapliga symposier, litteraturutgivning, musik- och teaterverksamhet och olika
folkbildningsprojekt. De fick själva ansvara för finansiering av projekten
och regelbundet rapportera till Jubileumskommittén och Styrgruppen. Ordförandena för kommittéerna kallades en gång i halvåret till ett gemensamt
rapporteringsmöte.
I kampen om sponsorsbidrag kom två projekt att ställas mot varandra, ett teaterprojekt som drevs av Östgötateatern och som kom att kallas
”Birgittas Stora Resa” och Birgittastiftelsens planer, att bygga upp ett nytt
Klostermuseum i Vadstenas medeltida klosterlokaler. Östgötateaterns musikteaterprojekt syftade till att lyfta fram heliga Birgittas europeiska betydelse genom att göra en turné i flera europeiska länder med start i Rom och
avslutning i Vadstena. Totalt räknade planeringsgruppen med ett trettiotal
spelplatser och att man skulle få ekonomiskt stöd från EU. När det uteblev
begärde planeringsgruppen hjälp från Styrgruppen för att få fram sponsorer.
Önskemålen kom där att konkurrera med Birgittastiftelsens museiprojekt.
För Birgittastiftelsen var det en hjärtefråga att skapa ett klostermuseum
som ett bestående resultat av Birgittajubileet. En museiexpert från Riksantikvarieämbetet anställdes för att utforma utställningen. Inom stiftelsen blev
man dock oense om expertens förslag. Somliga ansåg att det allt för mycket
inriktades på att göra ett konventionellt, föremålspräglat museum. I stället
önskade dessa en starkare betoning på andlighet, upplevelse och klosterlivets inre tankevärld. Lars Bergquist, som företrädde denna linje, fick med
sig stiftelsens styrelse i att i stället för Riksantikvarieämbetets expert anställa
432 Rapport från resa till Rom, februari 2002, från biskop Martin Lind till Styrgruppen 11 febr. 2002.
433 Styrgruppens protokoll 11 nov. 2002.
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en konstnär som ny projektledare för museet. Planeringsarbetet krävde dock
stora ekonomiska resurser. I Styrgruppen föll då valet på att prioritera Klostermuseet framför projektet ”Birgittas Stora Resa”. De storstilade teaterprojektet fick därför efter två års förberedelsearbete skrinläggas.434
Jubileets ”huvudstäder”: Norrtälje och Vadstena
Bland de tjugotalet orter med egna jubileumskommittéer intog Finsta i Norrtälje kommun och Vadstena en särställning som nära förknippade med Birgittas liv. Deras lokala kommittéer ingick även i den stora Jubileumskommittén och fick därmed en central roll i helheten.
Norrtälje kommun var först ut av de två kommunerna med jubileumsförberedelserna. Initiativet kom, enligt Norrtäljes kulturchef Björn Ahlsén,
från privatpersoner i kommunen, som tyckte att man skulle göra något inför
Birgittajubileet. Intresset var till en början inte så stort hos kommunens tjänstemän. Det väcktes dock efter kommunchefens och kulturchefens deltagande
i Rom vid Birgittas utnämning 1999 till en av tre kvinnliga skyddshelgon för
Europa. Där upplevde de det stora engagemang och intresse som riktades
mot Birgitta från många håll i Europa. Vid hemkomsten ansökte kulturnämnden hos kommunstyrelsen om 400.000 kronor till jubileumsförberedelserna. Den fick till sin förvåning 800.000 kronor, en signal från kommunledningen att man ansåg att jubileumsprojektet var viktigt för kommunen.
Kulturnämnden anordnade öppna stormöten, dit allmänheten fick komma
med synpunkter och förslag. Många idéer väcktes men också ifrågasättande
av nyttan med ett Birgittajubileum. 2001 bildades en Finstakommitté med
representanter från bl a kommunen, kyrkorna, teater- och musikverksamheter, Birgittasystrarna i Djursholm och Finstaföreningen.435 En målbeskrivning för arbetet formulerades:
Kommitténs uppgift skall vara att initiera, planera, samordna och finansiera aktiviteter och verksamheter under 2002 och 2003 med bäring
på den Heliga Birgitta, på Finsta och svensk medeltid. De verksamheter
som kommittén stöder skall vara av hög kvalitet och bedömas komma
kommunen och Finstabygden till nytta i ett långsiktigt perspektiv. Kommittén vill placera besökaren/åskådaren i centrum genom att eftersträva
en verksamhet som är tillgänglig och intressant för många människor
och som kan tjäna ett folkbildande syfte.436

För att undersöka intresset bland allmänheten genomfördes under 2002 en
enkätundersökning i samtliga hushåll i Finsta, den kommundel som stod i
centrum för jubileet. 60 % av de svarande var positiva eller mycket positiva
till jubileet. 45 % var intresserade att hjälpa till på något sätt.437 Att intresset var så stort i Finsta berodde enligt Björn Ahlsén på flera faktorer. Det
hade länge varit ett stort historieintresse i kommundelen med flera kunniga
lokalhistoriker som aktiva pådrivare. Orten hade förlorat arbetstillfällen på
grund av nedläggningen av Landstingets naturbruksgymnasium och såg i
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434 En utförlig redogörelse för diskussionen kring dessa projekt finns i Lindaräng, Ingemar, Ett jubileum i
tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Tema Kultur och Samhälles skriftserie 2005:1, Linköpings Universitet, Linköping 2005, s. 92 ff.
435 Intervju med kulturchef Björn Ahlsén, Norrtälje kommun, 28 nov. 2002.
436 Skrivelse från Björn Ahlsén, okt. 2002.
437 Enkätundersökning av Daniel Mattsson på uppdrag av Norrtälje kommun, oktober 2002.
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jubileet möjligheter att dra till sig nya verksamheter. Sedan 1999 hade lärare
och elever i Skederidsskolan uppfört ett Birgittaspel i juni månad som samlat
mycket folk.
Utifrån sin folkbildande målsättning planerade kommittén ett omfattande program under hela jubileumsåret med föreläsningar, utställningar,
musikprogram, teater och barnaktiviteter. Norrtälje kommun fick också i
uppdrag av Styrgruppen att arrangera den officiella avslutningen på jubileumsåret dagarna omkring den 7 oktober 2003. Ett besökscentrum med
butik och utställningslokaler inrättades intill Birgittas bönegrotta i Finsta.
Verksamheten finansierades med det kommunala bidraget, stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur och sponsormedel från bl a Norrtälje Sparbank.
Katolska församlingen och Birgittasystrarna var mycket engagerade i förberedelsearbetet. Från Svenska kyrkans sida var intresset från början svalt,
men efterhand kom också de med i arbetet.438
Vadstena kommun var med i jubileumsförberedelserna redan vid de
första informella planeringsmötena hösten 1997. När den stora Jubileumskommittén inrättades våren 2001 organiserades under den en särskild Vadstenakommitté. Kommunfullmäktiges ordförande ingick också i Styrgruppen. I politisk enighet beslutade Kommunfullmäktige att anslå 1,8 miljoner
till jubileumsförberedelserna, vilket skulle täcka kostnaderna för en kanslist
på jubileumskansliet och anställandet av en samordnare under 2002 – 2003
med uppgift att under framför allt högtidshelgen ordna med transporter, information, presscenter, parkeringsplatser, övernattningsställen, m m. Några
egna arrangemang var det dock inte tänkt att kommunen skulle genomföra utan framför allt att sköta omhändertagandet av alla gäster, som skulle
komma till staden.439 Inte heller stadens företagare var till en början särskilt
intresserade att engagera sig i jubileet.440
Folkbildningsorganisationerna i Vadstena tillsammans med Vadstena
församling och Vadstena Guideförening tyckte dock att målsättningen från
kommunens sida, att bara ta hand om de besökande gästerna, inte räckte. De
menade att det var viktigt att också väcka Vadstenabornas intresse. Därför
anordnades redan i april 2002 en inspirationsdag med föreläsningar, estradsamtal, pilgrimsvandringar och information om det kommande jubileet.441
Intresset för denna dag blev så stort, att organisationerna beslutade att genomföra en folklig Birgittafest riktad inte minst till Vadstenaborna dagen
innan den egentliga högtidsdagen den 1 juni 2003. Till dessa planer anslöt
sig nu även handeln, stadens krögare och olika föreningar. Birgittafesten finansierades med medel från de deltagande organisationerna. Medeltidsgrupper från olika Birgittaorter inbjöds att medverka i festen. Vadstena kommun
stödde den folkliga inriktningen och beslutade att omvandla en planerad
festmåltid för jubileets inbjudna gäster till en öppen buffé, till vilken också
alla Vadstenabor skulle inbjudas.442
438 Intervju med Björn Ahlsén, 28 nov. 2003.
439 Protokoll vid Jubileumskommitténs möte, 25 mars 2002.
440 ÖC, 14 febr. 2004.
441 Minnesanteckningar från den lokala folkbildningskommittén i Vadstena, 24 okt. 2001, 4 febr. 2002.
442 Ibid, 9 sept., 4 nov. 2002.

125

Helgonbruk i moderniseringstider
Norrtälje och Vadstena representerade två olika strategier i planeringsarbetet. I Norrtälje bemödade kommunledningen sig om att förankra jubileet hos
kommuninnevånarna och ge dem möjlighet att komma med invändningar
och förslag. Folkbildningsaspekten betonades. I kommundelen Finsta ansågs
jubileet ge möjligheter till att stärka den lokala identiteten och skapa nya
verksamheter. I Vadstena såg kommunens ledning till en början som sin huvudsakliga uppgift att vara värd för ett högtidsfirande med ansvar för att ta
hand om de gäster som skulle komma. Aktiviteter för den egna befolkningen
ansågs inte som så betydelsefullt. Tack vare initiativ från olika frivilligorganisationer kom kommunens egna invånare ändå att bli en viktig målgrupp
och även företagen engagerade sig efter hand i jubileet.
Kommer påven?
Tidigt i planeringsarbetet bestämdes att det viktigaste evenemanget under högtidsdagen den 1 juni 2003 skulle bli en ekumenisk högtidsgudstjänst i Vadstena
klosterkyrka med Katolska och Svenska kyrkan som samverkande arrangörer.
Till den skulle höga representanter för kyrkorna och samhället inbjudas, bland
annat påven. I de förhandlingar som sedan följde mellan kyrkorna, var båda
parter måna om att betona den ekumeniska inriktningen av högtiden, samtidigt som de ville att högtidsgudstjänsten skulle vara en nattvardsgudstjänst.
Det betydde att firades mässan efter Katolska kyrkans ordning fick inte protestanterna delta i nattvarden. Det omvända förhållandet skulle gälla om det
blev en mässa efter Svenska kyrkans ordning. I samband med påvens besök i
Vadstena 1989 hade en gemensam mässa firats i Klosterkyrkan under samma
tak men vid skilda nattvardsbord. En sådan lösning kunde Katolska kyrkan
dock inte acceptera nu. Därför beslutades efter långa förhandlingar att två
högtidsgudstjänster med nattvard skulle arrangeras, den ena i Klosterkyrkan,
som följde Svenska kyrkans ordning, och den andra på Slottets borggård enligt
Katolska kyrkans ritual. Men båda två skulle ändå ha en ekumenisk prägel.
Påven skulle, om han kom, predika vid gudstjänsten i Klosterkyrkan och sedan leda den katolska mässan på borggården.443
Inom den särskilda kommitté som förberedde högtidshelgen i Vadstena
fanns det en osäkerhet kring hur mycket Katolska kyrkan egentligen var intresserad av eller hade tid med jubileumsfirandet i Vadstena.444 Den Katolska kyrkan
var inför 2003 engagerad i ett annat jubileum, firandet av att det var 50 år sedan
det katolska stiftet bildades. I en artikel i Katolskt Magasin i december 2002
förklarade den katolske biskopen Anders Arborelius, att Birgittajubileet skulle
infogas i Stiftsjubileet. Om högtidsfirandet i Vadstena den 1 juni skrev han:
År 2003 är också den heliga Birgittas år. I oktober inleddes detta firande
högtidligt i Peterskyrkan i Rom med en ekumenisk vesper. I samband
med detta inbjöds påven till Vadstena, där Birgitta firas den 1 juni. Ännu
är det ytterst osäkert om påven kommer. Men det blir i alla fall en vallfärd för vårt stift den dagen, då också hela det officiella Sverige – sent
omsider – betygar Birgitta sin vördnad. Bara för några decennier sedan
betraktades hon ganska allmänt som en hysterisk ragata, så tala om
omvändelse.445
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443 Intervju med Martin Lind, 20 aug. 2004.
444 Intervju med kyrkoherde Kjell Karlsson, Vadstena, 12 mars 2004.
445 Katolskt Magasin, 13 dec. 2002.
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Hans uttalande kunde tolkas som att Birgittajubileet inte hade högsta prioritet
inom den katolska kyrkan. En av kyrkans medlemmar ställde i en insändare i
Katolskt Magasin frågan till kyrkans ledning: ”Jag har en irriterande känsla
av att vi egentligen inte alls tänkte fira henne men att trycket från Svenska
kyrkan och samhället i stort tvingat oss att ’hänga på tåget’.” Insändaren
ställde flera frågor: Är Birgittas jordiska födelsedag ointressant för Katolska
kyrkan? Firar Svenska kyrkan den historiska Birgitta eller helgonet? Får man
något konkret bevis av Kyrkan för att man gjort en vallfärd till mässan på
Borggården? Hur skall firandet ske enligt Kyrkans rekommendationer? 446
En representant för Katolska Biskopsämbetet svarade:
Jubileumsåret inleddes som du säkert minns redan i oktober i fjol i Rom
av påven Johannes Paulus. Det var hans och kyrkans sätt att markera
Birgittas betydelse. Din antydan om att kyrkan skulle vilja ’smita undan’
jubileet känns inte som en rättvis beskrivning. Visst skulle stiftet kunna
engagera sig mer i Birgittafirandet, men det är som allt annat en fråga
om resurser. Ett jubileumsår som detta väcker också andra aktörer som
av mer eller mindre kommersiella skäl vill glida med på vågen av intresse för Birgitta. Då kan kyrkans roll i jämförelse tyckas blygsam. ….
Några katolska arrangemang utöver mässan är inte planerade … och
något ’vallfärdsbevis’ kommer inte att utfärdas. 447

Meningsutbytet i Katolskt Magasin tydde på att den katolska kyrkans ledning i Sverige ansåg, att det firandet som ägde rum i Rom var katolikernas
främsta bidrag till Birgittajubileet. Stiftsjubileet 2003 skulle nu prioriteras.
Dessutom uttrycktes en kritik mot Birgittajubileets kommersialisering och
hur det officiella Sverige tidigare behandlat heliga Birgitta. Den katolska
vallfärd till Vadstena som planerades i samband med Birgittafesten i juni fick
inte den dignitet att vallfärdsbevis kunde utfärdas.
För arrangörerna av högtidsdagen var den stora frågan huruvida påven
skulle komma? Hans hälsoläge och övriga resande runt om i världen gjorde
det osäkert. Under jubileumsfirandet i Rom i oktober 2002 verkade påven beredd på att tacka ja till inbjudan. ”Jag gläder mig åt de positiva tongångarna”,
sade Fredrik Vahlquist, ordförande i jubileets högtidskommitté, efter ett personligt möte med påven.448 Ändå fick kommittén arbeta med olika scenario
med och utan påvens närvaro. Det handlade inte bara om plats och värdskap
för gudstjänsten utan om säkerhetsarrangemang, TV-sändningar och hur de
övriga evenemangen under högtidsdagarna skulle inpassas. I november 2002,
ett halvår innan högtidsfesten, besökte biskop Martin Lind från Svenska kyrkan och den katolske biskopen Anders Arborelius påven och presenterade för
honom förslaget till utformning av jubileumshögtiden i Vadstena. En månad
senare kom det slutgiltiga beskedet från Vatikanen, att påven inte skulle närvara. Något motiv angavs inte. I stället för påven skulle Vatikanen sända en annan hög representant till Vadstena, chefen för enhetsrådet, kardinalen Walther
Kasper.449 Meddelandet om att påven inte skulle komma mottogs med blandade känslor. Biskop Martin Lind menade, att med påven närvarande skulle
jubileet ha blivit ännu mer uppmärksammat och kanske fått en internationell
446 Ibid.,28 mars 2003
447 Ibid.,28 mars 2003.
448 ÖC, 5 okt. 2002.
449 Intervju med biskop Martin Lind, 20 aug. 2004.
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betydelse.450 Kyrkoherde Kjell Karlsson i Vadstena församling ansåg däremot,
att fokus nu kunde riktas på alla arrangemang under jubileumshelgen och inte
bara på en händelse och en person.451
Tillbakablick på planeringsskedet
När starten på Birgittajubileet närmade sig i oktober 2002 hade sex år gått
från det att Fredrik Vahlquist hösten 1996 i Birgittastiftelsen väckte de första
idéerna om ett firande av Birgittas födelse, något som aldrig tidigare hade
högtidlighållits. Det var också i Birgittastiftelsens hägn som planeringsarbetet ägde rum fram till våren 2001, då ansvaret överflyttades till en ny jubileumsorganisation inom Länsstyrelsen Östergötland. I Stiftelsen fanns erfarenheter av tidigare Birgittajubileer och personer som både kunde och ville
engagera sig i ett nytt jubileum. Fredrik Vahlquist, Åse Berglund och inte
minst Lars Bergquist blev viktiga nyckelpersoner för jubileets utformning
och organisering. Stiftelsens kulturella målsättning, att ”söka bevara det rika
kulturarv, som Sverige äger i den heliga Birgittas liv och gärning” präglade
förberedelsearbetet. I målformuleringarna poängterades de historiska och
kulturella aspekterna. Man ville åstadkomma ett ”rikt och varierat utbud”
som vände sig till en bred målgrupp. Lars Bergquist, stiftelsens ordförande,
kom att spela en dominerande roll i förberedelsearbetet som ordförande för
planeringsgruppen, generalsekreterare, ansvarig för Klostermuseets utformning, författare av skrifter och måldokument, informatör och huvudansvarig
för att finna sponsorer till de olika projekten. Han gjorde detta arbete huvudsakligen ideellt. Planeringsarbetet inför jubileet kom i hög grad bära Lars
Bergquists signatur.
När syftet med jubileet skulle formuleras bröts olika förslag mot varandra. Från början föreslogs att Birgittas budskap om fred, försoning och
enhet skulle lyftas fram som ett centralt tema. Efter hand lämnade man idén
om ett samlande tema för att i stället betona mångsidigheten både i Birgittas
person och i jubileets utformning. Jubileet skulle vända sig till den svenska
allmänheten med ett rikt och varierat utbud. Det skulle också bygga något av
bestående värde. Till det räknades forskning, dokumentation och skapandet
av ett nytt klostermuseum. Mycket personella och ekonomiska resurser satsades på vetenskapliga symposier, uppbyggnad av ett virtuellt bibliotek och
en bilddatabas riktad till forskare och utgivning av vetenskaplig litteratur.
Samtidigt ville jubileumskommittén engagera folkbildningsorganisationerna
som viktiga aktörer för att nå ut med jubileet till en bred publik.
En aktör som saknades i det centrala planeringsarbetet under hela förberedelsetiden var SSB, som vid tidigare jubileer spelat en viktig roll. De var
representerade i Symposie- och Högtidskommittén men inte i den övergripande organisationen. SSB kom dock att som tidigare ansvara för arrangemangen kring ”Birgittas himmelska födelsedag” den 23 juli, SSB:s traditionella Generalkapitel i Vadstena.
Våren 2000 uppvaktades regeringen med en begäran att det skulle bildas
en statlig, riksomfattande jubileumskommitté som skulle ha huvudansvaret
för planering och genomförandet. Förslaget vann dock inte gehör. Reger128

450 ÖC, 4 dec. 2002.
451 VT/MT, 5 dec. 2002.
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ingen ansåg tydligen inte att ett Birgittajubileum var någon nationell angelägenhet utan mer hörde till ett regionalt intresseområde. Därför skickades det
bidrag som beviljades av kulturdepartementet till Länsstyrelsen Östergötland. På landshövding Björn Erikssons initiativ inordnades jubileumsorganisationen i Länsstyrelsens regionala utvecklingsprogram för kultur och turism. Generalsekreteraren och projektledaren för jubileet blev nu tjänstemän
inom Länsstyrelsen, formellt därmed även statsanställda. Landstinget bidrog
också med pengar och deltog med en representant i Styrgruppen, vilket ytterligare gjorde jubileet till en offentlig angelägenhet. Landstinget motiverade
sitt engagemang med jubileets historiska, kulturella och turistiska betydelse
för regionen. Den jubileumsorganisation, som växte fram inom Länsstyrelsens ram, kombinerade både en decentraliserad och centraliserad styrning.
Frihet gavs åt alla underkommittéer att forma sina olika arrangemang, samtidigt som de själva måste stå för finansieringen av dem. Styrgruppen blev
ett centralt organ som beslutade i viktiga policyfrågor och ansvarade för
ansökan av sponsormedel. I diskussionen om fördelning av sponsorsmedel
beslutade Styrgruppen att satsa på uppbyggnaden av ett klostermuseum i
Vadstena framför ett europeiskt teaterprojekt. Det ansågs viktigt att få något
av bestående värde efter jubileets slut. Inriktningen av detta museum blev
efter många turer, att erbjuda besökarna andliga upplevelser och inlevelse i
klostertidens tankevärld framför exponeringen av historiska föremål.
Vadstena kommun var med i planeringsarbetet redan på ett tidigt stadium. Kommunen såg som sin uppgift att framför allt vara värd och sköta
logistiken för alla gäster som under högtidsdagarna skulle komma till Vadstena. För detta ändamål satsades 1,8 miljoner kronor. Förhoppningen var,
att jubileet skulle positivt påverka turismen och kommunens utveckling.
Arrangemang för den egna befolkningen ansågs dock till en början inte så
viktiga. I Norrtälje hade kommunledningen en annan prioritering. Där poängterades jubileets förankring hos kommuninnevånarna, folkbildning och
jubileets betydelse för att stärka den lokala identiteten.
Kyrkornas representanter fanns med vid det första planeringsmötet
1997 men kom sedan att spela en undanskymd roll i det centrala planeringsarbetet, tills de fick ta plats i den centrala Styrgruppen. Uppfattningen
i Styrgruppen var att kyrkorna framför allt skulle sköta gudstjänstverksamheten under jubileumhögtiden i Vadstena. Svenska kyrkans representanter
ville emellertid vara med och påverka helheten i utformningen av jubileet
och inte bara den andliga delen. Därför agerade de kraftfullt för att få plats i
Styrgruppen. När de slutligen släpptes in i gruppen, kom de kyrkliga och de
allmänkulturella målsättningarna och aktiviteterna att vävas samman till en
helhet vilket blev ett viktigt kännemärke för jubileet.
Med landshövdingen, biskopen och jubileets generalsekreterare, den
tidigare ambassadören i Vatikanen Lars Bergquist i spetsen fick jubileet en
ledning som representerade ett betydelsefullt kulturellt kapital med en stor
kontaktyta, vilket var av betydelse vid uppvaktningar hos myndigheter, tilltänkta sponsorer och vid marknadsföringen av jubileet. Efter det att kyrkorna blev representerade i det centrala planeringsarbetet, kom en inbjudan från
Vatikanen att inleda jubileet i Rom redan i oktober 2002 med symposiedagar
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och en ekumenisk vesper under ledning av påven. Frågan är om denna inbjudan kommit ifall kyrkorna ställts utanför Styrgruppen.
När högtidsfirandet i Vadstena den 1 juni 2003 planerades, var kyrkorna överens om att det skulle bli en ekumenisk högtid och att den skulle
firas med nattvard. Eftersom de teologiska positionerna var låsta mellan kyrkorna i nattvardsfrågan, var de tvungna att anordna två separata högtidsgudstjänster. Planeringen av de kyrkliga aktiviteterna påverkades även av
osäkerheten om påven skulle komma liksom av vilken prioritet den katolska
kyrkan i Sverige lade vid Birgittajubileet jämfört med det samtidiga 50-års
firandet av Katolska Stiftets tillkomst.
Firandet i Rom
Det årslånga Birgittafirandet inleddes i Rom den 4 oktober 2002 med bland
annat en vesper i Peterskyrkan. Den väldiga kyrkan var fylld av ca. 8000 gudstjänstbesökare. Som en romersk kejsare på sin triumfvagn kom påven Johannes Paulus II inrullande i kyrkans mittgång stående i sitt specialkonstruerade
fordon. På italienskt vis hälsades påven med ett öronbedövande jubel, applåder
och stampningar i golvet. Han svarade med att välsigna människomassorna
och riktade särskilt sin välsignande hand mot alla de TV-kameror, som direktsände Birgittavespern till miljontals tittare ut över världen, bland annat till
Sverige. Framför påvevagnen gick två led av Birgittasystrar. De bar höga ljus
i sina händer. Längst fram i kyrkan fanns bland de särskilt inbjudna gästerna,
kronprinsessan Viktoria, den danska prinsessan Benedikta, den diplomatiska
kåren i Rom, kardinaler och biskopar, även lutherska biskopar och präster
från Sverige. I den annars manliga prästkåren fanns även fyra kvinnliga präster från Linköpings stift. På två läktare trängdes ett stort uppbåd journalister
och fotografer från internationell press, radio och TV. Orgeln brusade och en
vitklädd flickkör från Slovenien sjöng under påvens intåg.
När påven med viss möda hade tagit plats under Berninis väldiga bronsbaldakin började vespern. Texter och böner lästes på olika språk. Så kom
påvens predikan. Han talade om Birgittas enande betydelse för den senmedeltida kyrkan under en tid av splittring och andligt förfall i Europa. Hon
vittnade om Europas kristna rötter och kämpade för enhet mellan de troende. Här i Rom, vid apostlarnas och martyrernas gravar, tillbringade hon
många timmar i bön. Här fick hon kraft att arbeta för kyrkan och samhället.
Birgitta är enhetens helgon, hävdade påven. Han uttalade som sin förhoppning, att den ekumeniska vespern skulle påskynda dialogen mellan kyrkorna
och leda fram till full kristen enhet.452 Efter predikan tändes den heliga elden
vid högaltaret, så att lågorna steg höga mot himlakupolen. Vespern avslutades som den började. ”Påvemobilen” rullade ut under gudstjänstdeltagarnas
ovationer. Påven höjde sin hand till välsignande.453
Vespern i Peterskyrkan omramades av ett tvådagars seminarium i det
ståtliga Palazzo della Cancelleria, byggt på den plats där Birgitta en gång
bott under sin vistelse i Rom. 250 seminariedeltagare från Sverige och andra
nordiska länder deltog tillsammans med en lika stor grupp representanter
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för Vatikanen och religiösa ordnar i Rom. I sin välkomsthälsning uttryckte
generalabbedissan för Birgittasystrarna i Rom, moder Tekla, Birgittas betydelse som både en religiös och politisk gestalt av betydelse för Europa och
hela världen som inspiratör att skapa fred och försoning:
With her message of peace and love, of religious and civil commitment
for the spiritual and social unity of peoples, St Bridget is truly ’a Prophetess of new times’. May St Bridget, the ‘glory’ of Europe and a personality with a universal heart, help us to transform the world into a
single home and the different peoples into a single family. Inspired by
her faith and charity, may we advance a step further in our efforts on the
way towards that unity which Christ himself yearned for in his earnest
prayer: ‘Father, that all may be one’.454

Temat för seminariet var ”For a More Just and More Worthy World” och
tonvikten i föreläsningarna, liksom i moder Teklas välkomsttal, lades på
”home” och ”family”, individen och familjen. Birgittas roll som ett föredöme för dagens kvinnor betonades särskilt. Alla föreläsare representerade
den katolska kyrkan och präglades av en kvinnosyn som betonade kvinnans betydelse för familjen och som stöd för mannen. Det omfattande och
storslagna firandet under påvens beskydd och med närvaro av ett stort antal katolska kardinaler och biskopar uttryckte heliga Birgittas och Birgittasystrarnas viktiga roll i den katolska kyrkan. Arrangemangen sponsrades
dessutom av flera av Italiens största banker.455 Den katolska dagstidningen
L´Osservatore Romano ägnade tre helsidor åt jubileet med huvudrubrik på
första sidan:”Con l´ardore della sua vita e della sua spiritualitá Brigida è una
testimone di ecumenismo” (Genom betoning på liv och spiritualitet är Birgitta ett vittnesbörd om ekumenik). Tidningen återgav hela påvens tal, där
Birgitta och Birgittasystrarna sågs som föreningslänkar mellan de lutherska
kyrkorna i Norden och den katolska kyrkan.456 Trots allt tal om att arbeta för
samhörighet och gemenskap mellan människor och Birgittasystrarnas stolta
paroll ”L´unita è la nostra missione” (Enheten är vår mission) demonstrerades vid den katolska nattvardsmässa, som firades under symposiedagarna,
den kyrkliga splittringen. De protestantiska deltagarna, lekmän såväl som
biskopar och präster, fick se på när nattvardselementen utdelades.457
”Birgittas skalle drog storpublik”
Den 5 november fylldes Klosterkyrkan i Vadstena av en nyfiken publik som
ville följa en DNA-undersökning av relikerna i kyrkans relikskrin. Ja, själva
provtagningen fick publiken inte vara med om. För att inte relikerna skulle
besmittas av främmande DNA skedde den inför endast en liten grupp åskådare och en TV-kamera från vetenskapsprogrammet Nova. Platsen kring
relikskrinet nära högaltaret förvandlades till ett biokemiskt laboratorium.
Genetikern Marie Allen och osteologen Anna Kjellström iklädda vita laboratorierockar lyfte värdigt upp de två skallar som förvarades i relikskrinet.
Målsättningen var, att försöka konstatera om skallarna härstammade från en
454 La Guida, Celebrations for the VII Centenary of the birth of St Bridget of Sweden. Tipografia Vaticana,
Rom 2002, s. 7.
455 Vid jubileet utdelad lista över sponsorer, i författarens ägo.
456 L´Osservatore Romano, 6 okt. 2002.
457 Författarens fältanteckningar, 5 okt. 2002.
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mor och en dotter, enligt traditionen Birgitta och hennes dotter Katarina.458
Anna Kjellström, osteologen, uttryckte genast spontant utifrån sin erfarenhet, att skallarna härstammade från två kvinnor. Huruvida de var släkt
skulle nu testas genom att göra DNA-prov. Marie Allen, genetikern, sågade
försiktigt bort sockerbitsstora bitar från kranierna, som sedan preparerades
för utvinnande av DNA. Minst ett halvt år skulle det ta innan forskarna
kunde ge något utlåtande om resultatet av DNA-undersökningen. Under tiden hoppades de kunna få släktforskares hjälp att hitta någon nu levande
släkting till Birgitta på kvinnosidan. Därigenom skulle man kunna sluta sig
till om de båda skallarna hörde samman med Birgitta och Katarina.459 Efter
provtagningen släpptes allmänheten in i kyrkan och trängseln blev stor kring
relikskrinet. De medverkande forskarna förklarade undersökningstekniken
och vad man eventuellt skulle kunna komma fram till. Stämningen var andaktsfull. Birgittasystrarna i Vadstena fanns också på plats för att bese de
reliker som kanske härstammade från deras ordens grundare.

Relikundersökningen i Klosterkyrkan
Foto: Christer Elderud

Initiativet till DNA-undersökningen kom från Vadstena församling, som
hade fått tillstånd både av Birgittasystrarna och Länsstyrelsen att genomföra
provtagningen.460 ”Det här är det svåraste man kan ge sig på. För oss och
våra tester är det den ultimativa utmaningen”, sade DNA-forskaren Marie
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Allen i en tidningsintervju.461 Undersökningen var infogad i ett större projekt
vid Uppsala universitet med syfte, att undersöka hur modern DNA-teknik
kunde användas i en museisamling och på arkeologiskt material. Projektet
var tvärvetenskapligt där historia, arkeologi, osteologi, genetik och bioinformatik skulle mötas för att söka finna svar på historiska gåtor. Kvarlevor
från Birger Jarl, Karl XII och Bockstensmannen i Varbergs museum hade
tidigare undersökts.462 Det massmediala intresset fokuserades på kontrasten
”DNA” och ”Birgitta”, modern forskning och medeltidshistoria. Skulle de
vetenskapliga framstegen äntligen avslöja vad som var historiskt sant om
Birgitta? När detta skrivs, mer än fyra år efter provtagningen, har resultatet
av undersökningen ännu inte publicerats. Forskarna hänvisar till, att anhopningen av DNA-undersökningar i anknytning till olika rättsfall har fått
prioriteras framför denna undersökning av heliga Birgittas kvarlevor.463
Var Birgitta epileptiker?
Var Birgitta frisk eller sjuk? Kan man förklara hennes uppenbarelser med att
hon led av någon psykisk sjukdom? Frågan hade sysselsatt den medicinska
forskningen redan i samband med jubileet 1891. Upptäckten då av en hasselnötsstor upphöjning på det kranium i Vadstena Klosterkyrkas relikskrin,
som av traditionen ansetts komma från Birgitta, ledde till teorin att en hjärntumör orsakat hennes uppenbarelser. I samband med jubileerna 1923 och
1941 intresserade man sig återigen för relikerna i skrinet och diskuterade
deras äkthet och betydelse för förståelsen av Birgitta.
En uppmärksammad artikel i Läkartidningen i december 2000 av överläkare Ann-Marie Landtblom vid Hälsouniversitetet i Linköping riktade
återigen intresset mot relikerna. Artikeln hade rubriken ”Hade heliga Birgitta epilepsi?”. Landtblom hänvisade till sin gamle lärare Carl Herman Hjortsjö, som på 1950-talet hade undersökt relikerna i relikskrinet och särskilt
de två skallarna, vilka ansetts vara heliga Birgittas och dottern Katarinas.
Hjortsjö hade också upptäckt upphöjningen på ett av kranierna, som han
tolkade kunde vara bildad av en tumör och i sin tur utlöst epileptiska anfall. 464 Landtbloms artikel var egentligen inget ställningstagande varken för
eller mot epilepsiteorin, men den blev utgångspunkten för anordnandet av
ett internationellt symposium i Vadstena i slutet av mars 2003 med temat
”Epilepsy, Neurobiology and Religious Creativity”. Symposiet arrangerades
av Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet tillsammans med Birgittajubileet. Lars Bergquist ingick i symposiets organisationskommitté. I inbjudan
till symposiet beskrev organisationskommittén syftet:
The relationship between neurological disorders and religious visionary
inspiration has been increasingly the subject of discussion in scientific
circles over recent decades. Many famous artists, writers and mystics
have suffered from neurological disease. It is well known that great personalities like Kirkegaard and Dostojevsky were affected by epilepsy,
461 ÖC 9 aug. 2003.
462 Allen, Marie.
463 VT/MT, 1 juni 2006.
464 Läkartidningen nr 51-52, 2000, s. 6044-6048.
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and the possibility that Saint Birgitta also suffered from this ailment has
also been discussed.465

Inbjudan slog alltså fast, att berömda konstnärer, författare och mystiker
hade plågats av neurologiska sjukdomar och att det var möjligt, att även heliga Birgitta hörde till dessa. Symposiet samlade ett 90-tal deltagare som till
90 % representerande neurologisk, psykiatrisk eller cellbiologisk forskning.
Föreläsningarna, som alla var på engelska, berörde bl a “The temporal lobe
and its functions”, ”Religion and health”, ”Neural correlates of religious experience”. Forskningsteorierna applicerades på Søren Kirkegaard, Emanuel
Swedenborg, Fjodor Dostojevskij, som alla sades haft epilepsi vilket påverkat
deras författarskap. Hyperreligiositet, hypergraphica (”skrivklåda”), förändringar i sexuellt beteende och distraktion uppträdde enligt forskare ofta efter
epileptiska anfall, något som man också kände igen hos dessa författare och
i viss mån även hos Birgitta. Det fanns enligt Anne-Marie Landtblom dock
även sådant hos Birgitta, som talade emot att hon lidit av epilepsi.466
Symposiet uppmärksammades förvånansvärt litet i massmedia, trots att
det samlat några av de främsta internationella forskarna på området. En av
de få som skrev om det var Kerstin Vinterhed i DN. Hon saknade i symposiet
en vetenskapsteoretisk problematisering. ”Att den metaboliska aktiviteten
ökar i en viss del av hjärnan är faktiskt inte direkt översättbart till ’Bröderna
Karamazov’”, menade hon. ”Man vet inte ens om det är Birgittas kranium
det handlar om eller om Dostojevskij led av sjukdomen över huvud taget
och om den i så fall var orsakad av syfilis – vilket en rysk symposiedeltagare
häftigt opponerade sig emot!” Vinterhed liknade kopplingen mellan epilepsi
och religiösa upplevelser med Descartes försök på 1600-talet att lokalisera
själen till tallkottskörteln.467
Den kvinnliga sexualitetens och trafikens beskyddare
Det fanns många intressenter som under jubileumsåret ville bruka Birgitta
för olika syften. I mitten på maj 2003 utnämnde förbundet Kvinnor i Svenska
kyrkan heliga Birgitta till beskyddare av kvinnors sexualitet. Det skedde vid
förbundets årsmöte i Vadstena. I pressmedelandet framfördes:”Vi ber alla
kyrkor att göra upp med ett teologiskt arv som skuldbelägger och nedvärderar kvinnors sexualitet. …. Vi noterar med glädje att den heliga Birgitta var
banbrytande såsom litteraturhistoriens kanske första skildrare av en kvinnas
födande.” Särskilt vände sig årsmötet till den katolska kyrkan med krav
på att den ”gör upp med sin ålderdomliga syn på att sex enbart är till för
fortplantning. Det är inte en ansvarig hållning i dagens värld”.468 Varför tilldela just heliga Birgitta denna roll som beskyddare av kvinnlig sexualitet? I
en tidningskommentar förklarade en av deltagarna, lektor Kerstin Bergman,
årsmötets uttalande:
Kvinnliga helgon brukar vara jungfrur. Sankta Lucia och heliga Agnes
kämpade till döds för sin jungfrudom. Finns det alls något kvinnligt
helgon som varit annat än jungfru? Jo, heliga Birgitta. Som mor till åtta
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barn måste hon ha haft sexuell erfarenhet. Kvinnor i Svenska kyrkan
tar fasta på det och ger sitt bidrag till tolkningen av Birgitta genom att
utnämna henne till beskyddarinna av kvinnans sexualitet. …. Det är
på tiden att en tolkning av Birgittagestalten förs fram, som kan vara
ett alternativ till den ännu förhärskande, 700 år gamla patriarkaliska
tolkningen.469

Frågan hamnade på ledarplats i ÖC. Ledarskribenten instämde i sak i årsmötets krav, att man inom kyrkorna måste göra upp med nedvärderingen
och skuldbeläggningen av kvinnors sexualitet men ansåg, att Birgitta ingalunda var någon sexapostel.
Men Birgitta var också ett barn av sin tid och bar med sig rådande fördomar om kvinnors roll i kyrka och samhälle och inte minst om sexualitet. Nedtecknat finns Birgittas negativa mening om kroppsvätskor och
hon ansåg till exempel att spermavätska var något ytterst motbjudande.
Att hitta något nedtecknat som tyder på att Birgitta generellt såg välvilligt på kvinnlig sexuell lust och sinnlighet är kanske inte så lätt att finna.
…… Valet av Heliga Birgitta som beskyddarinna av kvinnors sexualitet
kan som sagt diskuteras. Inte minst med tanke på hennes bidrag till det
teologiska arv, som kvinnorna i vår kyrka nu vill göra upp med.470

Veckan efter Birgitta blivit den kvinnliga sexualitetens beskyddare, användes hon som beskyddare av trafiken. Initiativet kom från Svenska kyrkan i
Boxholm i samband med att en ny vägsträckning av Riksväg 32 genom Boxholms kommun skulle öppnas. Birgittas koppling till orten var att Aspanäs,
där Birgitta tillbringade några år som ung flicka, låg inom kommunen. En
4,5 meter hög plåtskulptur av Birgitta tillverkades och placerades på en hög
bergsknalle väl synlig för alla vägfarande. Mitt på den nya körbanan firades en invigningsgudstjänst med 500 deltagare, blåsorkester, manskör och
predikan av vice statsminister Margareta Winberg. Själva invigningen av
Birgittaskulpturen förrättades av landshövding Björn Eriksson. Församlingens kyrkoherde Lars Cederlöw talade om Birgittaskulpturen som en symbol
för att de vägfarande skulle skyddas från olyckor. Kollekt upptogs till en
nyinrättad trafikskadefond.471 Så fick då Birgitta till slut ett monument utan
Jubileumskommitténs medverkan och med en annorlunda placering, högt
uppe på en bergsknalle vid porten till ”Birgittaland”.
Den stora festen i Vadstena
Lördagen den 1 juni 2003 öppnades den folkliga Birgittafesten i Vadstena
med invigning av Stora torget, som med anledning av jubileet hade genomgått en omfattande ombyggnad och försköning. Dagen fylldes sedan med
medeltidsmarknad, tornerspel, föreläsningar, teater- och musikprogram. En
särskild Birgittabakelse, resultatet av en baktävling som Motala tidning anordnat, invigdes. På gator och torg trängdes folk från när och fjärran. Gensvaret på den folkliga festen var överväldigande. Landshövdingen, biskopen
och Birgittasystrarna deltog i de folkliga arrangemangen med liv och lust. På
kvällen umgicks Vadstenaborna med de inbjudna gästerna vid en uppslup469 ÖC, 26 maj 2003.
470 Ibid., 26 maj 2003.
471 ÖC, 26 maj 2003.
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Birgittaskulptur i vid Rv 32 nära Boxholm. Foto: Författaren
136

Kapitel 5. Helgonbruk i en ”senmodern” tid
pen fest på Slottet med irländsk musik, dans och avnjutandet av kommunens
buffé. I kvällsskymningen uppförde Norrköpings Symfoniorkester på slottets borggård sviten ”I Vadstena kloster” komponerad av Gustav Bengtsson,
son till musikdirektör JF Bengtsson, som var en av inititativtagarna till det
första Birgittajubileet 1891.472
Till söndagens högtidsgudstjänst i Klosterkyrkan hade 700 sittplatser
ställts till förfogande för Vadstenaborna. De resterande tusen platserna intogs
av de inbjudna gästerna, bland dem kungen och drottningen, prinsessan Benedikte av Danmark, presidenterna från Finland, Estland och Lettland, stadsråden Anna Lindh och Marita Ulfskog samt ett stort antal diplomater från olika
länder. Uppslutningen av de kungliga, statsöverhuvuden från olika länder och
andra höga gäster gav högtidsgudstjänsten karaktären av en nationell högtid.
De kyrkliga dignitärerna från de lutherska, katolska, ortodoxa kyrkorna och
olika svenska frikyrkor bildade en lång procession. De tågade in i kyrkan med
en stor grupp pilgrimer i spetsen som under en vecka vandrat mot Vadstena.
Den katolske kardinalen Walther Kasper och svenska kyrkans ärkebiskop KG
Hammar predikade. Kardinal Kasper betonade bland annat:
In Saint Brigida we celebrate a saint of the still undivided Church, venerated therefore by both Lutherans and Catholics as well. Despite our tragic
divisions this common heritage and this common veneration binds us together still today in a profound communion of faith and of responsibility.
Saint Brigida is our common mother in faith, and she was already in her
days the common mother of the whole of Europe. ……. Tragically our
divisions have contributed to secularisation and pluralism, where Christian convictions, values and ethical norms are no longer the generally
recognised basis of our nations and societies. ….. The Christian voice has
become weak enough that we cannot afford any longer to be divided,
to behave as competitors and as strangers; we should unite our voices
so they can be heard better; we should give common witness, which the
world more than we think urgently needs and yearningly looks for.473

Enligt kardinal Kasper representerade heliga Birgitta den under senmedeltiden
odelade kyrkan och han beklagade kyrkornas nuvarande splittring som bidragit till sekularisering och normlöshet. Därför har kyrkorna inte längre råd att
vara splittrade, hävdade kardinalen. Ärkebiskop KG Hammar undvek i sin
predikan frågan om kyrkornas organisatoriska splittring. När Jesus talar om
enheten, de kristnas enhet, handlar det om kärlekens enhet, menade han. Heliga Birgittas önskan var att uppenbara och synliggöra Guds kärlek i tiden. Det
är meningen med att vara kyrka och att vara människa, ansåg Hammar.474
Gudstjänsten avslutades med en ceremoni, där kyrkoledare från Svenska
kyrkan, Syrisk ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, Pingströrelsen och andra
frikyrkosamfund samlades kring Birgittas relikskrin till bön och utdelandet
av välsignelsen. Denna akt av vördnad för Birgitta och relikerna var i sig
en märklig symbolhandling, då flera av deltagarna representerade kyrkosamfund som traditionellt kännetecknats av en kritisk syn på helgondyrkan.
Pingströrelsens företrädare fick senare kritik i Tidningen Dagen för sitt deltagande i ceremonin men han svarade, att inom rörelsen samlades man varje
472 DN och Expressen, 1 juni 2003 samt författarens fältanteckningar.
473 Kasper, Walther, Sermon on the Jubilee High Mess. Utdelad utskrift i författarens ägo.
474 TV-inspelning för Sveriges Television, 1 juni 2003.
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år kring Lewi Petrus grav, rörelsens grundare, för att be. Därför kunde han
med gott samvete även be vid Birgittas grav.475
Efter en högtidsmiddag för de inbjudna gästerna samlades ca. 5000 deltagare till den katolska utomhusmässan på Slottets borggård. De flesta var
katoliker av olika nationaliteter, som kommit tillresande endast för denna
mässa och för en efterföljande vandring till Birgittas relikskrin i Klosterkyrkan. Kungaparet och de statsöverhuvuden och kyrkoledare, som inte var
katoliker, åsåg mässan från en särskild läktare.476 Överenskommelsen mellan
kyrkorna var från början, att även denna gudstjänst skulle ha en ekumenisk
prägel. Fyra dagar före högtidsfirandet fick biskop Martin Lind besked om,
att inget ekumeniskt inslag skulle förekomma. Efter intensiva förhandlingar
backade slutligen den katolska kyrkan från denna inriktning och tillät biskop Lind, att hålla ett kort tal i slutet av mässan.477
De långa förhandlingar och förberedelser som föregick högtidsfirandet
underströk den betydelse de centrala aktörerna, framför allt Svenska kyrkan
och Katolska kyrkan, lade vid arrangemanget. Båda ville markera en ekumenisk vilja, samtidigt som parterna önskade synliggöra sina egna teologiska
ståndpunkter. I de ritualer som inte hade någon större teologisk laddning,
processioner, bön vid Birgittas relikskrin, textläsningar, demonstrerades en
vilja till enhet. När det kom till nattvardsfirandet, Jesus kärleksmåltid, var
positionerna låsta. Martin Linds konklusion efter jubileet var, att firandet tyvärr inte förde kyrkorna närmare varandra. Han hoppades på att fler enande
ritualer skulle kunna utvecklas som inte var teologiskt problematiska.478
De omgivande, folkliga evenemangen präglades dock inte av några teologiska kontroverser. Fromma inslag blandades med upptåg av olika slag.
Birgittasystrar i sina dräkter rörde sig i folkvimlet och bland medeltidsknallarna. De fotograferade och lät sig villigt fotograferas. Jubileumsdagarna
rönte ett stort massmedialt intresse inte minst för de lekfulla, gränsöverskridande inslagen. Ett särskilt presscentrum inrättades under Länsstyrelsens ledning. Cirka 200 journalister ackrediterades och fler kom oanmälda. Många
TV-kanaler, både svenska och utländska, var på plats för att rapportera om
händelserna. Högtidsgudstjänsten direktsändes i TV över hela Norden.479
SSB:s ekumeniska konferens
Vid tidigare Birgittajubileer hade SSB spelat en stor roll i förberedelsearbetet
och genomförandet. Så blev inte fallet denna gång. Deras engagemang blev
i huvudsak att ansvara för det årliga firandet av Birgittas ”himmelska födelsedag” i Vadstena. Organisationen hade nu ca. 300 medlemmar men vid de
årliga högtidssammankomsterna på Birgittadagen den 23 juli fylldes Klosterkyrkan med många fler, både av tillresande och Vadstenabor.480
SSB:s Generalkapitel under jubileumsåret var samlat kring temat ”Birgitta
– en ekumenisk bro”. En av dagarna ägnades åt en ”ekumenisk konferens”.
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475 Intervju med Martin Lind, 20 aug. 2004.
476 TV-inspelning för Sveriges Television, 1 juni 2003 samt författarens fältanteckningar.
477 Intervju med Martin Lind, 20 aug. 2004.
478 Intervju med Martin Lind, 20 aug. 2004.
479 Sammanträdesprotokoll ang. Högtidsdagarnas praktiska genomförande, 12 maj 2003.
480 Medlemsantalet inofficiellt, uppgiften från intervju med medlemmar i SSB.
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Birgittasystrar vid Klosterkyrkan
Foto: Christer Elderud

Den inleddes med en ”Mässa för Kyrkans enhet” och följdes av en serie föreläsningar. Tre av de fem föreläsningarna hölls av representanter för Katolska
kyrkan. En kritisk syn mot de lutherska kyrkornas hållning i ekumeniska
frågor var ett genomgående tema. Rektorn för det katolska prästseminariet i Stockholm Ingvar Fogelqvist föreläste om ”Birgitta, birgittinerna och
ekumeniken”. Vid andra Vatikankonciliet på 1960-talet slog den Katolska
kyrkan fast, att det är en förpliktelse för varje kristen att verka för kristen
enhet. Eftersom Birgitta alltid var lojal till kyrkans dekret skulle hon, om
hon levat idag även underkastat sig detta, menade Fogelqvist. I Birgittas egna
texter kan man finna, att hon var kritisk mot den ortodoxa kyrkan som hon
bland annat mötte på Cypern. Hon uppmanade dem att underkasta sig den
katolska kyrkan och överge den ortodoxa liturgin. Hennes hållning grundades på den uppfattning, att det endast var den Katolska kyrkan som ägde den
fulla sanningen. Detta är fortfarande vår inställning, hävdade Fogelqvist.
Det som Birgitta framför allt kämpade mot var avfallet från den kristna
tron. 1200-talet hade varit kyrkans och den kristna kulturens höjdpunkt.
På 1300-talet kom en vändning genom occamismen och nominalismen som
förnekade begreppens objektiva verklighet. Sekulariseringen tog sin början
här, enligt Fogelqvist. Idag är den stora fienden, som kyrkan måste kämpa
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mot, ”postmodernismen”. Den påminner om nominalismens relativitetsuppfattning och förnekar, att det finns en objektiv sanning. Vad de kristna idag
kan göra tillsammans är att bekämpa sekularister och relativister och hävda
sanningen i den ”klassiska” kristendomen, hävdade Fogelqvist.481
Den följande föreläsningen om ”Ekumenikens förutsättningar” hölls av
professor Ola Tjørnholm från Oslo, som nyligen hade konverterat från den
lutherska till den katolska kyrkan. Även han riktade stark kritik mot ”den
kontinentala protestantismen”, särskilt den tyska evangeliska kyrkan. Den
strävar inte längre mot kyrkornas synliga enhet utan talar mer om mångfald
och samexistens, menade Tjørnholm. Den är påverkad av postmodernismen
där det inte finns någon objektiv sanning utan allt är lika giltigt. Var och en
blir salig på sin tro. Tjørnholm kritiserade särskilt de protestantiska kyrkor
som insisterat på att Katolska kyrkan skulle visa ”eukaristisk gästfrihet”, d v
s öppna nattvarden även för icke katoliker. Det är ju omöjligt, menade Tjørnholm, eftersom dessa kyrkor står långt från ”katolsk eukaristisk tro”. De
lutherska kyrkorna har svikit Luther som egentligen inte ville skapa något
nytt kyrkosamfund. Hans invändningar handlade mer om praktiska ting som
nattvardsbruk, privatmässor och prästcelibat. Nu har lutherdomen ”protestantifierats” av pietism och liberalteologi. Religion har blivit en känsla, inte
en sanning, hävdade Tjørnholm.482
Sammantaget präglades dessa föreläsningar av en kritisk hållning till
de lutherska kyrkorna, vilka inte längre ansågs sträva mot kyrkornas synliga enhet och den objektiva sanning som Katolska kyrkan representerade.
Föreläsarna hade även en negativ syn på samtidskulturen, som man menade
kännetecknades av en postmodernistisk relativism, sekularisering och privatreligiositet. Som ideal framfördes Birgittas värld präglad av en fast tro på den
objektiva sanningen i en ”klassisk”, katolsk kristendom.
En mångfald av historiebruk
En timme innan premiären på musikdramat ”Birgitta, åttabarnsmor, politiker och helgon” skulle börja i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm, var kön
redan lång. 1000 personer släpptes in i kyrkan, resten fick gå hem. Spelet
var författat av Agneta Pleijel och framfördes av skådespelerskan Margaretha Byström framme i kyrkans kor. Rekvisitan var enkel. Mellan scenerna
framfördes specialskriven orgelmusik. Premiären blev upptakten till en turné
som kom att omfatta över hundra föreställningar i kyrkor landet runt under jubileumsåret med en sammanlagd publik på ca. 10.000 personer. Studieförbundet Sensus var initiativtagare till produktionen. Agneta Pleijel och
Margareta Byström skapade spelet tillsammans. De hade även samverkat
med Birgittasystrarna i Vadstena och Rom för att få idéer och material. Systrarna fick också ge sitt godkännande till texten.483 Spelet uppmärksammades
i pressen med över hundra artiklar. Agneta Pleijels roll som känd författare
och Margaretha Byströms koppling till den populära TV-serien Rederiet var
troligtvis en bidragande orsak till den stora uppmärksamheten.484
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481 Bandinspelning av Ingvar Fogelqvists föreläsning ”Birgitta, birgittinerna och ekumeniken”, 24 juli 2003.
482 Bandinspelning av Ola Tjørnholms föreläsning ”Ekumenikens förutsättningar”, 24 juli 2003.
483 I bandinspelning av föreläsning på Vadstena folkhögskola av Agneta Pleijel, 12 febr. 2003.
484 P-O Johansson, Medieanalys av Birgittajubileet. Angalia AB, Stockholm 2003, s. 20.
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Musikdramat handlade om tio stadier i Birgittas liv som åskådliggjorde hennes andliga utveckling, inre frågor och visioner. Dramat ville få publiken att
identifiera sig med Birgitta. Var finns det plats för kvinnan? Hur råda bot på
det helvete som människan skapar på jorden? Birgitta kämpade med sitt tvivel och sin egen likgiltighet, att den inre glöden inte skulle slockna. Hon blev
mor till åtta barn och identifierade sig med moder Maria. Moderligheten
blev Birgittas vapen mot manligt övervåld och rå makt. Den nya klosterorden skulle sprida moderlighet i världen och byta våldets onda spiral. Därför
skulle klostret ha en abbedissa till överhuvud. En klosterorden till jungfru
Marias ära.485 Agneta Pleijels drama bars av en övertygelse om, att Birgittas visioner och verksamhet berörde existentiella frågor som var angelägna
också för nutidens människor trots avståndet i tid och kulturell bakgrund.
”Trots 700 års avstånd är Birgitta påfallande samtida”, konstaterade även
Svenska Dagbladet i recensionen av spelet.486
Ett annat av de uppmärksammade evenemangen under jubileumsåret
var operan ”Byrgitta” vilken var specialkomponerad för Vadstena-Akademien och uppfördes på Vadstena Slott i augusti. Vadstena-Akademien är en
sommarakademi för unga sångare och musiker som brukar tilldra sig stort
intresse även internationellt. Årets uppsättning anknöt till det pågående jubileet och var, enligt regissören Karl Dunér, också ett inlägg i debatten om
Birgitta och jubileet. I ett uttalande i pressen menade han att Birgittajubileet
hade fått för stora proportioner och blivit för inriktat på turism.
Firandet har gått över styr, det har inget med henne [Birgitta] att göra. Det
är perverst i mina ögon, lite som hur vissa idrottsstjärnor kan upphöjas.
Vissa bilder som förts fram av henne är undfallande och falska, tycker
jag, och jag hoppas vi kan balansera de bilderna med vår opera. 487

Librettot var inspirerat av Hans Furuhagens bok Furstinnan av Närke som
blev Kristi brud. Där diskuterade Furuhagen bland annat vilka intressen i
Sverige och inom Katolska kyrkan som låg bakom Birgittas helgonförklaring. Det fanns enligt honom kyrkopolitiska motiv under påveschismens tid
på 13- och 1400-talet att bruka kampanjen för Birgitta som en bricka i ett
maktspelet.488 I librettot skapades en spänning mellan Birgitta som maktmänniska och hennes resignation mot livets slut. Ingenting av det hon strävat
efter fick hon uppleva. Hennes biktfäder styrde och ställde med henne för att
genom henne förverkliga sina egna planer.489
På många andra platser i landet uppfördes olika Birgittaspel på minnesplatser, som på ett eller annat sätt var knutna till berättelsen om Birgitta bl a
Finsta, Ulfåsa, Lödöse, Riseberga, Skänninge, Aspanäs, Alvastra, Söderköping, Uppsala, Stöde i Hälsingland och andra orter längs Birgittas pilgrimsväg till Trondheim.490
485 Pleijel, Agneta, Wager, Mattias, Birgitta, åttabarnsmor, politiker och helgon. Germans musikförlag, Stockholm 2002, s. 27 f., intervju i ÖC, 8 febr. 2003.
486 SvD, 19 jan. 2003.
487 DN, 23 juli 2003.
488 Furuhagen, Hans, Furstinnan av Närke som blev Kristi brud. Nordstedts förlag, Stockholm 1990.
489 Programblad och texthäfte med librettot till operan Byrgitta, Vadstena Akademin, 2003.
490 Författarens sammanställning byggd på material från Birgittajubileets kansli.
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Symposier och seminarier med heliga Birgitta som tema duggade tätt. Redan
vid de allra första planeringsmötena inför jubileet föreslog teologiprofessor
Alf Härdelin, att ett internationellt symposium skulle anordnas under jubileumsåret. Till det skulle inbjudas de främsta Birgittaforskarna i världen. Alf
Härdelin åtog sig huvudansvaret för symposiet som fick temat ”700 Years
of Birgittine Spirituality and Culture”. Riksbankens Jubileumsfond bidrog
med en halv miljon kronor till finansieringen.491 I början av augusti samlades
ett femtiotal Birgittaforskare från elva olika länder i Vadstena för att under
fyra dagar avverka 47 olika föreläsningar. Liksom vid epilepsisymposiet i
mars tilläts endast ett litet antal ”utomstående” att närvara.492 ”The Influence of Birgittine Spirituality on Dürer and Grünewald”, ”The Translation
of St Birgitta´s Relevations into German”, ”St Birgitta´s Idea of Knighthood”
var några av de ämnen som presenterades.493 En notis i Dagens Nyheter ironiserade över symposiets exklusiva karaktär och ämnen.494
En annan inriktning hade det seminarium, som anordnades en månad
senare i Vadstena av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid
Linköpings Universitet, med rubriken ”Heliga Birgitta som feminist och politiker”. Syftet med seminariet var enligt inbjudningsbroschyren, ”att problematisera Heliga Birgittas liv och gärning ur genusperspektiv samt att förena
forskning, folkbildning och konstnärlig kreativitet”. Detta symposium vände sig till allmänheten och föreläsningstakten var lugnare än vid det tidigare
symposiet, sex föreläsningar på två dagar. Mycket utrymme gavs till diskussion och frågor.495
Den tredje vetenskapliga konferensen på kort tid, som anknöt till Birgittajubileet, var de Svenska Historiedagarna vilka samlade ca 500 historielärare och forskare till Linköping och Vadstena. Det samlande temat var ”Det
katolska och ortodoxa Europa – från medeltiden fram till idag” och innehöll
föreläsningar om bl a Heliga Birgitta, katolskt och ortodoxt klosterliv och
guidningar i Vadstena.496
Målsättningarna med de olika vetenskapliga symposierna och konferenserna som anordnades i anknytning till Birgittajubileet var olika. Några
syftade till att samla forskare inom ett forskningsområde för att de skulle få
tillfälle till att delge varandra sina rön. Gränserna för vilka som var innanför
respektive utanför markerades tydligt i inbjudan till symposierna och i de
språk och koder som användes. Intresset att ge allmänheten del av forskningsresultaten var litet. Andra vetenskapliga konferenser syftade till att riva
gränserna mellan det vetenskapliga fältet och allmänheten. De önskade förena folkbildning och forskning. De ville även skapa uppmärksamhet i massmedia kring konferenserna för att på så sätt nå ut till allmänheten.
Runt om i landet anordnades ett stort antal utställningar som belyste
berättelsen om Birgitta från olika synvinklar. Kungliga Biblioteket i Stockholm
anordnade en handskriftsutställning med temat ”Eld över altaret”. Ett tio-
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491 Minnesanteckningar från jubileumskommittén, 25 nov. 2002.
492 Ibid.
493 700 Years of Birgittine Spirituality and Culture, 4 – 9 aug. 2003, programblad.
494 DN, 7 aug. 2003.
495 ”Heliga Birgitta som feminist och politiker”, 5-6 sept. 2003, programblad.
496 Program för de X:e Svenska Historiedagarna, 19-21 sept. 2003 i Linköping och Vadstena.
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tal av de äldsta handskrifterna av Birgittas Uppenbarelser hade lånats in bl a
från Italien, Polen och USA. De ställdes ut i ett svagt upplyst utställningsrum
men med handskrifterna belysta. Vid entrén angavs utställningens inriktning:
”Skönhet och andlighet”. Till det mest unika som visades hörde de illuminerade handskrifterna vilka tillverkades i Neapel tre år efter Birgittas död och
ingick i dokumenten inför kanonisationsprocessen. De beställdes av förnäma
personer i hennes samtid, den tyskromerske kejsaren, den franske kungen,
drottningarna av Kastilien, Sicilien - Neapel och Cypern, vilket visade på det
intresse som fanns för Birgitta i de ledande politiska kretsarna i Europa.497
Medeltidsmuseet i Stockholm närmade sig Birgitta från ett annat perspektiv. Temat för utställningen var ”Birgitta Birgersdotter – kvinnan bakom
helgonet”. Vid olika montrar presenterades Birgitta som hustru, husfru och
mor, politiker och klostergrunderska, författare och resenär. På en stor fondvägg återgavs viktiga händelser i Sverige under 1300-talet, i vilka Birgittas
livsberättelse infogades. Endast få medeltida föremål illustrerade berättelsen.
Utställningen lyfte fram Birgitta som en vanlig människa med fel och brister.
Hon formades av tidens politiska och inomkyrkliga förvecklingar. Samtidigt
strävade utställningen i textmaterialet att skapa en dialog mellan kvinnan
Birgitta och besökaren för att överbrygga tidsavståndet och till hennes roll
som helgon.498
Kungliga Myntkabinettet hade en utställning om ”Birgitta, Guds brud
och Sanningens dotter. Bilden av den heliga Birgitta i medaljkonsten”. Utställningen var formad som en ”pilgrimsvandring” genom museets olika
salar, där berättelsen om Birgitta skildrades genom föremål, framför allt
medaljer och jetonger ur museets samlingar. Birgitta förklarades vara den
svenska kvinna som tillägnats flest medaljer genom åren. Utställningen berättade också om vilka betalningsmedel Birgitta kunde använda som svensk
pilgrim på väg till Rom eller Jerusalem. 499
Europabilden av Birgitta var temat för Östergötlands Länsmuseums utställning. Den byggdes upp kring skulpturer och målningar från 1300-talet
till nutid. I ”ljudbrunnar” kunde besökarna också lyssna till ett collage av
röster från beundrare och belackare av Birgitta. En separat del av utställningen gick under rubriken ”Birgitta Big business” och omfattade souvenirer och kuriosa med Birgitta som tema, askfat, ölöppnare, smörknivar vilka
samlats ihop efter en annonskampanj i tidningarna. Problematiseringen av
Birgittabilden var en av de röda trådarna i utställningen. I den påkostade
utställningskatalogen frågade de utställningsansvariga:
Varför lever en så stark aversion mot vårt enda kanoniserade helgon
kvar ända in i vår sekulariserade samtid? Vilka har format den? Och
varför tycks många bli så provocerade av henne än idag? Och de istället
mycket positiva, ja även idealiserande, omdömen som också finns kvar
sida vid sida, finns dessa även utanför den religiösa sfären?500
497 Kungliga Biblioteket, Eld över altaret. Utställningskatalog nr 141, Stockholm 2003, s. 5 ff.
498 Författarens fältanteckningar, 18 juli 2003.
499 Wiséhn, Eva, Birgitta, Guds brud och Sanningens dotter, bilden av den heliga Birgitta i medaljkonsten.
Utställningskatalog nr 39, Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 2003 samt författarens fältanteckningar, 18
juli 2003.
500 Tagesson, Eva (red.), Europabilden av Birgitta. Östergötlands länsmuseum, Utställningskatalog nr 83,
Linköping 2003, s. 7.
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Förutom dessa historiska och konsthistoriska utställningar vid de större museerna producerades under jubileumsåret ett stort antal konstutställningar,
däribland ett tiotal i Östergötland där konstnärer gav sin bild av Birgitta med
många olika tekniker, måleri, grafik, glas, textil, ikonmåleri. 501 Initiativen till
dessa utställningar kom inte från Jubileumskommittén utan från lokala arrangörer och enskilda konstnärer. Ett genomgående drag i utställningsverksamheten var att problematisera bilden av heliga Birgitta, närma historien
till nutiden och att ge en öppenhet för en mångfald av tolkningar. Helgonet
Birgitta tonades ner och hon presenterades som en vanlig människa vilken
man kunde föra dialog med och identifiera sig med.502
Jubileet går mot sitt slut
I början av oktober, då jubileet började närma sig sitt slut, kunde Vadstenaborna uppleva en säregen ceremoni i Klosterkyrkan. ”Ordine Militare del
Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia” (Frälsarens och den heliga
Birgittas av Sverige riddarorden), en internationell, katolsk riddarorden, som
tillkom 1870 inspirerad av Birgittas uppenbarelser, var då samlade för att
dubba nya riddare. De flesta ordensmedlemmar hade kommit resande från
Italien för att få genomföra denna ceremoni i Vadstena med anledning av
jubileet.
Riddarinvigningen omramades av en katolsk mässa. När de nya riddarna kallades fram till altaret och skulle dubbas användes inte det traditionella
svärdet, utan stormästaren lade sin högra hand på den blivande riddarens
skuldra. Vadstena församling tillät nämligen inte användandet av svärd i
kyrkan. I slutet av akten samlades riddarna och de nyfikna Vadstenaborna
till bön runt Birgittas relikskrin. Ordens stormästare överlämnade som gåva
till Vadstena församling en nattvardskalk. Den skulle få användas först när
Svenska kyrkan och Katolska kyrkan kunde fira nattvard tillsammans, en
symbolisk uppmaning till båda kyrkorna att arbeta för kyrklig enhet.503
I anslutning till ceremonin i Klosterkyrkan anordnades även en konferens till vilken allmänheten inbjöds. Föreläsningarna handlade bland annat
om ”Hemligheten bakom de åtta stjärnorna i Birgittariddarnas emblem” eller ”Kvinnorna i den heliga Birgittas riddarorden”. Colombias ambassadör
i Vatikanen talade om ”Rätten till fred som birgittinsk målsättning och som
konstitutionellt värde för Republiken Columbia”. 504 Den historiska bakgrunden till den birgittinska riddarorden var, att Birgitta i sina Uppenbarelser beskrev riddarnas stora betydelse för att försvara kyrkan och den sanna kristna
tron. Birgittas make Ulf var själv riddare. I Uppenbarelserna utformade hon
ett ceremoniel för riddardubbningar som betonade riddarens kristna kall.505
Jubileets avslutning högtidlighölls i Finsta, heliga Birgittas födelseplats,
dagarna kring Birgittadagen den 7 oktober. Ett omfattande program arrangerades av Norrtälje kommun under en hel vecka. Länets landshövding ledde
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501 Heliga Birgitta 700 år – med Östergötland i världens fokus 2003. Broschyr från Östsvenska turistrådet,
Linköping 2003, s. 8.
502 Ibid.
503 VT/MT, 6 okt. 2003.
504 Program för symposiet och riddardubbningen, 3 okt. 2004.
505 Lundén Tryggve (övers.), Himmelska uppenbarelser. Band 1, sid. 224 ff.
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en 7 km lång pilgrimsvandring till Birgittas bönegrotta. En barn- och familjedag arrangerades med medeltida lekar och teater. Fackeltåg, musikaliska
skådespel, konserter, guidningar i Finsta anordnades för ortsbor och gäster.
Alla som hette Birgitta hade möjlighet att vinna tårtor, buketter och smycken
med birgittinsk prägel. I Skederids kyrka, där Birgitta enligt traditionen döptes, uppfördes ett färgstarkt musikaliskt skådespel och firades en ekumenisk gudstjänst. I Norrtäljes konsthall, bibiliotek och museum anordnades
utställningar av olika slag med anknytning till Birgitta. Även i Vadstena,
Linköping, Motala, Uppsala, Kalmar, Stockholm och Ystad anordnades särskilda högtider för att markera jubileumsårets avslutning.506
Vad blev resultatet?
I februari 2004 kallade landshövding Björn Eriksson berörda kommuner, organisationer och andra intressenter till en utvärdering av Birgittajubileet på
Vadstena slott. Syftet var också att diskutera hur effekterna av jubileet skulle
kunna förvaltas för framtiden. Tre olika utvärderingar presenterades, en enkätundersökning gjord av Turismens Utredningsinstitut, en medieanalys av
P-O Johansson på massmedieföretaget Angalia AB och en rapport från Länsstyrelsen producerad av Åse Berglund, jubileets projektledare. En summering
av dessa rapporter visade på följande:
Enkätundersökningen, som omfattade 22 intervjuer med personer vilka
på olika sätt varit engagerade i jubileet på central, regional eller lokal nivå,
utmynnade i att de flesta utfrågade tyckte att förväntningarna inför jubileet
uppfyllts med råge och att man var mycket nöjd med jubileets organisation.
Det konstaterades dock att Svenska kyrkans förhoppningar om ett fördjupat
ekumeniskt samarbete inte uppfyllts. Företrädare för turistorganisationer
och det lokala näringslivet på några orter ansåg att jubileets kommersiella
potential inte tagits till vara fullt ut. Orsaken var, menade de, att jubileets
religiösa syfte gjort att man valt att inte torgföra de kommersiella ambitionerna allt för mycket.507
I P-O Johanssons medieanalys presenterades många siffror: Från januari 2002 till och med oktober 2003 publicerades 4505 artiklar i svensk
dagspress. Som jämförelse noterades, att kring Riksidrottsförbundets 100årsjubileum samma år skrevs 400 artiklar.508 Orsaken till det massmediala
intresset för Birgitta var enligt Johansson:
Sammanfattningsvis handlar det om att grundmaterialet om den heliga
Birgitta i sig samtidigt innehåller flera mediestimulerande kriterier. Det
gäller medeltidsintresset, tillgången på bilder, motsättningen i hennes
personlighet och möjligheten att levandegöra henne även i perspektiv
av dagens samhälle. Dessa faktorer i samverkan med ovanligt många
sidostimulerande mekanismer, till exempel kopplingen till TV-program,
kungahuset och det multikulturella utbudet ger med nödvändighet
mycket stor publicistisk effekt.509

Länsstyrelsens dokumentation visade att ca 3000 olika evenemang genom506 ÖC, 7 nov. 2003.
507 Broberg, Björn, Utvärdering av Birgittajubileet 2002/2003. Turismens Utredningsinstitut, Göteborg
2004.
508 Johansson, P-O, Medieanalys Birgittajubileet 2002 – 2003, Angalia AB, febr. 2004, s. 5.
509 Ibid., s. 45.
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förts på olika platser i landet. Som jämförelse anfördes att Kalmarjubileet
1997 redovisade 523 evenemang och Stockholmsjubileet 2002 1300 evenemang.510 Bidrag från sponsorer, kommuner och andra bidragsgivare till den
jubileumsorganisation och de aktiviteter, som organiserades av Birgittastiftelsen och Länsstyrelsen, omfattade under åren 1997- 2003 23 miljoner. Av
dessa gick 9,2 miljoner till Klostermuséet i Vadstena och 4,5 miljoner till
administration. Största bidragsgivare var Riksdagens Jubileumsfond, Sparbanksstiftelsen Alfa, Framtidens Kultur, Katolska kyrkan och Linköpings
stift. I denna sammanställning ingick inte kostnaderna för de enskilda kommunernas jubileumsarrangemang och inte heller vad olika institutioner och
organisationer gjort. Totalt beräknades en omsättning för jubileet på ca 40
miljoner kronor. 511
I Länsstyrelsens rapport konstaterades från Vadstena kommun, att turistbyrån under året haft 100.000 besökare, en fördubbling jämfört med år
2002. Det nya Klostermuséet hade 30.000 besökare under juni – september.
Vadstenas handlare hade ökat omsättningen med 10 – 25 procent och stadens övernattningsställen med 14 – 35 procent.512 Även från Motala och
Norrtälje kommuner rapporterades, att de förväntade besökssiffrorna för
olika evenemang överträffats med råge.
I Folkbildningskommitténs särskilda sammanställning framkom, att
23 föreläsare genomfört 367 föreläsningar i landet vilka samlat ca 18.700
åhörare.513 I Studieförbundet Sensus regi anordnades 171 studiecirklar med
1663 deltagare.514 42 nya böcker om Birgitta och hennes klosterorden utkom
i anslutning till jubileet. I tidningen Svensk Bokhandel redovisades dock en
uppfattning, att bokmarknaden blev övermättad av all Birgittalitteratur och
att några titlar sålde dåligt.515
Debatten om heliga Birgitta och jubileet
Av alla evenemang och uppmärksamheten från massmedia kunde man få ett
intryck av, att entusiasmen över Birgittafirandet var stor i alla läger. Så var
emellertid inte fallet. I Vadstenas grannstad Motala startade en tidningsdebatt i samband med att kommunens närings- och marknadsföringsutskott
beslutade att anslå 460 000 kronor till Birgittajubileet i kommunen. Motivet
till beslutet var, att det förväntades många turister till Motala under jubileumsåret på grund av närheten till Vadstena och att Ulfåsa, Birgittas och
Ulfs gård vid sjön Boren låg inom kommunen. En ökad turism hoppades
kommunen skulle skapa intäkter för näringsidkarna i kommunen.516
”Vi finner ingen som helst anledning till att vår kommun skall satsa
en enda helig krona på Birgitta när såväl radiomuseet som amatörteatern
behöver pengar till sin verksamhet”, hävdade en insändare.517 ”Har Motala
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maj 2004 s. 19, 23.
511 Ibid., s. 20 f.
512 Ibid., s. 11.
513 Folkbildningskommitténs sammanställning av föreläsarenkät, jan. 2004.
514 Berglund, s. 10.
515 Kyrkans Tidning nr 47/2003.
516 VT/MT, 20 sept. 2002.
517 VT/MT, 2 okt. 2002.

Kapitel 5. Helgonbruk i en ”senmodern” tid
kommun glömt att det snart är 25 år sedan Motala och Vadstena skildes?
Skall inte Vadstena få ha sin historia för sig själv? ….. Visst, Birgitta bodde
en tid på Ulfåsa utanför Motala, men är det inte bättre att satsa på sin egen
historia? Låt Vadstena ha sitt helgon och låt Motala vara stolt över sin son
och far: Baltzar von Platen!”, menade en annan insändare.518 Direkt kyrkokritiska åsikter framfördes också: ”Den mytbildning som genom århundraden byggts upp av katolska kyrkan har ingen förankring i vårt årtusende. …
Motala kommuns skattebetalare ska definitivt inte bidra med skattemedel
för att finansiera detta jippo.” 519 ”Vad skall de här 500.000 kronorna användas till? Ska de ingå i en större pott med pengar, som Vadstena kommun
skall använda för det här firandet, eller ska kommunen ordna ett stort kalas
på Ulfåsa där alla kommuninnevånare bjuds på tårta och kaffe?”, frågade
en insändare.520 ”Vårt hyllade nationalhelgon var egentligen en simpel krigshetsare. Idag hade hon blivit ställd inför Haagdomstolen istället för att bli
helgonförklarad”, tyckte en annan.521
Kommunalrådet Johan Andersson gick i svaromål och frågade kritikerna om inte ”allt som kan möjliggöra att sätta Motala på kartan och på så sätt
få in nya friska intäkter till såväl näringslivet som kommunen är av godo?”.
Han hänvisade till att Norrtälje kommun beslutat anslå 800 000 kronor och
Vadstena kommun 1,8 miljoner till jubileet. Han hävdade, att Birgitta hörde
till Motalas historia ”likaväl som Göta kanal, Sveriges verkstadsindustris
vagga och självklart Baltzar von Platens livsgärning i Motala”.522
Kommunalrådet fick stöd av andra skribenter som kritiserade kritikernas ”katolicism-fobi” och ”historielöshet”. De pekade på Birgittas ”exempellösa dådkraft”, Birgitta som ”feminist 700 år före sin tid”, som ”lysande
dramatiker och en lysande stilist”. ”Skall en så betydelsefull representant i
Motalas medeltida historia inte hedras? Skall denna del i Motalas historia
undanhållas invånarna?”, avslutade en insändare.523 Sekreteraren i Motalas jubileumskommitté betonade att syftet med jubileet var, att ge kunskap
om Motalas medeltid, en epok i stadens historia som många inte kände till.
Denna historia skulle belysas så objektivt och sanningsenligt som möjligt.
Kommittén hittade inte på egna arrangemang utan samordnade och gav stöd
till de organisationer som engagerat sig i jubileet, inte minst sådana som var
verksamma på litet bortglömda platser inom kommunen.524
Sammanfattningsvis handlade Motala-debatten huvudsakligen om hur
skattemedel skulle användas till att bekosta ett lokalt Birgittafirande och ta
resurser från andra viktigare kulturella aktiviteter. En underliggande frågeställningen var, om heliga Birgitta egentligen hade någon betydelse för Motalas historiska identitet. Den hörde mer samman med Baltzar von Platen och
industrihistorien, hävdades det. Den gamla motsättningen mellan Vadstena
och Motala kommuner lyste också fram. Birgitta som historiskt föredöme
518 Ibid., 7 okt. 2002.
519 Ibid., 21 okt. 2002.
520 Ibid., 28 okt. 2002.
521 Ibid., 3 maj 2003.
522 Ibid., 14 okt. 2002.
523 Ibid., 28 okt. 2002.
524 Ibid., 24 maj 2003.
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ifrågasattes. Hon var en krigshetsare och ett uttryck för den katolska kyrkans mytbildningar. De kommunala representanter, som försvarade den ekonomiska satsningen, lyfte fram möjligheten att under jubileet få mer turister
och därmed ge ökade intäkter till kommunen och näringslivet. De hävdade
också att Birgitta representerade en viktig del av stadens historia och att frivilligorganisationer och mindre orter inom kommunen stimulerades.
Ifrågasättandet av Motalas engagemang i Birgittajubileet smittade av
sig också i Vadstena. Kommunalrådet Tommy Palmquist ställdes till svars
för de 1,8 miljoner, som avsatts i budgeten under åren 2002 och 2003 för
jubileet, i tider av besparingar inom vården, skolan och omsorgen. Att två
kommunrepresentanter på skattebetalarnas bekostnad deltagit i firandet i
Rom ifrågasattes också. Kommunalrådet hävdade dock, att jubileet hade
ett stort PR-värde för kommunen och att turismen var en viktig näring som
genererade stora intäkter.525 De ekonomiska argumenten för stöd till jubileet
var liksom i Motala de främsta. Ändamålet för firandet, Birgitta och hennes
betydelse som historiskt viktig gestalt och ikon för staden, nämndes inte.
Till kritikerna av Birgitta och jubileet sällade sig också två kvinnliga
teologer inom Svenska kyrkan, som i en artikel i Kyrkans Tidning skrev: ”Vi
uppfattar Birgittas religiositet som skrämmande och maktfullkomlig. Hon
förkunnar den hierarkiska kyrkan, kvinnans underordning under mannen
och drar sig inte för att i bilder och med påstådd gudomlig legitimitet håna
och slakta sina motståndare. Så, vad är det vi firar?”, frågade skribenterna.526 Tidningens redaktör instämde i att Birgitta lätt idealiserats, inte minst
i protestantiska kretsar, medan katoliker hade en naturligare inställning till
sina helgon och inte behövde ”censurera egensinnigheter och mindre positiva drag hos dessa”.527
I samband med ett Birgittasymposium, som anordnades av Linköpings
stift, höll den norska teologen och katoliken Kari Børresen ett föredrag om
”Birgitta som kyrkomoder och europeiskt skyddshelgon”. Hon menade att
Birgittas uppenbarelser måste ses som en medeltida litterär genre och en form
av auktorisation. Hon hävdade också, att Birgitta inte blev helgonförklarad
på grund av sina uppenbarelser utan på grund av att hon blev en bricka i
ett kyrkopolitiskt spel. Børresen ansåg att Birgitta användes så än idag. Det
är de konservativa krafterna inom katolska kyrkan som nu utnyttjar henne,
menade hon.528
Teologidocenten Thomas Ekstrand anslöt sig också till kritikerna av
Birgitta i ett föredrag på Linköpings Stadsbibliotek. Föredraget gavs senare
ut även i bokform. Han granskade Birgittas uppenbarelser utifrån, om de
kunde ha någon teologisk relevans för nutidens människor. De problem han
berörde gällde Birgittas hållning till ekumeniken, religionsdialogen och frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. I alla dessa frågor fann han
att Birgitta företrädde åsikter, ”som på många sätt avviker från vad som är
gängse i dagens teologiska samtal”. Ekstrand fann även Birgittas helvetesskildringar frånstötande. Slutsatsen i föreläsningen blev ett ifrågasättande av
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nyttan med att vända sig till Birgitta och andra medeltida personligheter för
inspiration och andliga insikter.529
Kyrkans Tidning gav i sitt specialnummer inför jubileet utrymme för
olika åsikter om Birgitta. Hon stod för en gudsbild, som är svårsmält för moderna människor, menade en skribent i tidningen. ”Vi kan inte utan vidare ta
till oss de litet naiva bilder och tolkningar av Birgitta som gjorts i historien.
Jag tror att den uppfattningen är representativ för ganska många tänkande
människor.” Även Moder Karin på birgittinerklostret i Vadstena uttryckte
att Birgitta tålde debatt: ”Visst läser vi systrar uppenbarelserna flera gånger,
men jag rekommenderar inte besökare att sträckläsa dem åtminstone inte
som nattlektyr. En del är mycket tidsbundet, helvetesscenerna skrämmande.
Birgitta vill få människor att besinna sig.”530
I centrum av den kyrkliga debatten stod identifikationsfrågan. Var Birgitta någon man som modern och kristen människa kunde identifiera sig
med, använda som föredöme? Att hon företrädde värderingar och föreställningar vilka representerade en gången tid, var många överens om, även Moder Karin på Birgittaklostret. Kunde en medeltida gestalt ändå ha någon
relevans för en modern människa trots avståndet i tid och kulturell situation,
eller var det förflutna ett ”främmande”, avlägset land?

Festivalsstämning och hundraårsmarkering
- Olavsfirandet 2005
Olavsfirandet institutionaliseras
I Trondheim intensifierades under 1980-talet det samarbete mellan kyrkan
och den övriga kultursektorn som inleddes 1963, då Stiftelsen Olavsdagene
bildades. 1986 öppnades ett ”festivalkontor” med två fast anställda medarbetare som skötte administrationen av Olavsdagarna. 1993 ändrades stiftelsens namn till ”Olavsfestdagene”, som skulle understryka den större bredd i
arrangemangen, man nu ville åstadkomma. Enligt domprost Knut Andresen,
som från 1996 var en av kyrkans representanter i stiftelsens styrelse, blev
det dock en komplicerad och resurskrävande organisation med många självständiga kommittéer som förlade sina evenemang vid olika tidpunkter under
sommaren. Det saknades enligt Andresen även en sammanhållande ledning.
Stiftarna drog åt olika håll om vilken profil Olavsfestdagarna skulle ha. Arrangemangen gick år 1996 även i underskott med 1,35 miljoner. Då blandade
sig Trondheims kommun och Sør-Trøndelags fylkeskommun in i processen
529 Ekstrand Thomas,”Vad är en uppenbarelse? Hur känner man igen den? En systematisk teologisk läsning
av den heliga Birgittas uppenbarelser.” Föredrag i Linköping 18 jan. 2003. Bergman, Kerstin (red.), Se människan Birgitta. Medeltiden, ett medel i tiden. Akademi för Kyrka och Kultur i Linköpings stift, Linköping
2003.
530 Kyrkans Tidning, nr 4/2003, specialsektion inför Birgittajubileet.
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och ville få mer inflytande, eftersom de var de stora finansiärerna. Arbetet
omorganiserades så att stiftelsens styrelse, som bestod av representanter för
kommun, fylke och kyrka, fick ekonomiskt och administrativt ansvar, medan den utövande verksamheten lades på ett rådgivande och verkställande
programråd, i vilket olika kulturella och kyrkliga aktörer ingick.531
Den grupp svenska pilgrimer, som kom vandrande från Selånger till
Trondheim i samband med Olavsfirandet 1980, medverkade till att väcka
ett intresse för pilgrimsvandringar även i Norge och inte bara inom kyrkan. År 1992 tog kulturministern Torbjørn Berntsen initiativ till att inför
friluftsåret 1993 aktualisera de pilgrimsvägar som under medeltiden gick
från olika platser inom och utanför Norge mot Trondheim. Direktoratet för
naturförvaltning och riksantikvarien fick i uppdrag att märka upp dessa vägar. Inom den norska kyrkan bildades samtidigt en arbetsgrupp kring temat
”Pilegrimsvandring i vår tid”. År 1994 kom ”Projekt Pilgrimsleden” igång
som en samverkan mellan staten och den norska kyrkan.532
När Trondheim firade sitt tusenårsjubileum 1997 blev ”pilegrim” det
samlande temat, vilket anknöt till stadens betydelse som pilgrimsort under
medeltiden men även gavs ett existentiellt innehåll, den moderna människan
som en pilgrim i tillvaron. Historikern Tomas Brandt har beskrivit hur jubileumskommitten i staden först ville göra vikingen som en samlande, identitetsskapande symbol för staden och dess historia. Den kritiserades dock
av fackhistorikerna som ohistorisk. Trondheim hade aldrig varit en viktig
vikingatida stad, menade de. I stället föreslogs ”pilegrimen” som samlande
symbol, eftersom staden under medeltiden varit en av de största pilgrimsstäderna i Europa. Även detta kritiserades av experterna som en myt. Trondheim var aldrig under medeltiden ett pilgrimsmål av samma dignitet som
Rom eller Santiago de Compostela, hävdade de. Ändå beslutade jubileumsarrangörerna att ha kvar pilgrimen som jubileets symbol men gav den ett
existentiellt innehåll, ett uttryck för den evigt sökande människan.533 I broschyrer beskrevs den så:
Pilegrimen er en visualisering av vår felles søken etter forståelse og innsikt i vid forstand, og uttrykker vår leting etter identitet og røtter, viten
og utviklingsmuligheter, materielle og åndelige verdier. Pilegrimen gir
identitet til menneskets søken i sin alminnerlighet og har sin bakgrunn i
Trondheims spesielle kirkelige historie.534

Under tusenårsjubileet arrangerades en pilgrimsvandring från Oslo till
Trondheim som fick stor massmedial uppmärksamhet. Flera tusen pilgrimer
vandrade kortare sträckor under sommaren och ett tjugotal personer tillryggalade alla de ca. 60 milen över Dovre. Pilgrimsvandringen avslutades under
Olsok. Då slöt många vandrare upp för att gå de sista milen in mot Nidarosdomen.535 En av de som vandrade hela vägen från Oslo beskrev upplevelsen
så: ”Fra starten av var ikke det religiøse viktig for meg, men det har blitt det
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underveis. Målet for vandringen er Nidarosdomen, som er et hellig sted”.536
1998 fick Olavsfestdagarna en ny direktör, musikvetaren Per Kvistad
Uddu, tidigare ledare för Musikkonservatoriet i Trondheim. De aktiviteter som
legat spridda under olika tider samlades nu under en sammanhängande period
kring Olsok. 1999 utsågs Olavsfestdagarna av Kirke- och kulturdepartementet
till ”knutepunktsinstitusjon”537 och garanterades därmed ett årligt ekonomiskt
stöd från staten. Konsekvensen blev också att staten insatte två representanter
i Stiftelsens styrelse, en av dem som ordförande. I ett strategidokument för
verksamheten fastslogs, att Olavsfestdagarna skulle lyfta fram Trondheim som
ett nationellt, kyrkligt och kulturellt kraftcentrum av internationell betydelse.538 Det skulle vara en kyrko- och kulturfestival ”som viderefører sitt særpreg
med basis i sin historiske forankring i Olavstradisjonen” och ett ”nasjonalt
sentrum for større kirkemusikaliske arrangement knyttet til Erkebispegården
og Nidarosdomen”. Som delmål angav strategiplanen, att ”presentere en bred
gudstjenestefeiring under Olsok med vekt på tradisjonsforankret og moderne
tolkning av Olavstraditionen, ivareta den økumeniske dimensjon ved Trondheim som kirkelig sentrum, videreutvikle pilegrimsvandringer i en ny tid.”539
Efter hand utvidgades Olavsfestdagene med rock- och jazzkonserter, operaföreställningar, en historisk marknad på Erkebispegården nära Nidarosdomen
och många barnaktiviteter. Stiftelsen hade år 2005 en budget på 22 milj. Av
det kom 8 milj. från stat, fylke och kommun, 6 milj. från biljettintäkter och 6
milj. från sponsorer. Stiftelsens styrelse består nu av sju personer, två som utses
av staten, en från fylket, en från Trondheims kommun och tre från kyrkan varav en av dessa representerar den kyrkomusikaliska verksamheten. 540
Även i Stiklestad utvecklades och institutionaliserades de Olavsfiranden,
som sedan 1950-talet hade fått sin största attraktion i ”Spelet om Heilag Olav”
och där en stor friluftsscen byggts upp med plats för 5.500 åskådare och över
300 aktörer. På initiativ av kommunen och fylket beslutades att bygga upp
ett kulturellt centrum kring Stiklestad och det historiska spelet. Under Olsok
1992 blev det en verklighet, då Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) invigdes med museiverksamhet, utställningar och kursverksamhet året runt. 1996
kom norska staten med i bilden. Kulturcentrumet fick liksom Olavsfestdagene
i Trondheim status som nationell ”knutepunktsinstitusjon” och därmed även
ekonomiskt stöd från staten. SNK organiserades som ett aktiebolag med kommunen och fylket som ägare. I styrelsen ingår nu förutom representanter för
Verdals kommun och Nordtrøndelags fylke även två ledamöter som utses av
staten. Kyrkan har ingen officiell representant, men kommunens prost har ingått i styrelsen som en av kommunens representanter. SNK:s mål är, att i framtiden utveckla Stiklestad som ett pilgrimsmål och bygga upp ett pilgrimsmottagande i anslutning till kulturcentrat.541 SNK hade år 2005 en budget på 44
miljoner av vilka staten bidrog med 13 miljoner, fylket med 5 och kommunen
3,5 miljoner kronor. Resten togs in på intäkter från verksamheten och sponsorer. Organisationen kring ”Spelet om Heilag Olav” bygger dock fortfarande
536 Adresseavisen, 29 juli 1997.
537 Regionala kulturprojekt som anses ha särskild nationell betydelse.
538 Andresen, Knut, s. 174 f.
539 Ibid., s. 176.
540 Intervju med Per Kvistad Uddu, 8 juni 2005.
541 Intervju med Per Steinar Raaen, 26 jan. 2006.
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huvudsakligen på ”dugnad”, frivilligarbetare som inte får något betalt.542
I Sarpsborg ansvarade under 1970-talet en Olsokkommitté, som bestod
av representanter för museet och frivilligorganisationer, för det årliga Olavsfirandet i samarbete med kyrkan. Vera Henriksens spel ”Sverdet” kunde
av ekonomiska skäl inte uppföras under 1980-talet. Det togs dock upp igen
1992, 1993 och 1995. Olavsdagarna kom då att ingå i ett kommunalt projekt, ”Positiv identitet for Sarpsborgs kommune”. Man ville genom att lyfta
fram Sarpsborgs historia göra kommuninnevånarna stolta över sin stad, som
av somliga kallats ”Norges styggeste by”.543 År 1996 tillsattes en kommunal
Olsokkommitté med deltagande även av representanter för kyrkan, konstföreningen, museet och Borg Vikinglag.544 En treårig utvecklingsplan för åren
1998 – 2000, ”Olavsdagene – den store utfordringen”, antogs av bystyret.
Bystyrets ordförande Jan O. Engsmyr uttalade sig om målsättningen med
kommunens satsning på Olavsfirandet, där han betonade stadens historiska och kulturella betydelse samtidigt som han förhöll sig kritisk till hellig
Olav:
Kultur er et satsingsområde for Sarpsborg, og vi har en bakgrunn som
gjør oss sterke på dette område. Vi har tatt mål av oss til å bli en kulturby å regne med, i langt mer enn regional målestokk. …… Når Olavsdagene arrangeres i Sarpsborg, er det samtidig en markering av et viktig
kapittel i landets historie: Tida da helgenkongen Olav regjerte. Ikke alt
som gjelder denne mannen er positivt, men Olav den Hellige er likevel
blant de mest kjente nordmenn i historien, og fremdeles finnes det Olavskirker i mange land, som holder hans minne i hevd.”545

En projektledare för Olavsfirandet anställdes nu. Kommunen sökte ekonomiskt stöd från Rikskonsertenes anslag på ca. 20 milj. till olika lokala och
regionala arrangemang. Bidraget fördelades till 38 arrangemang runt om i
Norge. Trondheim fick 3,2 milj. till sitt Olavsfirande. Sarpsborg fick inget.546
Med stöd från Østfolds fylkeskommun och genom att Olsokfirandet infogades i ett s k Interreg-projekt, kunde dock spelet ”Sverdet” tas upp igen med
kända skådespelare från Nationaltheatret tillsammans med lokala krafter som
medverkande. Kring spelet anordnades det första året ett omfattande program
med barnaktiviteter, pilgrimsvandringar, gudstjänster, vikingaläger, konstutställningar och en barnkarneval med 2500 deltagare. Året därpå stärktes livsåskådningsfrågorna. Projektledaren formulerade målsättningen så:
Olavsdagene skal fokusere på kultur, historie, religion og filosofi. Tidligere år
har fokus vært lagt på kultur of historie. I år har vi bl.a. arbeidet spesielt med
å lage spennende programposter innefor områdene religion og filosofi.547

Som nya inslag arrangerades religionsseminarier och filosoficaféer. För första
gången utdelades även ett Olavspris som enligt statuterna skulle ”rette fokus
på personer, institusjoner eller organisasjoner i Norge som står oppe i et kre-
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542 Intervju med Martin Hynne, 26 jan. 2006.
543 SA, 30 juli 1995.
544 SA, 18 januari 1999.
545 Tidningen Sarpingen, juni 1999.
546 SA, 7 januari 1999.
547 Boyle, Andrew J., Olavsferden. Olavsdagene i Sarpsborg 1998, 1999, 2000. Sarpsborgs kommune og
Østfold Byoffensiv, Sarpsborg 2000, s. 16.
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vende arbeid med å sette kristne og humanistiske verdier på dagsorden.”548
År 2000 byttes ”Sverdet” ut till ett nyskrivet musikdrama om hellig
Olav, ”Himmelstigen”, skrivet av dramatikern Kjell Kristensen med musik
av jazzmusikern Guttorm Guttormsen. Utgångspunkten för dramat var enligt författaren: ”Olavs historie er på mange vis en slags roadmovie. Den
fallerte kongen flakker runt fra sted til sted, som en ubetydelig røverhøvding
med sin usle lille bande. …. Hans skebne appellerer til alt vi har av følelser,
fantasi og fornuft, vi kommer aldri til å bli helt ferdig med ham.”549
Inför Olsokfirandet år 2000 anskaffades ett nybyggt vikingaskepp från
Sør-Trøndelag, kurser startade i sjömannaskap och vikingatida skeppsbyggnadskonst. Efter en namntävling beslutades att båten skulle heta Visund efter
kung Olavs vikingaskepp. Tanken med skeppet var också att det skulle användas av skolorna i Sarpsborg som utgångspunkt för upplevelsepedagogik
kring vikingatiden. Skeppet kunde dock inte brukas under Olsok eftersom utbildningen av manskap inte hunnit avslutas.550 Det förankrades utanför Eidet
där Borg Vikinglag för första gången anordnade en vikingaby. Vikinglaget bildades 1998 i Sarpsborg som en förening för intresserade i vikingatida liv och
hantverk. Till vikingabyn i Eidet inbjöds även liknande föreningar från andra
länder. Under en veckas tid levde man vikingaliv och inbjöd även allmänheten,
att pröva mat, lekar och hantverk från den historiska epoken. 551
Det treåriga Olavsprojektet finansierades genom bidrag från kommunen, lokala sponsorer och fylket. Vikingaskeppsprojektet fick även medel
från EU:s särskilda fond för regional utveckling, eftersom det ingick i ett
samarbete med föreningen Hornbore by i Bohuslän. Efter projekttidens slut
konstaterades att besökstalen under Olavsdagarna hade stigit från ca. 7000
år 1997 till ca. 16.500 år 2000.552
Åren efter det treåriga Olavsprojektet fortsatte Olsokfirandet med
skiftande program men med svagare ekonomiska förutsättningar. År 2002
återkom skådespelet ”Sverdet”. Året därpå uppfördes ett skådespel ”Fjeldeventyret” som inte hade någon anknytning till Olavstraditionen. Under
Olsok 2004 gjordes en storsatsning på ett nyskrivet spel av Vera Henriksen
”Olavsdråpa” som sprängde de ekonomiska ramarna.553 I jämförelse med
Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad förändrades alltså Olsoktraditionen i Sarpsborg under åren både till innehåll och omfattning bl a beroende
på tillgången till ekonomiskt stöd från kommun, fylke och sponsorer. Till
skillnad från Trondheim och Stiklestad fick man inte några statliga pengar
till stöd för sina satsningar. 554 Olavsfirandet fick därmed inte heller samma
kontinuitet som i Trondheim och Stiklestad. En bidragande orsak var troligen också den jämförelsevis mer kritiska inställning till hellig Olav som
fanns i kommunens ledning.
548 Ibid., s. 21.
549 Ibid., s. 27.
550 Ibid., s. 41 ff.
551 Intervju med Nina Winther 27/7 2006. Se även www.borgvikingalag.no.
552 Boyle, s. 5.
553 SA, 37 juli 2002, 24 juli 2003, 27/7 2004.
554 Intervju med projektledare Øyvind Fjeld, 26 juli 2006.
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Olavsdagarna i Trondheim 2005
En strålande sommardag, Olsokafton den 28 juli 2005, samlades flera hundra människor vid Jomfrugate-allmenningen för att inleda den traditionella
öppningsprocessionen som skulle gå genom stadens affärskvarter till Erkebispegårdens borggård nära Nidarosdomen. Innan öppningsprocessionen
tågade iväg, instruerades och välsignades menigheten av sogneprest Knut
Kittelsaa. Ett brassband höjde stämningen med uppiggande jazzmusik. Här
fanns också spelmanslag, stadens honoratiores, viktiga gäster, pilgrimsvandrare från Sverige och en mängd nyfikna. Arrangörerna delade ut rosor till
alla deltagare. Så bar det av. I täten av processionen bars en bild föreställande hellig Olav och efter kom ryttare i medeltida kläder. Orkestern spelade
omväxlande jazzmusik och psalmer som de vandrande sjöng med i. Mycket
folk kantade processionens väg och en hel del anslöt sig till processionen.
När den kom fram till Nidarosdomens Oktogon, där hellig Olavs relikskrin
en gång stod, lades de rosor som burits ner som en hyllning till helgonet.
Processionen fortsatte sedan till borggården, där en högtidlig invigningsceremoni ägde rum.555
Årets Olavsfestdagar från 28 juli till 6 augusti innehöll egentligen tre
firanden i en gemensam organisation. De första tre dagarna präglades framför allt av det kyrkliga Olavsfirandet. Därefter öppnades den s k ”Festuka
2005” med en ceremoni på Stora Torget. Fokus lades nu på hundraårsfirandet av unionsupplösningen med deltagande av kung Harald och drottning
Sonja. I programmet markerades detta firande bl a genom att man inbjudit
flera svenska artister att medverka. Det årliga Olsokseminariet, som arrangerades i samarbete med Olavsdagarna i Stiklestad, hade också som tema
”Nasjonsbygging og grensesprengende fellesskap”.556 De sista tre dagarna
innehöll en trøndersk matfestival mitt i staden som fick sin egen invigning
av landbruk- och matminister Lars Sponheim. Syftet med dessa dagar var
att presentera mattraditioner och produkter från Trøndelag. 80 utställare
förväntades fylla gator och torg i centrala Trondheim med olika matbodar,
gaturestauranger och inte minst läckra dofter. Arrangörerna inbjöd även till
föreläsningar och gourmetkvällar i samband med matfestivalen. Totalt innehöll Olavsfestdagarna i Trondheim år 2005 ca. 300 olika arrangemang och
förväntades samla ca. 240.000 besökare. 557
Enligt domprost Knut Andresen hade öppningsprocessionen utvecklats
ur de historiska vandringar till utgrävningsplatser med anknytning till Olavstraditionen som gjordes på 1980-talet. 1992 omformades dessa vandringar
till ”vandringsgudstjänster”, då man stannade till vid de historiska platserna, sjöng psalmer och läste bibeltexter. Från år 2002 minskade processionens
gudstjänstkaraktär och anknytningen till de historiska platserna för att i stället gå genom folkvimlet i affärsgatorna och därigenom rikta uppmärksamheten på att Olavsfestdagarna började. Den Olavsbild som bars i början av
processionen hade också tillkommit under de senaste åren.558
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555 Författarens fältanteckningar, 28 juli 2005.
556 Olavsfestdagene 28.juli – 6. august. Programkatalog, Olavsfestdagenes kansli 2005, Trondheim, s. 4, 72.
557 Ibid., s. 80 ff.
558 Intervju med Knut Andresen, 8 juni 2005, Knut Andresen, Olsok i Nidaros Domkirke, s. 111, 126, 180.
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Öppningsprocessionen på Olsokafton
Foto: Författaren

Framme vid Erkebispegården, mitt bland alla stånd i den historiska marknaden, vidtog den officiella öppningen av Olavsfestdagarna. ”Det är typiskt
norskt att gå på festival”, sade Per Kvistad Uddu i sitt hälsningstal. Han pekade på den kraftiga utveckling av festivalskulturen som skett i Norge under
senare år. Festivalerna är tätt sammanvävda med lokal och regional kultur
och näringsliv och betyder mycket för lokal utveckling, hävdade han. Olavstraditionen har en internationell spridning men dess centrum är här kring
Nidaros. Hit kommer tusentals pilgrimer varje år. Det är därför här i Trondheim som den norska kyrkans centrum bör ligga i framtiden, underströk
Uddu. Efter Per Uddu talade den norska miljøvernministern Børge Brende.
Han uttryckte sin uppskattning av det breda kulturutbud som Olavsfestdagarna präglades av och betonade kulturens roll, att ge människor identitet
och något att leva för men även att leva av. Kultur ger arbetstillfällen och
det är viktigt, menade han. Så trädde den norska kyrko- och kulturministern
Valgerd Svarstad Haugland upp på scenen för att inviga festivalen. Hon underströk den stora betydelsen av ett samarbete mellan kyrka och kulturliv,
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som festivalen var ett uttryck för, och hur Olavstraditionen band samman
historia och nutid. Så förklarade hon festivalen öppnad och det omfattande
programmet kunde börja.559
Senare på kvällen avtågade pilgrimsgrupper från fyra olika kyrkor utanför staden för att vandra mot Nidarosdomen och gemensamt avsluta med
Olavsvaka. Den grupp som startade från Lo kyrka, ca. 5 km utanför staden
bestod till en början av ett femtiotal vandrare, men snart anslöt många andra
till gruppen. Det sociala umgänget avbröts emellanåt med psalmsång och
meditationsstopp i olika kyrkor och vid minnesplatser längs vägen. Varje
meditation hade sitt tema i vilket berättelserna om Jesu och hellig Olavs
liv vävdes samman. Bibeltexter, avsnitt ur medeltida texter om hellig Olav
och meditationer skrivna av prästen och författaren Eyvind Skeie lästes omväxlande. Skeies texter syftade till att föra in de historiska berättelsena i
människors existentiella situation. Vid Olavskällan på Hadrians plats nära
Nidarosdomen var temat ”Fødselen til Kristi legeme i verden”. En bibeltext
lästes om Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn och därefter en text ur Passio Olavi (hellig Olavs passionshistoria) om en kvinna som
blev frisk när hon bars till helgonets grav. Som meditation lästes en text av
Eyvind Skeie som band samman berättelsen om Jesu lidande, hellig Olavs
”martyrdöd” och den moderna människans existens:
Din kropp bekjenner jeg.
Ditt mystiske legeme på vandring gjennom tiden.
Din kropp i alle verdensdeler.
Din kropp i alle raser og nasjoner.
Din kropp i men og kvinner.
Din kropp i barn og gamle.
Din kropp i fattige og rike.
Din kropp på begge sider av geværet.
Din kropp i flyet og der bomben faller.
Din kropp infiseret med HIV.
Din kropp på luksushotellet.
Din kropp i den usle hytten.
Din kropp med sminke.
Din kropp med blod.
Å Kristus si meg heller hvor din kropp ikke er,
så slipper jeg ramse opp hvor den finnes. ……. .560

Vandringen närmade sig Vestfrontplatsen framför Nidarosdomen som var
fylld med folk. Domens alla klockor ringde. På Vestfrontsgaveln hade de
statyer som föreställde hellig Olav och Sankt Jakob, pilgrimernas helgon, bekransats. Pilgrimerna, de var nu ett tusental, tågade in i den väldiga kyrkan
som fylldes till sista plats. Orgeln brusade och nattens Olavsvaka började.
Efter en gudstjänst samlades grupper kring olika meditationsplatser i kyr156

559 Bandinspelning, 28 juli 2005.
560 Vandregudstjenste til Olavsvaka. Texthäfte utgivet av Olavsfestdagene i Trondheim 2005 i författarens
ägo, s. 15.
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kan. Varje timme fram till morgonen lästes tideböner. De följdes sedan av en
katolsk mässa och flera andra gudstjänster i domkyrkan under Olavsdagen.
Med anledning av att Olavsfirandet i Trondheim samordnats med högtidlighållandet av unionsupplösningen deltog kung Harald och drottning Sonja i
Olavsvakan och i många andra evenemang.561
På eftermiddagen hade den katolska församlingen inbjudit till en ekumenisk vesper i St. Olavs katolska kyrka. Den katolske biskopen ledde vespern och den lutherske biskopen i Trondheim Finn Wagle predikade. Det var
omkring ett femtiotal besökare som deltog i vespern och det efterföljande
kyrkkaffet. Den hade svårt att konkurrera med alla andra evenemang i staden. I Nidarosdomen började samtidigt ett uppförande av Haydens oratorium ”Skapelsen” med stor kör och orkester. På en stor utomhusscen vid
Erkebispegården förbereddes en rockkonsert med den norska rockartisten
Thomas Dybdahl och en jazzvaka på ett annat ställe i staden med Trio de Janeiro. Inne i Erkebispegården framförde en skådespelare Bjørnstjerne Bjørnsons tal vid Olavsfirandet 1897 om hellig Olav och hans betydelse för den
norska kulturen och självständigheten. Det fanns mycket att välja på i det
digra programhäftet.562
Varför en Olavsfestival och för vem?
Dagarna innan starten på Olavsfestdagene i Trondheim var festivalskansliets
stab på 15 personer fullt sysselsatt med finslipning av de över 300 arrangemang och mottagandet av ca. 800 artister som skulle deltaga i årets Olavsfestdagar. Presschefen Maria Nordström med svensk bakgrund ordnade
presskonferenser för nationell och internationell press. Hon berättade att
målsättningen med marknadsföringen av Olavsfestdagarna från början varit
att först nå ut lokalt och regionalt i Trøndelag. Här hade Trondheims största
tidning Adresseavisen betytt mycket för att marknadsföra festivalen. Nu var
målet utökat till att också nå ut nationellt och internationellt. Det fanns
dock en svåröverkomlig gräns vid Dovre fjäll som skapade problem i all
marknadsföring, menade Nordström. Även om Trondheim var Norges tredje
största stad befann man sig i provins-Norge. De stora rikstidningarna hade
bara små redaktioner norr om Dovre. Att Olavsfestdagarna var en kyrkooch kulturfestival uppfattades ofta negativt av rikstidningarna. De trodde att
det var en festival bara för kyrkligt invigda.563 Festivalskansliets samling av
tidningsklipp och statistik bekräftade Maria Nordströms bild av mediatäckningen av festivalen. Av 369 artiklar om Olavsfestdagene år 2003 var knappt
10 % införda i rikstidningar.564 Att det även hade påverkat publikunderlaget
visade en enkätundersökning som gjordes år 2002. Av 696 intervjuade besökare kom 63 % från Trondheim, 18 % från övriga Trøndelag, 15 % från
övriga Norge och 4 % från utlandet.565 Maria Nordström underströk att
fundamentet i festivalens alla aktiviteter, inte bara de kyrkliga, var Olavstra561 Författarens fältanteckningar, 28 – 29 juli 2005.
562 Ibid.
563 Intervju med Maria Nordström, 1 aug. 2005.
564 Pressestatistikk 2003, Olavsfestdagenes kansli.
565 Nossum, Gunnar, Wendelborg, Christian, Olavsfest og Olsokfeiring. En publikum undersøkelse av Olavsfestdagene i Trondheim och Olsokdagene på Stiklestad. Nord-Trøndelags forskning, NTF-arbeidsnotat,
Trondheim 2002 nr. 7, s. 5.
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ditionen. Utifrån sin svenska bakgrund hade Maria Nordström iakttagit, att
norrmännen generellt var stolta över sin historia och att år 1030, slaget vid
Stiklestad, var för norrmän lika viktigt som slaget vid Hastings år 1066 för
engelsmännen.
Även Olavsfestdagarnas direktör Per Kvistad Uddu betonade den målsättning man hade, att vara både en kyrko- och kulturfestival med hellig
Olav som ett viktigt ”varumärke” vilket stod för en viktig del av norsk historia och viktiga värderingar. Han menade, att de medeltida helgonfesterna
inte bara var kyrkliga utan även folkliga fester med marknader som viktiga inslag, precis som den historiska marknaden på Erkebispegården under
årets Olavsfestdagar. Kyrkans arrangemang strävade efter att vara öppna
och inkluderande. Det breda intresset för pilgrimsvandringar i samband med
Olavsfestdagarna var, enligt Uddu, ett exempel på sådana öppna, kyrkliga
evenemang som han ansåg hade stora utvecklingsmöjligheter i framtiden.
Det var därför tänkt att utveckla pilgrimsmottagandet och ta lärdom av erfarenheterna från Santiago de Compostela som pilgrimsort. Från Stiftelsen
Olavsfestdagene drevs också frågan, att göra Nidaros till ett nationellt kyrkligt centrum, samtidigt som de visste, att detta var kontroversiellt inom den
norska kyrkan.566 I juni 2005 utalade stiftelsens styrelse sig på följande sätt
med anledning av en statlig utredning om ”Kunsten å være kirke”:
Styret støtter utvalgets forslag om at det opprettes et Kirkens senter for
skapende og utøvende kunst i samspill med ett eller flere eksisterende
fire fagmiljøer. Olavsfestdagenes styre mener Trondheim kan være et
naturlig sted å lokalisere et slikt senter. …. Vi mener også etableringen
av et slikt senter kan være en naturlig del av bestrebelsen på å gjøre
Trondheim til et nasjonalt kirkelig senter.567

I detta beslut, att Trondheim borde bli ett nationellt kyrkligt centrum, deltog även de två statliga representaterna i styrelsen. Samma målsättning återkom även i Trondheims kommuns riktlinjer för verksamheten 2001 – 2012:
”Trondheim skal i 2010 være hovedsete for Den norske Kirke.”568 Redan år
1995 hade dock biskopsmötets ordförande, oslobiskopen Andreas Aarflot,
i en intervju markerat sin avvikande mening i denna fråga på följande sätt:
”Forslagene fra Trondheim er fulle av romantiserende synspunkter. Jeg tar
dem overhodet ikke alvorlig. Selvfølglig bør Norges kirkehovedstad være
Oslo, slik det er idag”. 569
Domprosten Knut Andresen, som var en av de kyrkliga ledamöterna i
Olavsfestdagarnas styrelse, underströk detta förhållande, att man inom den
norska kyrkan var rädd för att Trondheim försökte bli ett nationellt kyrkligt
centrum. Det var framför allt lokalpolitiker i staden och rikspolitiker som
drev denna fråga, menade han. Från kyrkans perspektiv hade Olavstraditionen tidigare varit nationellt samlande, men den hade nu blivit mer lokal och
regional, samtidigt som medvetenheten om den nordiska och internationella
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566 Intervju med Per Kvistad Uddu, 8 juni 2005.
567 Høringsuttalelse om Kunsten å være kirke – om kirke, konst og kultur, 14 juni 2005. Olavsfestdagenes kansli.
568 Kommuneplan for Trondheims kommune 2001 – 2012, 30/11 2004, nätupplaga www.trondheim.kommune.no (Om Kommune. Planer og rapporter), s. 8. Det norska statskyrkosystemet innebär, att lokala församlingar inom den norska kyrkan ingår som en integrerad del av kommunens verksamhet och budget. Samtidigt
har varje församling ett självständigt församlingsråd. Prästernas löner betalas dock av staten.
569 Østang, Øivind, Hjem til Nidaros. Norges Nølende vandring siden 1814. Genesis forlag, Oslo 1977, s. 252.
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dimensionen i Olavsfirandet hade stärkts. Olavsgestalten som sådan var ibland svår att marknadsföra i Norge, menade domprosten. Hellig Olav ses av
många som en blodig vikingahövding. Men i Trondheim hade hellig Olav
en stark ställning, ansåg Andresen. Olavsfestdagarna hade under senare år
utvecklats från att tidigare ha betonat det historiska och vänt sig till en exklusiv publik till att nu vara mycket mer folkliga, samtidigt som gudstjänstlivet ökat. Nu betonades upplevelser, ritualer, teater och konst som tolkade
Olavstraditionen till en ny tid. Enligt Andresen uttryckte detta att det fanns
en längtan i tiden efter tillhörighet och rötter. I det allmänna medvetandet
hos det norska folket fanns även en stark samhörighet mellan stat och kyrka
på ett helt annat sätt än i Sverige, menade domprosten.570
Nära Nidarosdomen fanns lokaler för mottagande av pilgrimer, enskilda
vandrare eller grupper. Pilgrimsprästen Rolf Synnes, som var verksam där, berättade att intresset för pilgrimsvandringar till Nidaros egentligen inte väcktes
inom kyrkan. Det var Miljöværnet som tog initiativ till att märka upp och
iordningställa pilgrimslederna. Folk kom vandrande till Nidaros och kallade
sig pilgrimer. Därför var kyrkan tvungen att ta tag i fenomentet, berättade
Synnes. Intresset ökade också efter prinsessan Märtha Louise och Ari Behns
uppmärksammade pilgrimsvandring till Nidaros 2002 före deras bröllop och
den bok de senare skrev om vandringen. Den roll hellig Olav spelar för pilgrimsvandrarna är nog ganska liten, trodde Synnes, även om han själv hade
många tankar om Olav som en förebild för människor idag. De flesta norrmän
bär från skoltiden med sig en bild av Olav som en brutal härskare, som ville
kristna folk med våld, och bland prästkollegorna var det många som fnös åt
Olavstraditionen, menade Synnes. Även i Trondheim fanns det personer inom
kyrkan som menade, att det blivit för mycket ”Olav” i festivalen. Själv ville
Rolf Synnes se Olav i ljuset av bibeln, så som man gjorde under medeltiden.
Då drog man paralleller mellan Kristus och Olav. Liksom Kristus segrade Olav
genom sin död. Det är ett bra grepp, menade Synnes. Huruvida detta budskap
trängde igenom i festivalen, var han dock osäker på. 571
Enligt Trondheims biskop Finn Wagle hade det ökade intresset för Olavsfirande en parallell i, att intresset för pilgrimsvandringar också ökade.
Han tolkade det som en del av ett uppbrott från en materialistisk och förbrukarorienterad tillvaro och ett sökande efter ett enklare liv. Det finns också
en ny öppenhet knutet till dessa fenomen, menade biskopen. Du kan stiga in
i pilgrimskulturen och Olsok utan att bli religiöst stigmatiserad. De präglas
båda av en öppen fromhet. Man får vara med på den nivå som man kommit
på livets väg. Men vi måste också se Olsokfirandet i ett större kulturperspektiv, hävdade Finn Wagle. Det finns en grundläggande identitet i Norge, att
man är ett kristet folk. Den har blivit starkare nu när Norge har blivit ett
invandrarland. Men man behöver en ny, vidare religiös vokabulär. Ett sådant
uttryck var öppningsprocessionen under Olsok som nu var mer öppen och
inklusiv än tidigare. Många har slutit upp i den och sjungit med i psalmerna,
också de som stått och sett på. Människor måste få möta trons uttryck i den
vardag de är och Olavsarvet är folkligt, ansåg biskopen.
570 Intervju med Knut Andresen, 8 juni 2005.
571 Intervju med Rolf Synnes, 8 juni 2005.
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Angående den kyrkopolitiska striden om Trondheims roll som Norges kyrkliga huvudstad ansåg Finn Wagle, att Nidaros hade en oomtvistad stark
ställning i norsk identitet och även internationellt. De öar i Atlanten, som
under medeltiden hörde till det norska ärkebiskopsdömet, kände fortfarande en stark samhörighet med Norge. Men detta fick inte blandas ihop
med Olavstraditionen, spiritualitetsperspektivet, som biskopen ville betona
och utveckla. Om det senare skulle få kyrkopolitiska konsekvenser var inte
biskopens agenda. Han var emot att tänka taktiskt. När det gällde andra
kyrkosamfunds syn på Olavstraditionen och Olavsfirandet menade biskop
Wagle, att den katolske biskopen i Trondheim var mycket engagerad i att
lyfta fram hellig Olav. Den katolska kyrkan hade sedan många år ett eget fast
program under Olsok men deltog också i det gemensamma Olavsfirandet
som syftade till att vara ekumeniskt. Olsok var ett värn mot en konfessionell
arrogans, för ingen hade ensamrätt på Olsok, menade biskopen. Samarbetet
kring Olsok hade gjort, att Trondheim var den enda storstad i Norge som
hade ett ekumeniskt råd. Inom den norska, lutherska kyrkan fanns det dock
skilda meningar om hellig Olav. På Vestlandet t ex, där bedehusen var starka,
hade Olsok ingen stark tradition, menade Finn Wagle. 572
En som under många år bevakat Olavsfestdagarna i Trondheim var Ole
Einar Andersen, journalist på Trondheims och en av landets största tidningar Adresseavisen (den bildades 1767). Han ansåg att festivalen genomgått en
stor utveckling under senare år från att ha varit ett ”smalt” arrangemang,
som få var intresserade av, till att bli en folkfest. Men han bekräftade det
presschefen Maria Nordström på festivalskansliet konstaterat, att det var
svårt att få rikspressen att skriva om festivalen. Orsaken till detta, menade
han, hade att göra med att festivalsprogrammet inte var spännande eller
annorlunda nog. På Olavsfestdagarna mötte man samma populära artister
som på sommarfestivalerna i Bergen och Stavanger. Den bredd, som Olavsfestdagarna fått, med en nära samverkan mellan kyrka och kulturliv – även
populärkulturen, har varit överraskande för många. Men risken var, enligt
Andersen, att bredden nu hade försvagat profilen.573
Angående det mål, som Trondheims kommun och Olavsfestdagarnas
styrelse gemensamt hade, att staden borde bli Norges kyrkliga huvudstad,
menade Andersen, att det fanns en risk för en konflikt med övriga landet och
inte minst utifrån den starka ställning som bedehus- och missionsföreningarna hade i kyrkolivet. De hade inte mycket till övers för Olavsarvet, ansåg
Andersen. De var mycket lutherska och konservativa. Det fanns även en
annan religiös polarisering i Norge att ta hänsyn till, menade Andersen, den
mellan kyrkan och de som representerade det kyrkokritiska Human-Etiska
Förbundet som hade en stark ställning i Norge. Det bildades 1956 och hade
1997 125 lokalföreningar med ca. 60.000 medlemmar. De anordnade alternativ till de kyrkliga riterna med borgerlig konfirmation, namngivningsceremoni, bröllop och begravningar. I Trondheim hade rörelsen år 1997 3000
medlemmar och drygt 400 ungdomar deltog i förbundets alternativa kon-
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firmation.574 Ole Einar Andersen menade, att den starka ställning som den
norska statskyrkan hade kunde ha bidragit till, att motståndet mot religion
därför också blivit starkt. Men nu skulle en statlig utredning, om hur relationerna mellan kyrka och stat skulle se ut i framtiden, snart läggas fram.575
Ovanstående intervjuer speglade en gemensam positiv syn på Olavsfestdagarnas mål, att vara både en kyrko- och kulturfestival med hellig Olav som
samlande gestalt. Från de kyrkliga företrädarnas sida betonades vikten av,
att firandet innebar ett levandegörande av en öppen, inkluderande fromhet.
Paralleller drogs med det ökade intresset för pilgrimsvandringar, som inte
heller upplevdes ”religiöst stigmatiserande”. Olavsfestdagarna hade även en
ekumenisk målsättning. De hade särskilt fört den lutherska och den katolska
kyrkan närmare varandra. Det fanns en samsyn rörande hellig Olavs roll
som en nationell symbol för många norrmän, även om det också fanns ett
motstånd mot den bilden inom och utom kyrkorna. Attityderna till Olavsfirandet ansågs spegla de religiösa polariseringar som fanns i landet. När kommunen och Stiftelsen Olavsfestdagene drev frågan, att göra Trondheim till
Norges kyrkliga centrum, skapade det ett motstånd inom den norska kyrkan
som även riktade sig mot Olavstraditionen, menade några. Att Olavsfestdagarna huvudsakligen blivit ett lokalt och regionalt evenemang bekräftades
av flera av de intervjuade. Som en orsak till detta anfördes Norges starka
regionala uppdelning med Dovre som en barriär söderut.
Unionsmarkering i Stiklestad
Den andra akten av Olavsfestdagarna innehöll hundraårsmarkeringen av
unionsupplösningen år 1905. Fokus riktades nu mot Stiklestad nio mil norr
om Trondheim. På den stora friluftsteatern, som byggts för spelet om Heilag
Olav576, med plats för 5500 åskådare, högtidlighölls minnet av unionsupplösningen med ett öppet folkmöte. Teatern var fylld till sista plats. Kungaparet
tågade in. Alla reste sig och sjöng kungssången. Efter musik och välkomsttal höll kung Harald ett anförande om Olavsarvet och unionsupplösningen.
Han sade bland annat:
De vedvarende Olavstradisjonene er et av de sterkeste folkelige uttryk
for sammenhengen mellom nasjonens fremvekst i middelalderen og vår
egen tid. ……. Et spesielt takk til vår siste unionskonge Oscar II. Han
var meget bevisst Olavstradisjonens betydning for det norske folk. Derfor begynte Oscar II og dronning Sofie den tre uker lange kroningsreise
her i landet netop på Stiklestad. ……. Olav Haraldson har siden middelalderen vært omtalt som ’Norges evige konge’. Min egen far gav
uttrykk for den samme forståelse da han tilsammen med meg vedvar
tilbakeføringen av riksregaliene til Nidarosdomen i 1988. Det faktum
at kung Olav valgte Olsok for denne begivenhet var en sterk symbolhandling. Dette betegner han selv som å overgi kronen til ham som er
Norges evige konge.577
574 Torsvik, Kåre A., Human-Etiske Forbund 1967 – 1997. Jubileumsberetning. Lade Offset AS, Trondheim
1997, s. 3
575 Intervju med Ole Einar Andresen, 25 januari 2006.
576 Den nynorska beteckningen av hellig Olav som används i allt material om spelet, eftersom det är skrivet
på nynorsk.
577 Inspelning och transkribering av kung Haralds tal, 30 juli 2005.
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I sitt tal hyllade kung Harald Oscar II, den kung som i slutet på 1800-talet
blev måltavla för självständighetsivrarnas, bl a Bjørnstjerne Bjørnsons hetska
angrepp. Kung Harald upprepade den gamla patosformeln, ”Norges evige
konge”, det religiöst, mytiska sambandet mellan hellig Olav och nationen
och synliggörandet av detta genom att riksregalierna återförts till Nidarosdomen. (I juni 2006 invigdes i Trondheim ett museum för dessa riksregalier
och det norska kungahusets historia, inrymt i Erkebispegårdens medeltida
valv.) Kung Haralds tal följdes av musik av Edvard Grieg och en föreläsning
om ”Olavsarven i nasjonsbyggingens tjeneste” av den tidigare kulturministern och katoliken Lars Roar Langslet. Folkmötet avslutades med att alla
uniont sjöng ”Gud signe vårt dyre fedreland..”.578
Så vidtog ett tvådagars seminarium kring temat ”Nasjonsbygging og
grensesprengende felleskap” med ett sjuttiotal deltagare från både Norge
och Sverige. Det var ett arrangemang i samarbete mellan Stiklestads Nasjonale Kultursenter, Olavsfestdagene i Trondheim och Nidaros biskop. Föreläsningarna belyste Olavsarvets betydelse ur olika synvinklar, i litteraturen,
troslivet och i svensk konst och historia. I en estraddebatt diskuterades religionens betydelse som värdegrund för den norska nationen och om hur
relationen mellan kyrka och stat skulle lösas i framtiden. ”Olavsarven i troslivet” var ett avslutande ämne då deltagare fick berätta om vilken personlig
betydelse hellig Olav hade för dem. En katolsk nunna, syster Hanne-Maria
från Tautra Mariakloster utanför Trondheim, sammanfattade sin upplevelse
av hellig Olav med uttrycket ”Evangelium på norsk”. Hon såg berättelsen
om helgonet som en parallell till Jesu liv och hans seger genom sin död. Genom hellig Olav kom evangeliet geografiskt, kulturellt och språkligt nära,
menade hon.579
Seminarieföreläsningarna avbröts av ”Spelet om Heilag Olav” på den
stora friluftsteatern som återigen var fylld till sista plats. Trehundra aktörer,
femtiotalet hästar, musiker och sångare uppförde berättelsen om den kamp
mellan olika makthavare, hedendom och kristendom, som föregick det slag
som år 1030 stod här vid Stiklestad. Spelet, vilket uppfördes första gången år
1954, hade utvecklats till en årlig ritual för många besökare, särskilt de som
kom från bygden. Det berättades också att flera utländska besökare återkom
år efter år. När en regissör år 2003 ändrade i ”ritualen”, manuset, och bl a
gjorde ett helt nytt slut, blev protesterna därför starka varför man året därpå
tvingades att återgå till det ursprungliga uppförandet.580
Kring spelet om hellig Olav, som uppfördes fyra gånger kring Olsok,
erbjöds besökarna också andra aktiviteter som utvecklats under senare år
i Stiklestad. Liksom i Trondheim fanns här en historisk marknad, utställningar, konsertprogram, gudstjänster och teater under tio dagar. År 2002
räknade arrangörerna med 50.000 besökare till Stiklestad under juli månad,
huvudsakligen under Olsok. I år var det betydligt fler, menade ledningen
för Olavsfirandet. År 2002 gjordes liksom i Trondheim en publikundersökning för att utröna varifrån dessa besökare kom. Det visade sig att en stor
del, 42,3 %, kom från områden utanför Trøndelag och att 5,1 % från
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579 Bandinspelning och fältanteckningar från seminariet, 30 juli 2005.
580 Adresseavisen, 29 juli 2003.
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5000 åskådare vid Spelet om Heilag Olav
Foto: Författaren

utlandet.581 Stiklestad nådde alltså ut med sitt budskap mycket bättre både
nationellt och internationellt än Olavsfestdagene i Trondheim. En förklaring
till det var, att man satsat mycket på ett samarbete med olika bussföretag i
landet. Aktiviteterna under Olavsfestdagarna i Stiklestad var bara en del av
den helårsverksamhet som genomfördes av Stiklestad Nasjonale Kultursenter med kurser, konferenser, barnaktiviteter och utställningar.582
Nationalsymbolerna ifrågasatta
Efter Olavsdagarna i Stiklestad började en debatt som väckte starka känslor om det Olavsmonument som Nasjonal Samling reste i Stiklestad 1944.
Det förstördes och den stora bautastenen grävdes ner av ortsbefolkningen
efter kriget. En del ville nu gräva upp och resa stenen igen. De menade, att
det gått så lång tid sedan krigsslutet, att man nu skulle kunna ge den historia, som monumentet representerade, en synlig plats någonstans – dock
inte på den ursprungliga platsen. Andra hävdade att detta skulle uttrycka
brist på respekt mot dem som upplevt fem år av krig och motståndskamp.583
En historiekonferens anordnades i november 2005 i Stiklestad med temat
”Minnesteder –hva og hvorfor? Og for hvem?”, vilken vidgade debatten
ytterligare. En av deltagarna, socialantropologen Thomas Hylland Eriksen
från Oslo Universitet, ifrågasatte berättigandet av de nationella symbolerna
581 Nossum, s.9.
582 Författarens fältanteckningar, 30 juli 2005.
583 Intervju med Ole Einar Andresen, 25 jan. 2006.
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i ett allt mer mångkulturellt Norge. ”Stiklestad, Nidaros, stavkirkene og de
fleste andre nasjonalsymboler vi hegner om trenger å åpnes opp for flere
tolkninger. De har hatt en tendens til å bli symboler på sjelvforherligelse og
innestengthet. Vi har rett og slett vært for opptatt av det nasjonalistiske i
forhold til nasjonalsymbolene. Tiden er inne for å bytte ut dette prosjektet
med noe som peker utover”, sade Hylland Eriksen i en intervju i Adresseavisen.584 Den tidigare ordföranden i SNK Marvin Wiseth gick genast i svaromål i tidningen och hävdade, att också ett mångkulturellt Norge behövde de
nationella symbolerna. ”Men hvis du skal integreres i samfunnet, må du ha
evne til å skjønne det samfunnet du er kommet til. Selv om vi hadde avskaffet
Nidaros og Stiklestad, ville det fortsatt være i folks bevissthet. … De historiske minnesmerkene er en del av vår identitet. Det kan umulig være skadelig
å kjenne sin opprinnelse, det viktige må være å kjenne styrke og svakheten
med fortiden”, menade Wiseth.585
Biskop Finn Wagle tog också till orda i diskussionen och hävdade, att
Olavstraditionen hade ett existentiellt innehåll som sträckte sig långt utöver
det nationella perspektivet. ”Det er bare vi som ikke har sett dette tydelig nok.
Det viktigste for meg er at denne arven har det i seg. Olavs-arven er en antisuksesshistorie. Det handler om en helt grunnleggende livsforståelse og om å
tre til side for å tjene en større sak. Her en den største utfordrende kraften i

Nationella markeringar vid Olsok i Trondheim
Foto: Författaren
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Olavs-arven som gir substans i møte med alle store moralske spørsmål i vår
egen samtid”, menade Wagle. För att tydliggöra en existentiell och allomfattande tolkning av Olavstraditionen borde Stiklestads Nasjonale Kultursenter
ta bort beteckningen ”nasjonale” ur namnet, hävdade biskopen.586
Olsok i Sarpsborg
Inför Olavsfirandet 2005 i Sarpsborg fanns långtgående planer på att även
detta år uppföra Vera Henriksens historiska spel ”Sverdet” i museiparken.587
Det skulle kosta ca. 1 miljon kronor att producera. Eftersom kommunledningen endast beviljade 300.000 kronor till arrangemangen och andra intäkter från sponsorer och biljettintäkter inte ansågs kunna täcka kostnaderna,
beslöt kommittén för Olavsdagarna, bestående av kommunala representanter, företagare och föreningsrepresentanter, att ställa in spelet. I stället kom
programmet att bestå av en traditionell Olsokgudstjänst i museiparken, pilgrimsvandringar, som kyrkan ansvarade för, barnaktiviteter, några konserter
och en vikingamarknad vid Eidet utanför staden, som Borg Vikinglag anordnade. I vikingabyn, som samlat ca. 200 deltagare från olika delar av Norge
men även från andra nordiska länder, levandegjorde deltagarna vikingatida
hantverk, matlagningskonst och kultur. Många barn och ungdomar deltog
som bodde och klädde sig som vikingar och idkade spel och idrotter som på
vikingatiden. Föreningen värnade särskilt om den historiska och kulturella
vikingatraditionen för att bekämpa extremistgruppers missbruk av vikingen
som symbol. Under några dagar kring Olsok var vikingabyn även öppen för
besökare som fick prova på hantverk, äta vikingamat och olika lekar och
spel. 588
Øyvind Fjeld, kommunens samordnande av Olsokfirandet, och Nina
Winther, en av medlemmarna i Olsokkommittén menade, att kommunens
ryckighet i ekonomiskt stöd till Olavsfirandet gjort, att någon fast tradition
inte kunnat byggas upp i Sarpsborg. Kommunledningen hade inte förstått
betydelsen av kultur och turism, hävdade de. I Østfold fylke hade Olsok i
Sarpsborg även haft konkurrens om det ekonomiska fylkesstödet från de
regionalt viktiga kultur- och turistorterna Halden och Fredrikstad med dess
festningsspel, båda orterna för övrigt särskilt knutna till hundraårsmarkeringen av unionsupplösningen år 2005.589 En del av det kommunala bidraget
hade använts till att märka upp en pilgrimsväg utefter den gamla ”kongeveien” genom Sarpsborgs kommun, som de danska kungarna färdades efter
på väg till Trondheim för kröning eller ”singning”.590
Sarpsborgs prost, Dag Mysen, hävdade, att till skillnad från Trondheim
och Stiklestad hade Sarpsborg aldrig varit en pilgrimsort, eftersom kyrkans
hellig Olav kommit i skymundan för den politiska Olavsgestalten. I den arbetarkultur, som staden kännetecknats av sedan lång tid tillbaka, hade det
alltid funnits ett ambivalent förhållande till Olav. Dag Mysen menade sig
dock se tecken på ett nytt intresse för det religiösa innehållet i Olavstradi586 Ibid., 4 nov. 2005.
587 www.visitsarpsborg.no, 5 april 2005.
588 Intervju med projektledare Øyvind Fjeld och Nina Winther från Vikinglaget, 26 juli 2006. Se även www.
borgvikinglag.no.
589 Intervju med Nina Winther och Øyvind Fjeld, 26 juli 2006.
590 SA, 28 juli 2005.

165

Helgonbruk i moderniseringstider
tionen, som bl a uttryckts i uppslutningen kring de pilgrimsvandringar vilka
anordnats under flera år i samband med Olsok.591

Professionalisering, kommersialisering
och kulturell mångfald
Det finns skillnader mellan de två evenemangen, Birgittajubileet 2003 och
Olavsfirandet 2005, som gör att en jämförelse i några avseenden haltar. Birgittajubileet 2003 var en engångshändelse, firandet av att det var 700 år
sedan helgonet föddes, som fick en nationell och internationell spridning och
var utsträckt under ett helt år. SSB:s årliga Birgittafirande den 23 juli inlemmades som en liten del av många arrangemang under jubileumsåret. Med
Olavsfirandet 2005 var det tvärtom: ett årligt återkommande evenemang under en begränsad tid, dagarna omkring Olsok, som vuxit till en omfattande
institution framfört allt i Trondheim och Stiklestad. I detta firande inlemmades 2005 en engångshändelse, hundraårsmarkeringen av unionsupplösningen, som blev en del av många arrangemang under Olavsfestdagarna. Trots
dessa skillnader är en jämförelse mellan de två evenemangen ändå fruktbar
ur organisations- och historiebruksperspektiv.
Båda jubileerna kännetecknades av en professionalisering av organisationerna. Kanslier med anställd personal inrättades. I de centrala jubileumsorganisationerna ingick representanter för staten, kyrkan, de regionala institutionerna och de berörda kommunerna som även tillsköt ekonomiska
resurser för jubileernas genomförande. Deras engagemang uttryckte att det
fanns ett allmänintresse i att arrangera dessa firanden. I Sarpsborgs Olavsfirande fanns visserligen kommunen med i ledningen, men då det ekonomiska
engagemanget därifrån vacklade, kunde något större firande inte genomföras.
Dessutom var statens och fylkets intresse för firandet i Sarpsborg fortfarande
svalt. Olavsfirandet där fick därför huvudsakligen lita till frivilliga aktörer.
Som ett komplement till de professionella kanslierna fanns emellertid
både i Birgitta- och Olavsfirandet utrymme för de individuella initiativen och
det frivilliga engagemanget. Många evenemang under Olavsfestdagarna, t ex
den historiska marknaden i Trondheim och Spelet om Heilag Olav i Stiklestad
byggde på frivilliga insatser. Uppslaget till arrangerandet av Birgittajubileet
kom från enskilda individer i Birgittastiftelsen som sedan ideellt gjorde stora
insatser för genomförandet. På många platser runt om i landet där heliga
Birgitta firades, var det föreningars och enskilda personers engagemang som
var förutsättningen för arrangemangen. Birgittajubileets organisation och
genomförande kännetecknades dessutom av intitiativ från Styrgruppens tre
inflytelserika personer, landshövding Björn Erikson, biskop Martin Lind och
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jubileets generalsekreterare Lars Bergquist. Deras personliga engagemang,
sociala och kulturella kapital hade stor betydelse för jubileets framgång.
Till intressenterna av de båda jubileerna hörde olika kommersiella
aktörer. Flera sponsorer ansåg det affärsmässigt motiverat att satsa sponsorsmedel på inrättandet av ett klostermuseum i Vadstena, uppförandet av
spelet om Heilag Olav i Stiklestad och arrangemangen i Trondheim. Inom
företagen i Vadstena fanns dock ett motstånd mot att engagera sig i Birgittajubileet som bottnade i både en undran om jubileet skulle väcka något allmänt intresse och om det var lämpligt att göra kommers av ett helgon. Inför
Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad fanns dock inte en sådan tveksamhet. Här hade många företag, utifrån kommersiella bedömningar, ansett det
viktigt att bidraga med omfattande ekonomiskt stöd till Olavsfestdagarna
och deras institutioner. En stor skillnad mellan Birgitta- och Olavsfirandet
var, att kring det senare hade det utvecklats en kommersiell festivalskultur av
en helt annan dignitet än i Birgittajubileet.
Både Birgittajubileet och Olavsfirandet kom att kännetecknas av en stor
kulturell mångfald. Till en början fanns planer inom Birgittastiftelsen att formulera ett sammanhängande men begränsande tema för firandet, men snart
ändrades det till att betona mångfalden av tolkningar och bruk av Birgittagestalten. Det öppnade även fältet för många brukare, kulturinstitutioner,
teatergrupper, kommuner och kommersiella aktörer. Även de processer som
ledde fram till Olavsfirandet 2005 hade genomgått en liknande utveckling
mot mångfald i historiebruk och Olavstolkningar, inte minst när Olavsdagarna omdöptes till Olavsfestdagarna. Programutbudet 2005 med över 300
olika arrangemang under tio dagar uttryckte tydligt denna mångfald.
Den kulturella breddningen och det stora antalet aktörer av olika slag
bidrog till ett publikt och massmedialt intresse för de båda jubileerna. Massmedieforskare ansåg att uppmärksamheten kring Birgittajubileet bottnade
i flera ”mediestimulerande kriterier” som motsättningar i Birgittas personlighet, möjligheten att levandegöra henne i den dagsaktuella debatten och
de kungligas närvaro i högtidsfirandet. Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad var inarbetade, årliga arrangemang med en återkommande publik men
det fick särskild uppmärksamhet genom kung Haralds och drottning Sonjas
deltagande på grund av hundraårsmarkeringen av unionsupplösningen. De
i Trondheim som var ansvariga för marknadsföringen klagade dock på att
Olavsfestdagarna hade svårt att nå en publik ”söder om Dovre”, ett problem
som dock inte delades i lika hög grad av arrangörerna i Stiklestad.
Det fanns i båda jubileerna uttryck, både från arrangörer och deltagare,
för ett existentiellt bruk av helgonen som föredömen och gestalter att identifiera sig med. Pilgrimsvandringar, religiösa ceremonier och historiska spel
och marknader spelade viktiga roller i dessa identitetsprocesser. I berättelsen
om hellig Olav som ”evangelium på norsk” drogs paralleller mellan berättelsen om Jesu offergärning, Olavs martyrdöd och människors lidande runt
om i världen. Deltagarna i Borgs Vikinglag i Sarpsborg identifierade sig med
vikingen Olav genom att leva vikingatida liv en vecka. Detta existentiella historiebruk var ännu tydligare i Birgittajubileet. Att visa på heliga Birgitta som
föredöme var en av de grundläggande målsättningarna för jubileet. Heliga
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Birgitta framfördes som ett efterföljansvärt exempel inte minst för kvinnor.
Hennes förmåga att kombinera både ett andligt och ett politiskt engagemang
ansågs också föredömlig. Mångsidigheten i Birgittagestalten, modern, politikern, den socialt verksamma, klosterorganisatören, författaren, gjorde det
ännu lättare för fler och utifrån olika perspektiv att existentiellt identifiera
sig med henne än med Olavsgestalten.
Firandet av heliga Birgitta och hellig Olav användes i flera kommuner och regioner för att stärka lokala/regionala identiteter och orternas turistiska potential. I Sverige spreds Birgittafirandet över hela landet, särskilt
till platser med lokala Birgittatraditioner som levandegjordes under jubileet.
Olavsfiranden ägde rum på ett 30-tal platser runt om i landet men med särskild tyngdvikt på vissa regioner, t ex Gudbrandsdalen och Trøndelag. Kommunernas och de regionala organisationernas engagemang i Olavsfirandet i
Trondheim och Stiklestad motiverades inte minst med hellig Olavs roll för
orternas identitet och för utveckling av turistnäringen. Även i Sarpsborg i
Østfold fanns ett intresse från kyrkan, museet och Vikinglaget att lyfta fram
hellig Olavs betydelse för ortens identitet, medan kommunledningen var mer
avvaktande till att satsa ekonomiska resurser på detta. I Østfold fylke, som
Sarpsborg tillhör, fanns det starka konkurrenter till hellig Olav som regional
identitet, fästningsstäderna Halden och Fredrikstad, som var särskilt historiskt intressanta det år, då unionsupplösningen uppmärksammades.
I både Birgitta- och Olavsfirandena markerades deras betydelse för den
nationella identiteten. Birgittajubileet 2003 blev en landsomfattande begivenhet och det statliga intresset för firandet större än någonsin tidigare. När
jubileumskommittén först uppvaktade regeringen om att det skulle organiseras en nationell jubileumsorganisation, fick kommittén avslag. I stället för 12
miljoner i statligt stöd beviljades 750.000 kronor. Den nationella betydelsen
av jubileet ansågs av statsmakten i detta skede vara litet. När så den internationella uppmärksamheten växte liksom intresset från många kommuner,
kulturorgan och frivilligorganisationer, vaknade även regeringen. Högtidsfirandet i Vadstena fick nära nog karaktären av en nationell högtid genom
närvaron av kungaparet, regeringsrepresentanter, statchefer och ambassadörer från flera länder. Huruvida heliga Birgitta spelade någon roll som historisk gestalt och nationell identitetsmarkör är tveksamt. Utnämningen av
heliga Birgitta till Europahelgon ökade emellertid den nationella stoltheten.
Hellig Olavs roll som nationell ikon framkom under Olavsfirandet på flera
sätt. Inte minst uttrycktes det i, att den lokala hundraårsmarkeringen av
unionsupplösningen sammanfördes med Olavsfestdagarna och i det tal kung
Harald höll i Stiklestad då hellig Olav betecknades med den gamla patosformeln ”Norges evige konge”. Även kungahusets placering av riksregalierna i
anslutning till Nidarosdomen i Trondheim, underströk detta. Bakom Trondheims kommuns och Olavsfestdagarnas strävan att göra Trondheim till Norges kyrkliga huvudstad låg uppfattningar om, att hellig Olav och de lokala
minnesplatser som knöts till honom hade en nationell betydelse. Inom den
norska kyrkan var detta dock kontroversiellt. I samband med ett seminarium
i Stiklestad senare på hösten framfördes även invändningar mot det berättigande i nationella symboler i ett mångkulturellt land.
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Till skillnaderna mellan Birgittajubileet 2003 och Olavsfirandet 2005 hör, att
det förra fick en internationell spridning på ett helt annat sätt, vilket bland
annat hörde samman med den katolska kyrkans uppmärksammande av heliga Birgitta och utnämningen av henne som skyddshelgon för Europa. Detta
hade i sin tur sin grund i den symboliska betydelse heliga Birgitta spelade för
Solidaritetsrörelsen i Polen som fick starkt stöd från den polske påven Johannes Paulus II. Birgittinerordens spridning i många länder under ledning av
generalabbedissan Tekla Famiglietti var också viktig för den internationella
uppmärksamheten och initiativet från Vatikanen att starta jubileumsåret
med en ekumenisk högtid i Peterskyrkan och ett ekumeniskt seminarium i
Rom. Även i Olavsfirandet i Trondheim fanns det en strävan, bland annat i
jubileumsorganisationens strategidokument, att lyfta fram hellig Olavs internationella betydelse. I arrangemangen märktes detta dock marginellt.
Birgittajubileet 2003 blev en arena där både en vilja till fördjupad ekumenisk gemenskap och teologiska konflikter mellan kyrkorna synliggjordes.
Från Svenska kyrkans sida fanns det förhoppningar om, att Birgittajubileet
2003 skulle leda till en fördjupad ekumenisk gemenskap mellan kyrkorna.
Det firande i Rom, som Vatikanen och Birgittasystrarna anordnade, var uttryck för detta. I högtidstalen betonades bl a från påven vikten av enhet och
förhoppningar om, att heliga Birgitta skulle föra kyrkorna närmare varandra. På svensk mark gnisslade emellertid relationerna mellan kyrkorna. Högtidsfesten i Vadstena med två separata nattvardsgudstjänster uttryckte splittring i stället för enhet. SSB:s ekumeniska konferens, som framför allt hade
kallat talare från den katolska kyrkan, kom att blottlägga konflikter mellan
kyrkorna i viktiga teologiska frågor. I Olavsfirandet 2005 kom inte några
teologiska eller ekumeniska spänningar mellan kyrkorna upp till ytan. Företrädare för den katolska kyrkan deltog i flera gudstjänster. Katolsk mässa
firades i Nidarosdomen på Olavsdagens morgon, så som man gjort under
flera år. En ekumenisk gudstjänst utan nattvard anordnades i den katolska
kyrkan med den lutherska biskopen som predikant. Inga provocerande arrangemang anordnades som utmanade den ekumeniska sämjan. Ingen part
uttryckte några stora förväntningar om ytterligare steg i ett ekumeniskt närmande, så som förhållandet var i samband med Birgittajubileet 2003.
Under en period av planeringsarbetet inför Birgittafirandet 2003 ingick
inte kyrkorna i jubileets centrala Styrgrupp. Utifrån Styrgruppens perspektiv tänkte man sig två olika Birgittajubileer, ett allmänkulturellt under Styrgruppens ledning och ett religiöst, som kyrkorna själva fick komma överens
om. Möjligtvis tänkte man sig, att kyrkornas deltagande skulle minska öppenheten och mångfalden och göra det mindre angeläget för sponsorer och
samhällsorgan att intressera sig för jubileet. När så kyrkorna släpptes in i
Styrgruppen och fick möjlighet att påverka jubileets hela utformning ökade
i stället intresset och genomslagskraften. Den religiösa gestalten Birgitta var
tydligen inte någon som man behövde blygas för. Någon motsvarande tveksamhet om kyrkornas roll i firandet fanns inte i Trondheim och Sarpsborg.
Här var kyrkornas representanter viktiga och självklara aktörer. I Stiklestad
var kyrkornas deltagande dock av mindre omfattning. Stiklestads Nationella
Kulturcentrum, som ledde planeringsarbetet för Olavsdagarna, hade huvud169

Helgonbruk i moderniseringstider
sakligen utvecklats till en kulturell institution. Men även här hade ett närmare samarbete med Verdals församling börjat, bland annat för att stimulera
intresset för pilgrimsvandringar också till Stiklestad.
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Kapitel 6.
Sammanfattning och slutdiskussion
Bakgrund och syfte
Under tidig medeltid blev det vanligt i de nordiska länderna att utse nationalhelgon som heliga symboler för nationerna. Kring dessa utvecklades
kyrkliga och folkliga fester vid viktiga minnesdagar och minnesplatser. Pilgrimer vandrade långväga ifrån till de heliga platserna. I Norge utvaldes
Olav Haraldson, i Danmark kung Knud II, i Finland biskop Henrik och i
Sverige kung Erik IX till ländernas skyddspatroner. Heliga Birgitta utnämndes så sent som 1396 till Sveriges kvinnliga skyddshelgon. Reformationen
på 1500-talet vände sig mot helgondyrkan och pilgrimsvandringar vilket
minskade nationalhelgonens betydelse, även om de fortfarande var levande i
den folkliga traditionen. De kyrkliga och folkliga helgonfesterna upphörde.
Men i slutet av 1800-talet, samtidigt med det moderna industrisamhällets
utveckling, väcktes återigen intresset i Sverige och Norge att fira de gamla
nationalhelgonen, heliga Birgitta och hellig Olav. De utvecklades därefter
till årliga firanden och stora jubileer i samband med viktiga historiska årtal.
Något liknande har inte hänt i de andra nordiska länderna och det finns få
paralleller i andra protestantiska länder i Europa.
I avhandlingen följs och jämförs utvecklingen av dessa Birgitta- och
Olavsjubileer från 1891/1897, då de första officiella firandena i modern tid
ägde rum, till de senaste studerade 2003/2005. De jubileer, som jag valt att
undersöka mellan dessa år, är 1923/1930 och 1973/1980. Valet av dessa
tidsmässiga nedslag har grundats på, att jubileerna då varit särskilt omfattande och att de parvis legat nära varandra i tid för att en jämförelse skulle
kunna bli meningsfull. Jag har även belyst de processer som lett fram till
dessa firanden.
Avhandlingens syfte har formulerats så: ”Att jämföra och förstå variationen av historiebruk i samband med minnesfiranden av heliga Birgitta i
Sverige och hellig Olav i Norge år 1891 – 2005 med fokus på olika aktörers
motiv, resurser, budskap och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekularisering.” I den komparativa undersökningen av jubileerna har följande analysfrågor använts som verktyg:
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* Vilka organisationer, personer och förändringsprocesser i samhället
verkade för att dessa minnesfiranden skulle komma till stånd?
* Vilka resurser, maktförhållanden och nätverk var avgörande för jubileernas utformning?
* Vilka motiv hade aktörerna, vilka budskap – särskilt med avseende
på jubileernas identitetsskapande funktion - ville de förmedla och hur
synliggjordes det?
* Vilka likheter och skillnader finns i bruket av minnesfiranden kring
heliga Birgitta och hellig Olav och hur kan de förstås?

Det är nu dags att sammanfatta undersökningens resultat och att diskutera
det som framkommit i relation till tidigare forskning. Sammanfattningen och
diskussionen disponeras efter undersökningens analysfrågor med fokus på
aktörerna, jubileernas identitetsskapande funktion, förändringsprocesserna
i samhället samt de likheter och skillnader i bruket av minnesfiranden som
framkommit och hur de kan förstås.
Aktörerna, deras resurser, motiv, nätverk och maktförhållanden
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Det första Birgittajubileet år 1891, högtidlighållandet av Birgittas helgonförklaring 1391, organiserades i Vadstena på privat initiativ av två historieintresserade läroverkslärare, Erik Sellin och J F Bengtsson, och en katolsk
präst, K F Karlén. För Sellin och Bengtsson tycks heliga Birgitta som en historisk och nationell gestalt ha stått i centrum för intresset. Pastor Karlén såg i
heliga Birgitta en länk mellan den medeltida kyrkotraditionen och den under
1800-talet åter etablerade katolska kyrkan. Hans önskan var att ”försvenska” den katolska kyrkan, som vid 1800-talets slut huvudsakligen bestod av
medlemmar från andra länder. Vadstenas lutherska församling höll sig passiv
vid detta första jubileum. Motståndet mot katolska influenser och värnandet
om den lutherska traditionen var stark. Sellin och Bengtsson var dock mer
liberalt sinnade. De ekonomiska och personella resurser, som arrangörerna
förfogade över, var mycket små. Det nätverk som Sellin, Bengtsson och Karlén bildade och deras position i lokalsamhället, gjorde att uppmärksamheten
kring jubileet i Vadstena ändå blev stor. Det katolska firandet omgärdades av
exotism, vilket av lokalbefolkningen upplevdes spännande och stimulerade
intresset för jubileet. Även i Stockholm anordnade den katolska kyrkan en
jubileumshögtid som samlade många nyfikna.
Bakom det nyvaknade intresset för heliga Birgitta låg även kvinnorörelsen. Den använde helgonet som en förebild för kvinnor i kampen för ökat
inflytande i samhället. I anslutning till jubileet genomförde en grupp läkare
en undersökning av relikerna i Vadstena klosterkyrkans relikskrin, för att i
tidens rationalistiska anda ge fysiologiska förklaringar till Birgittas uppenbarelser. Det var alltså flera liberala rörelser, de som värnade om trosfrihet,
intellektuell frihet och kvinnors ökade inflytande i samhället, som öppnade
vägen för firandet 1891. Resurserna var små men genomslagskraften ändå
stor.
Olavsfirandet 1897 tillkom i samband med Trondheims stadsjubileum
på initiativ av personer och folkrörelser med anknytning till det liberala par-
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tiet Venstre som en del i kampen för en upplösning av unionen med Sverige.
Hellig Olav blev en symbol för ett fritt och självständigt Norge. Författaren
och folktalaren Bjørnstjerne Bjørnson, folkhögskolemannen/prästen Christopher Bruun, Venstrepolitikern/prästen Vilhelm A. Wexelsen var några av
de som tillsammans bildade ett nätverk med stort kulturellt kapital, vilket bidrog till uppmärksamheten kring Olavsfirandet. Stadens unionsvänliga høyretidning Adresseavisen förringade detta firande och kritiserade hellig Olavs
betydelse som en nationell gestalt. Jubileet blev en kontroversiell händelse i
den dagsaktuella politiska debatten.592 Det fanns även andra aktörer bakom
uppmärksammandet av hellig Olav under denna tid. Den grundtvigianska
rörelsen och dess folkhögskolor odlade ett nationellt medvetande och anordnade årliga Olavsfiranden på några skolor. Lokalhistorikern i Trondheim
Henrik Mathiesen intresserade sig för hellig Olavs kulturhistoriska betydelse
för stadens identitet. För den katolska kyrkan var hellig Olav en historisk
länk till medeltidens kyrka och de anknöt till helgonet i samband med kyrkoinvigningar och för att legitimera sin missionerande verksamhet. Inom den
lutherska kyrkan fanns det dock ett motstånd mot firandet av hellig Olav på
grund av dess politiska koppling till Venstre och den katolska kyrkan.
Tidigare forskning om minnesfiranden i olika europeiska länder från
mitten av 1800-talet och fram mot sekelskiftet 1900 har huvudsakligen fokuserat på statliga jubileer.593 Minnesfiranden, har forskare menat, ”uppfanns” av nationalstaterna och de nya väljardemokratierna för att legitimera
sig inför medborgarna. De anordnades av överheten för folket och inte så
mycket med folket. De blev även instrument för folkuppfostran för att särskilt i skolorna utveckla ett fosterländskt sinnelag. Ofta sammanknippades
de med pampiga monumentinvigningar. De minnesfirande kring heliga Birgitta och hellig Olav som anordnades 1891/1897 hade en helt annan bakgrund. De tillkom på initiativ av enskilda personer och liberala folkrörelser
som utmanade staten och ville förändra samhället, öka tros- och yttrandefriheten, ge kvinnorna mer inflytande och när det gäller Olavsfirandet verka
politiskt för att upplösa unionen med Sverige. De ekonomiska resurserna
var små jämfört med de statliga jubileerna. Några monumentinvigningar var
inte aktuella. Det folkliga bruket av minnesfiranden under denna tid, riktat
mot makthavarna och som ett medel att förändra samhället, har varit allt för
litet beaktat inom forskningen. Var dessa Birgitta- och Olavsfiranden udda
företeelser eller finns det andra exempel på ett folkligt, liberalt bruk av minnesfiranden i tiden kring sekelskiftet 1900?
Tre år innan Birgittajubileet 1923 gick av stapeln hade två Birgittasällskap bildats, Societas Sanctae Birgittae (SSB) och Birgittastiftelsen, vilka
båda kom att spela en central roll för jubileets organisation och utformning.
SSB ville förändra den lutherska kyrkan genom en förnyelse av det ”klassiska kyrkliga arvet” som heliga Birgitta aktualiserade. Birgittastiftelsens fokus
var bevarandet av det kulturarv som heliga Birgitta och klosterbyggnaderna
i Vadstena representerade. I båda organisationerna fanns personer med ett
kulturellt kapital av nationell betydelse, t ex makarna Eric och Mary von
592 En parallell kan dras till de stridigheter i den svenska pressen som uppkom inför firandet av Karl XII i
Stockholm 1868 då diametralt skilda tolkningar av kungens betydelse stod emot varandra. Rodell, s. 162 ff.
593 Ex. Hobsbawm, s. 9 ff., Bergmann, s. 11.
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Rosen, prins Eugen och Sigurd Curman. Vadstena församlings kyrkoherde,
som var ledamot i Birgittastiftelsens styrelse, var en annan viktig aktör. Inom
församlingen fanns det dock fortfarande en kritisk hållning till katolska traditioner. Genom samverkan mellan olika aktörer fanns det personella och
ekonomiska resurser för jubileets genomförande och intresset för det breddades. Extratåg fick sättas in för att forsla alla intresserade till Vadstena.
Betydelsefull för det ökade intresset för heliga Birgitta var återigen kvinnorörelsen. I rösträttskampen hade de använt heliga Birgitta som en förebild.
Lydia Wahlström och Ellen Key, två av kvinnorörelsens frontalgestalter, var
några av de som i tal och skrift betonade heliga Birgittas stora betydelse.
I jubileumsarrangemangen medverkade flera framträdande kvinnor. Selma
Lagerlöf stod för högtidstalet i Vadstena och ärkebiskopinnan Anna Söderblom talade vid jubileet i Finsta. Stor uppmärksamhet väckte även två katolska Birgittasystrar från Rom som hade fått påvens välsignelse att deltaga
i jubileet.
Den katolska kyrkan i Sverige hade sedan förra Birgittajubileet 1891
medlemsmässigt vuxit och teologiskt ökat sitt inflytande. Den ställde sig dock
avvisande till det ”protestantiska” Birgittafirandet. Den katolske biskopen
Müller hävdade, att endast katolikerna hade rätt att fira heliga Birgitta, eftersom hon representerade den enda sanna kyrkan, den katolska. Han ordnade
därför ett eget Birgittajubileum och tog i samband med det tillfället i akt,
att uttrycka en kritik mot de demokratiska påfund och den emancipatoriska
kvinnosyn som det inbrytande moderna samhället präglades av.
Återigen blev Birgittas reliker föremål för en vetenskaplig undersökning. Anatomi- och antropologiprofessorn Carl Magnus Fürst, som genomförde den, ville inte yttra sig om relikerna var äkta eller oäkta eller kunde
säga något om Birgittas hälsotillstånd. Däremot uttalade han sin respekt för
relikernas symboliska betydelse för den troende som en representation av
helgonet och en koncentrationspunkt för bönen. Jämfört med relikundersökningen 1891 var den vetenskapliga rationalismen denna gång inte alls
framträdande.
När hellig Olav firades 1897 präglades det av en opposition mot statsmakten och den konservativa lutherska kyrkan. I Olavsfirandet 1930 var
det i stället staten och kyrkan som steg fram på arenan och blev de främsta
aktörerna. Det moderna samhällets genombrott hade skapat konflikter mellan stad och landsbygd, arbete och kapital och religiöst särpräglade regioner.
Genom ett landsomfattande Olavsjubileum ville staten och kyrkan tillsammans använda det förflutna, berättelsen om hellig Olav och de minnesplatser
som förknippades med honom, särskilt Trondheim och Stiklestad, för att
skapa enhet i landet. Olavsdagen blev en nationell flaggdag och alla kyrkor
i landet uppmanades att fira den. Historiska utställningar och en expo över
de olika kyrkliga organisationernas verksamhet spelade samma enande syfte. Som kontrast till det historiska tillbakablickandet anordnade lokala och
regionala organ i Trondheim och Sarpsborg i anslutning till jubileet stora
lantbruks- och industriutställningar och manifesterade på så sätt framtiden,
det moderna industrisamhällets genombrott. Den katolska kyrkan ordnade
ett eget konkurrerande firande i Trondheim och Stiklestad samtidigt som det
174

Kapitel 6. Sammanfattning och slutdiskussion
officiella jubileet pågick och hävdade, liksom den katolska kyrkan i Sverige,
att endast de hade rätt att fira nationalhelgonet.
Före och under andra världskriget använde Nasjonal Samling (NS) hellig
Olav som en symbol för rörelsen och anordnade stora nationella Olavsfiranden i Trondheim, Stiklestad och Sarpsborg, där Vidkun Quisling framträdde
som en ny Olavsgestalt, vilken skulle ena landet. I Stiklestad uppförde NS
ett stort Olavsmonument. Trots NS:s vanhelgande bruk av Olavstraditionen
kom det traditionella Olavsfirandet att återupptas på många orter direkt efter kriget. NS:s Stiklestadsmonument revs av ortsbefolkningen och samtidigt
tog de initiativ till ett stort teaterprojekt, som kom att engagera hela bygden,
att i samband med Olsok årligen uppföra ett historiskt spel om hellig Olav.
När Birgittajubileet 1973 närmade sig hade den tidigare frusna relationen mellan de katolska och protestantiska kyrkorna radikalt förändrats.
Nu arbetade de tillsammans för att genomföra ett årslångt firande med både
kyrkliga och kulturella aktiviteter. Genom en samverkan mellan kyrkorna
och deras gemensamma studieförbund, SSB och Birgittastiftelsen fanns det
personella och ekonomiska resurser för ett omfattande firande på många
platser i landet. Anledningen till det nya ekumeniska klimatet var Andra Vatikankonciliet på 1960-talet och Kyrkornas Världsråds Uppsalamöte 1968,
där freds-, miljö- och rättviserörelsernas frågor stod högt upp på agendan.
Kyrkorna insåg, att de hade ett gemensamt ansvar i dessa frågor och även
ekumeniskt närmat sig varandra. Birgittajubileet blev ett tillfälle för kyrkorna att gemensamt manifestera detta och heliga Birgitta framfördes som
en symbol för kyrklig enhet.
Kyrkornas nya öppenhet för sociala frågor och kulturlivet utanför kyrkorna märktes i jubileet genom att flera olika kulturinstitutioner deltog med
utställningar och konsertprogram. Ny Birgittalitteratur utkom och vetenskapliga symposier anordnades. Allt detta bidrog till att bredda intresset för
Birgittagestalten. För första gången nämns nu också pilgrimsvandringar som
inslag i firandet. Som svar på kyrkornas nya öppenhet visade det offentliga
samhället ett ökat intresse för kyrkornas verksamhet, vilket i Birgittajubileet
uttrycktes i att samhällets representanter på statlig, regional och lokal nivå
deltog i de stora jubileumshögtidligheterna. En bidragande orsak till det ökade allmänintresset var Birgittafirandets internationella karaktär. Det firades
bland annat i Rom på initiativ av Vatikanen, Birgittasystrarna och Svenska
Rominstitutet med ett vetenskapligt symposium och en högtidsgudstjänst, då
även påven medverkade.
Olavsfirandet 1980 i Trondheim och Stiklestad, 950 år efter hellig Olavs
död, blev även det en manifestation av kyrklig enhet. Kungafamiljens närvaro uttryckte den nationella betydelsen av denna händelse. Den katolske biskopen prisade i Nidarosdomen ”rikets och troens enhet”, vilket tydligt kontrasterade mot den stämning, som rådde mellan kyrkorna vid jubileet 1930.
Trondheims jubileumskommitté med representanter för kyrkan, kommunen,
fylket och kulturlivet arrangerade konstutställningar, seminarier och folkliga
aktiviteter, ”noe for enhver smak”, som man i kommittén uttryckte det. Även
här arrangerades pilgrimsvandringar. I Stiklestad anordnade den kommunala
jubileumskommittén historiska utställningar och seminarier. Det fanns en up175
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penbar strävan på båda orterna att kulturellt vidga Olavsfirandet. Genom en
samverkan mellan olika kyrkliga och kulturella intressenter ökade även de personella och ekonomiska resurserna. I Sarpsborg utvecklades under 1970-talet
med medverkan av många frivilliga ett lokalt präglat Olavsspel som uppfördes
några år, dock inte 1980. Den fasta organisation av Olavsfirandet, som åstadkommits i Trondheim och Stiklestad, lyckades man dock inte bygga upp på
grund av kommunens vacklande intresse för arrangemangen. Det var framför
allt kyrkan i Sarpsborg som höll uppe traditionen med årliga Olavsfiranden.
Både Birgittajubileet 1973 och Olavsfirandet 1980 bekräftar den i forskningsöversikten framförda tesen, att mångfalden av och samspelet mellan
olika historiebruk spelar stor roll för deras genomslagskraft.594 Kyrkornas
demonstration av enhet, öppenhet för samverkan med andra aktörer och nya
uttrycksformer ökade allmänhetens intresse för evenemangen och aktörernas samlade personella och ekonomiska resurser.
Planeringen av Birgittajubileet 2003 började sex år innan jubileets genomförande. Initiativtagare var personer inom Birgittastiftelsen. Målet var
att arrangera ett jubileum som skulle präglas av mångfald, nationell och
internationell spridning. Stiftelsen hade även ett annat bakomliggande motiv
för att engagera sig i ett nytt jubileum. Den behövde inför Statens Fastighetsverk motivera och stärka sin framtida existens som förvaltare av klosterbyggnaderna i Vadstena. En jubileumskommitté bildades tillsammans med
representanter för Vadstena kommun. En framställan gjordes till regeringen
om bidrag till jubileet och att det skulle bildas en statlig jubileumskommitté.
Det senare avslogs och det statsbidrag som beviljades, 750.000 kronor, var
blygsamt i förhållande till de 12 miljoner man sökt, vilket kunde tolkas som
att det statliga intresset för Birgittajubileet i detta läge var ringa. Det tilldelade anslaget skulle förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland som organiserade
en central styrgrupp för det landsomfattande jubileet under landshövdingens
ordförandeskap. För sitt arbete fick den tillgång till ett centralt jubileumskansli med anställd personal. I styrgruppen ingick även representanter för
landstinget, Birgittastiftelsen och Vadstena kommun. Kyrkorna ingick till en
början inte i styrgruppen som ansåg att de kyrkliga evenemangen skulle åtskiljas från de övriga. Kyrkorna protesterade mot detta synsätt och krävde
att få vara med att påverka jubileet i sin helhet. Efter diskussioner släpptes
kyrkorna in i styrgruppen mot att de tillsköt ekonomiskt stöd till det centrala
planeringsarbetet. Jubileet kom därefter att präglas av en nära samverkan
mellan kyrkorna, de offentliga organen och kulturlivet.
Jubileets organisation kännetecknades både av centralisering och decentralisering. Centraliseringen innebar en idémässig samordning under en
gemensam målsättning, en ekonomisk styrning av tillgängliga medel och en
gemensam marknadsföring. Decentraliseringen betydde att många kommuner, organisationer och kulturinstitutioner inspirerades att göra egna arrangemang. Mångfalden blev därför stor. Ett stort antal historiska spel kring
lokala Birgittatraditioner skapades. Flera museer i Stockholm och på andra
orter ordnade särskilda Birgittautställningar. Kommuner såg jubileet som en
möjlighet att stärka den lokala identiteten och att stimulera turismen. Från
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styrgruppens sida betonades betydelsen av forskning och dokumentation.
Flera vetenskapliga symposier anordnades. Det naturvetenskapliga och medicinska intresset för Birgitta var särskilt iögonfallande. Relikerna i Vadstena
klosterkyrkas relikskrin blev återigen föremål för undersökning och vid ett
internationellt epilepsisymposium diskuterades huruvida heliga Birgittas uppenbarelser berodde på att hon led av epilepsi.
Förutom från staten fick jubileumskommittén ekonomiska bidrag från
regionala organisationer i Östergötland, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan
och kulturella fonder. För de lokala evenemangen gav många kommuner
ekonomiskt stöd. Jämfört med tidigare Birgittajubileer spelade de kommersiella aktörerna en stor roll, något som iakttagits även i andra minnesfiranden under denna tid.595 De kommersiella intressenterna hade olika motiv:
Internationella storföretag gick in som sponsorer till jubileet eller till riktade
projekt, t ex klostermuseets uppbyggnad i Vadstena, utifrån en förhoppning
om att företagen skulle få good will, om de förknippades med heliga Birgitta.
Kommuner och regionala organisationer hoppades att jubileet skulle öka turismen och därmed stimulera näringslivet och öka skatteintäkterna. En tredje grupp av kommersiella aktörer var sådana som producerade och försålde
olika produkter förknippade med heliga Birgitta. Bokförlagen gav ut 42 nya
boktitlar med anknytning till jubileet. Andra jubileumsprodukter, souvenier,
etc. fanns även men inte i så stor omfattning. Företrädare för Svensk Handel
i Vadstena menade att orsaken till detta var jubileets religiösa innebörd, som
man inte vågade kommersialisera för mycket.
De personella resurserna var dock ännu mer avgörande för jubileets
framgång. Bourdieus begrepp ”habitus”, ”kulturellt och socialt kapital” är
i hög grad tillämpliga för den betydelse flera nyckelpersoner hade för jubileet. Styrgruppens tre profiler, landshövdingen i Östergötland, biskopen
i Linköpings stift och jubileets generalsekreterare formade ett inflytelserikt
nätverk. Deras sociala kapital, nationella och internationella kontaktnät och
kulturella positioner spelade stor roll för att ge jubileet prestige, spridning
och medial uppmärksamhet.
Från Svenska kyrkans sida uttalades förhoppningar om, att jubileet
skulle medverka till att stärka de ekumeniska relationerna till den katolska
kyrkan. Samma vilja uttalades från Vatikanen och Birgittasystrarna, vilka
inbjöd till en stor jubileumshögtid i Rom med påven som medverkande. En
representant för Vatikanen deltog även vid jubileumsfirandet i Vadstena. Relationen till den svenska katolska kyrkan i samband med jubileumsfirandet i
Vadstena var dock mer konfliktladdad. En orsak var troligtvis de teologiska
diskussionerna i Sverige mellan kyrkorna under denna tid och deras olika
syn på bl a kvinnliga präster och i etiska frågor.
Påvens och Vatikanens engagemang i Birgittajubileet ökade den internationella uppmärksamheten, vilket även innebar ett ökat intresse från statens sida för jubileet. Vid högtidsfirandet i Vadstena deltog representanter
för kungahuset, regeringen och statöverhuvuden från olika länder som gav
det en karaktär av en nationell högtid.
595 T.ex. Spillman, s. 94 ff., Johnston, s. 66 f., Eriksen, s. 138, 143 f.
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Liksom Birgittajubileet 2003 kännetecknades Olavsfirandet 2005 i Trondheim av ett stort ekonomiskt och organisatoriskt engagemang från kyrkan,
kommunen, fylket och staten. Sedan firandet 1980 hade samverkan mellan
dessa aktörer institutionaliserats i Stiftelsen Olavsfestdagene, i vilken ingick
representanter för stat, fylke, kommun, den lutherska kyrkan och kulturlivet, och professionaliserats i ett ”festivalskontor” med fast anställda medarbetare. Katolska kyrkan var dock inte representerad i stiftelsen men deltog
i firandet. Genom att firandet sammanföll med hundraårsmarkeringen av
unionsupplösningen var även kungaparet närvarande och spelade en viktig
roll. Målsättningen med Olavsfirandet 2005 var att väva samman kyrkliga
och kulturella evenemang i en gemensam festival präglad av både historia
och nutid och en stor mångfald, som skulle attrahera en stor publik. Den
lutherska kyrkan ville dessutom presentera en traditionsförankrad och modern tolkning av Olavstraditionen präglad av kulturell och ekumenisk öppenhet. Även i Stiklestad bildades en fast institution, Stiklestads Nasjonale
Kultursenter (SNK) med staten, kommunen och fylket som intressenter samt
med årsanställd personal, som både ansvarade för Olavsfirandet och konferens- och utställningsverksamhet året runt. I SNK ingick formellt inga representanter för kyrkan, men under Olsok arrangerades ändå ett flertal kyrkliga evenemang. I Sarpsborg hade det ekonomiska och moraliska stödet från
kommunen till Olavsfirandet varit växlande under åren, vilket gjorde att
kontinuiteten i firandet blev svagare och beroende av kyrkans och olika frivilligorganisationers medverkan. Framställningar om statligt stöd till Olavsfirandet avslogs hela tiden, vilket kan tolkas som att det nationella intresset
för Sarpsborg som en viktig minnesplats knuten till Olavstraditionen, ansågs
obefintligt. Olavsfirandet 2005 i Sarpsborg blev därför inte i den omfattning
som arrangörerna hoppats.
De kommersiella aktörerna hade en stor betydelse för genomförandet
av Olavsfestdagarna i Trondheim och Stiklestad. Ett stort antal företag stod
som sponsorer för arrangemangen. Kommunernas ekonomiska engagemang
syftade till att öka orternas attraktionskraft och inte minst turismen. Den direkta försäljningsverksamheten av olika souvenirer och andra produkter var
omfattande. Det fanns stora, kommersiella medeltidsmarknader knutna till
arrangemangen både i Trondheim och Stiklestad. En omfattande matfestival då lokala produkter marknadsfördes avslutade festdagarna i Trondheim.
Det var tydligt att kommersiella intressenter utnyttjade det publika intresset
för Olavsfirandet för att marknadsföra olika produkter.
Jubileernas identitetsskapande funktion
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Identiteter kan, utifrån Benedict Andersons definition, ses som ”föreställda
gemenskaper”, att man har en föreställning om gemenskap och samhörighet
med något eller några. Minnesfiranden aktualiserar identiteter och identitetsprocesser av olika slag. De väcker känslor inför och relationer till det
som firas, personer, platser, nationer eller händelser. Jubileer har använts av
bl a Lyn Spillman och Anette Warring för att studera, hur individuella och
kollektiva identiteter gestaltats i samband med firanden. Warring har hävdat att minnesfiranden dessutom är särskilt intressanta objekt för identitetsforskning genom att identiteter uttrycks på ett mångsidigt sätt i minnestal,
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symboler och scenografi. Inte minst innehåller minnesfiranden ett kroppsligt
deltagande i olika jubileumsritualer då identiteter förankras och synliggörs
emotionellt, menar Warring.596 De Birgitta- och Olavsjubileer som studerats
i denna avhandling har givit uttryck för många olika identitetsprocesser vilket kan ha varit en orsak till deras genomslagskraft. Historiska gestalter har
firats som aktualiserat individuella identitetsprocesser och relationer till t ex
gestalternas religion och kön. Deras historia har knutits till rörelser, minnesplatser och minnesmärken kring vilka traditioner vävts. Genom heliga
Birgittas och hellig Olavs roller som nationalhelgon har jubileerna även aktualiserat nationella identitetsprocesser.
Denna sammanfattning disponeras efter hur identiteter som knutits till
nationerna, lokala/regionala minnesplatser, rörelser och gestalternas personliga egenskaper uttryckts vid jubileerna med särskild tyngdvikt vid de identitetsprocesser, som aktörerna velat förmedla och synliggöra i jubileerna.
Nationella identiteter har aktualiserats vid alla de undersökta jubileerna men med olika styrka.597 Det Olavsfiranden som ägde rum 1897 präglades av debatten om upplösningen av unionen med Sverige. Hellig Olav
lyftes fram av unionsmotståndarna inom Venstre som en nationell symbol
som de hoppades att det norska folket skulle samlas kring. De utmanade det
konservativa Høyres unionsvänliga politik och makthavarna inom stat och
kyrka. Vid jubileet 1930 var det staten och kyrkan, som tillsammans försökte
samla en politiskt och religiöst splittrad nation kring hellig Olav genom omfattande nationella manifestationer. De Olavsjubileer som firades 1980 och
2005 präglades också av nationella budskap, som dock var mer lågmälda.
De synliggjordes huvudsakligen genom att företrädare för nationen, kungahuset och ministrar, deltog i firandet. Nationellt samlande jubileer behövdes
inte i samma grad som under åren före kriget. Välfärdsutvecklingen efter andra världskriget hade dämpat klassklyftorna och de politiska spänningarna.
Behovet att nationellt bruka hellig Olav som en samlande symbol tycks ha
varit som störst i samband med nationella kriser och vägval.
Det nationella intresset för Olavstraditionen har framför allt omfattat
minnesplatserna Trondheim och Stiklestad. Placeringen av riksregalierna i
Trondheim år 1988 underströk detta liksom statens engagemang i uppbyggandet av Stiklestads Nasjonale Kultursenter och i Stiftelsen Olavsfestdagene
i Trondheim. Sarpsborg har däremot haft svårt att hävda sig som en nationell minnesplats och därför aldrig fått något statligt stöd till Olavsfiranden.
Det nationella minnet har starkare knutits till berättelserna om hellig Olavs
död och heliggörande i Stiklestad och Trondheim än Sarpsborg som kung
Olavs politiska maktbas. Myten mer än den politiska historien har utgjort
den främsta inspirationen för den nationella identiteten.
Det kan ifrågasättas, om hela nationen Norge instämt i bruket av hellig Olav som en viktig nationell symbol. Den översikt över Olavtraditionens
spridning idag, som sammanfattas i bilaga 1, visar att intresset för Olavsfirandet framför allt kunnat knytas till vissa regioner, fjordbygderna på Vestlandet, fjällbygderna på Østlandet och Trøndelag, områden som präglats av
596 Warring, s. 13 f.
597 Innebörden i ”nationella identiter” knyter an till Benedict Anderssons uttryck ”föreställda gemenskaper”.
Anderson, s. 21.
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grundtvigianismens kulturtillvända fromhet och nationella ideal. I Østfold och
Vestfold, som varit den pietistiska fromhetens starkaste fästen, tycks Olavsfiranden aldrig riktigt ha slagit rot. Det lutherska arvet i de pietistiska bygderna
har medfört, att man haft en skeptisk inställning till helgongestalter och andra
katolska traditioner. Olavsgestalten har av många betraktats som en blodig
vikingahövding och inte som ett helgon som offrat sitt liv för nationen.
Förutsättningarna för att bruka heliga Birgitta som en nationellt samlande gestalt i Sverige har inte varit lika goda som för hellig Olav i Norge.
Berättelsen om heliga Birgitta har inte kunnat knytas till nationsgrundandet
eller andra viktiga händelser i landets historia. När heliga Birgitta 1891 hyllades som ”Sveriges mest frejdade dotter” och 1923 omskrevs som en ”prydnad för fäderneslandet”, var det främst hennes internationella berömmelse
man betonade. I de Birgittajubileer som undersökts märks, att när heliga
Birgittas internationella betydelse ökat har även det nationella intresset växt.
I samband med att den ekumeniska rörelsens utveckling på 1970-talet gjorde
heliga Birgitta till en brobyggare mellan det protestantiska och det katolska
Europa, blev det betydelsefullt även för det officiella Sverige att uppmärksamma henne, särskilt efter påvens utnämning av heliga Birgitta till skyddshelgon för Europa år 1999. När Birgittajubileet 2003 började planeras och
jubileumskommittén sökte statligt stöd, var regeringens intresse från början
svalt, men när den nationella och framför allt den internationella uppmärksamheten kring firandet växte, ökade även det statliga intresset.
Tiden efter 1960-talet har av flera forskare betraktats som en postnationell tid, då känslorna för nationerna svalnat och avlösts av en minneskultur
som blivit huvudsakligen global och lokal.598 De Birgitta- och Olavsfiranden
som studerats har präglats av en sådan utveckling men inte entydigt. I Birgittajubileet 2003 var de nationella markeringarna tydligare än någon gång
tidigare just för att det internationella intresset var stort. Olavsfirandet 2005
i Trondheim och Stiklestad fick en tydlig nationell prägel, inte minst för att
det samordnades med firandet av unionsupplösningen. Vid ett efterföljande
seminarium i Stiklestad ifrågasattes det berättigande i nationella symboler
i ett mångkulturellt land. För en del var det som att ”svära i kyrkan”. Att
debatten ägde rum var ändå ett tecken på att nationell identitet i en global
värld även i Norge var satt under debatt.
Firanden av heliga Birgitta och hellig Olav har framför allt knutits till
orter som varit viktiga i helgonberättelserna och som synliggjorts genom
bevarade kulturlämningar. Den medeltida klosteranläggningen i Vadstena,
Ulfåsa i Motala, Nidarosdomen i Trondheim, Olavsstøtten i Stiklestad och
Olavsvollen i Sarpsborg har haft den funktionen. Minnesplatserna har personifierat helgonen och de har inlemmats i den lokala identiteten. På flera
orter har den lokala identiteten knuten till helgonen dock haft konkurrens.
Stadsjubileet i Trondheim 1897 blev kontroversiellt då Olav Tryggvasson
och Olav Haraldsson ställdes mot varandra som konkurrerande symboler
för staden. Under 1800- och början av 1900-talet var den lokala identiteten
i Vadstena mer knuten till stadens mentalvårdstradition än heliga Birgitta.
I Motala kritiserades kommunens engagemang i Birgittajubileet 2003 för
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att det skymde stadens identitet som industriort med Balzar von Platen som
symbol. I Sarpsborg har den omfattande träindustrin konkurrerat med hellig
Olav som identitetssymbol. Turismens ökade betydelse för orternas utveckling har skärpt konkurrensen mellan olika lokala identiteter i utformningen
av ortens ”varumärke”. Vilken roll Birgitta- och Olavstraditionerna spelat i
de lokala identitetsprocesserna har sannolikt varit avgörande för vilka resurser som ställts till förfogande i samband med minnesfiranden.
Heliga Birgitta och hellig Olav har även knutits till kollektiva identitetsprocesser, föreställda gemenskaper, i form av folkliga rörelser där helgonen
haft en betydelse. Under slutet av 1800-talet blev hellig Olav en samlande gestalt för olika folkrörelser knutna till Venstre. Trondheim och Stiklestad blev
viktiga minnesplatser för dessa rörelser. Vid de stora festerna bars fanor och
banderoller som knöt an till Olavstraditionen. Medlemmar i kvinnorörelsen i
Sverige identifierade sig med heliga Birgitta som en förebild i kampen för ökat
inflytande i samhället. Inom Birgittinerorden, Societas Sanctae Birgittae (SSB)
och Birgittastiftelsen599 odlades Birgittatraditionen utifrån deras olika utgångspunkter. Olavstraditionen i Norge har dock inte institutionaliserats i folkliga
rörelser i samma omfattning efter Venstres storhetstid i slutet på 1800-talet.
Till de folkliga rörelserna kan i viss mån också kyrkorna räknas även om
de lutherska kyrkorna varit statskyrkor med myndighetsstatus. Den katolska
kyrkan i Norge identifierade sig tydligt med arvet från hellig Olavs tid när kyrkan åter fick etablera sig i landet. Det uttrycktes i det flitiga nyttjandet av hellig
Olavs namn i samband med kyrkoinvigningar och de var tidiga med att fira
Olsok. Den svenska katolska kyrkan använde inte heliga Birgitta på samma
sätt under mitten av 1800-talet, förmodligen som ett uttryck för hennes svaga
ställning i den nationella identiteten. De lutherska kyrkorna tog under denna
tid avstånd från allt helgonbruk. När deras intresse för helgonen väcktes i början av 1900-talet blev situationen mellan kyrkorna konfliktladdad. I samband
med Birgittafirandet 1923 och Olavfirandet 1930 blev det strid mellan den
katolska och de lutherska statskyrkorna om vem som hade rätt att identifiera
sig med och fira helgonen. Vid jubileerna 1973/1980 förändrades dock det
ekumeniska klimatet radikalt och helgonen framfördes i stället som enande
identifikationssymboler och brobyggare mellan kyrkorna.
De religiösa identitetsprocesserna har dock inte bara handlat om kyrkoorganisationernas ställningstagande utan framför allt berört individuella,
religiösa identifikationsprocesser, då helgonen brukats som andliga förebilder. Ett genombrott för ett mer personligt sätt att närma sig helgonen kom
till synes i Birgitta- och Olavsfiranden 1973/1980 bland annat genom öppna, religiösa ritualiseringar med pilgrimsvandringar, processioner, medeltida
miljöer, historiska spel, andakter och gudstjänster utformades så, att vem
som helst var välkommen att deltaga utan att någon religiös trosbekännelse
krävdes. De kom att likna de ”identitetslekar” som Lotten Gustafsson iakttagit i samband med Visbys Medeltidsvecka.600 Denna form av ”pröva-påreligiositet” var ännu mer tydlig i samband med firandet av heliga Birgitta
och hellig Olav 2003/2005.
599 Birgittastiftelsen är en ideell förening och inte juridiskt en stiftelse.
600 Gustafsson, Lotten, s. 31.
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Eftersom det skriftliga medeltida materialet om heliga Birgitta varit så omfattande och hennes gärning så mångsidig - stormannahustru, moder till åtta
barn, politiker, förespråkare för ökat kvinnligt inflytande, klosterorganisatör
- har det kunnat användas i existentiella identitetsprocesser av annat slag än
religiösa. Heliga Birgittas förmåga att förena ett religiöst, socialt och politiskt engagemang har setts som föredömligt. Den svenska kvinnorörelsen
såg tidigt i sin historia heliga Birgitta som ett föredöme i kampen för ökat
kvinnligt inflytande i samhället. Under Birgittajubileet 2003 utnämndes heliga Birgitta till den kvinnliga sexualitetens skyddshelgon. För några kvinnliga teologer blev heliga Birgitta i stället en motbild att spjärna emot, ett
exempel på kvinnligt förtryck. Det skriftliga medeltida materialet om hellig
Olav har inte varit lika omfattande och mångsidigt som berättelsen om heliga Birgitta och därför inte lika lätt att bruka i existentiella identifikationsprocesser. För de norska kungarna har hellig Olav dock varit en förebild
och de har sett sig som hans efterträdare, vilket uttryckts i patosformeln
”Norges evige konge”. Även Vidkun Quisling identifierade sig med och ville
efterlikna vikingen Olav, men som en auktoritär ledare för ett destruktivt
samhällssystem. Vikingen Olav har även varit föremål för identitfikation på
ett mer demokratiskt sätt genom bland annat Vikinglaget i Sarpsborg, som i
samband med Olsok studerat och prövat att leva vikingaliv som en kontrast
till det moderna samhället.
Jubileerna i relation till förändringsprocesserna i samhället
Intresset för firandet av de medeltida nationalhelgonen heliga Birgitta och
hellig Olav väcktes i Sverige och Norge nästan samtidigt, år 1891 respektive
1897. Det var vid en tidpunkt då de båda länderna genomgick genomgripande förändringar, det moderna industrisamhällets genombrottstid. Bondesamhällets produktionssystem och kultur bröts mot det urbana industrisamhällets nya värderingar och organisation som skapade en spänning mellan
förflutenhet och framtid, tradition och förnyelse.601 Man upplevde ”en känsla att leva i två världar samtidigt”, som Marshall Berman uttryckt det.602
En förutsättning för det ökade intresset för heliga Birgitta och hellig
Olav under denna tid var nationalromantiken som redan under tidigt 1800-tal
präglade många av Europas länder. Den ville stärka den nationella identiteten
bland annat genom att framhäva ländernas ärorika historia, kultur och natur.
I samband med att Norge tvingades in i en union med Sverige 1814, blev hellig
Olav och minnesplatser knutna till honom, symboler för landets historia och
tidigare självständighet. I Sverige behövdes inte heliga Birgitta på samma sätt
som en nationell symbol. Däremot kunde hon brukas för att framhäva Sveriges internationella betydelse i tider, då den nationella självkänslan försvagats
efter förlusten av Finland 1809 och inför hotet att även förlora Norge.
Det var framför allt de liberala rörelserna, vilka verkade för ökad demokrati, trosfrihet och samhällsförändringar, som tog initiativ till dessa Birgitta- och Olavsfiranden. Olavsfirandet 1897 blev i Norge ett verktyg för
liberala Venstre i deras kamp mot unionen med Sverige och för att göra
landet självständigt. I Sverige använde kvinnorörelsen heliga Birgitta som en
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symbol i arbetet för ökat kvinnligt inflytande i samhällslivet. Liberalt sinnade
aktörer i båda länderna visade en öppenhet för helgonbruk vilket utmanade
de lutherska statskyrkornas antikatolska hållning.
Det moderna industrisamhället byggde på rationell vetenskap och teknik som även påverkade synen på religion och myter. Ett uttryck för tidens
rationalistiska stämningar var den undersökning av Birgittas reliker, som
några läkare genomförde, för att finna fysiologiska förklaringar till hennes
uppenbarelser. I Norge hade författaren Bjørnstjerne Bjørnson påverkats av
rationalismen och i slutet av 1870-talet tagit avstånd från den kristna tron.
Samtidigt var han mycket engagerad i kampen för unionsupplösning. Rationalismen hindrade honom inte att använda hellig Olav som frihetssymbol
och samtidigt betona helgonets religiösa roll, ”Norges Overstyrer ved Guds
Trone”, som han uttryckte det. De båda jubileerna speglade även på ett religiöst, filosofiskt plan tidens spänningar mellan tradition och förnyelse, helgonbruk och rationalitet.
Jubileerna 1891/1897 var inte i första hand ”religiösa” projekt men
uttryckte även religiösa förändringar i de båda länderna. Enhetskyrkans tid
var förbi. Liberala lagar om trosfrihet gjorde det möjligt för de katolska
kyrkorna att etablera sig och sprida sina budskap. Heliga Birgitta och hellig
Olav legitimerade deras återkomst som symboler för den medeltida katolska
traditionen i de båda länderna.
1920-30-talet har i moderniseringsprocessens historia i de nordiska
länderna beskrivits som ”det moderna genombrottet”.603 Samtidigt har historieforskningen sett ett samtidigt behov under denna tid av en historisk
förankring och tillbakablickande mot fornstora dagar. Kulturminnesvården
i Sverige kom i fokus och stora firanden av bl a Gustav II Adolf och Engelbrekt arrangerades. De historiska gestalterna brukades som föredömen och
för att spegla samtidens frågor.604 Monumentresandet var väl så frekvent
som under slutet av 1800-talet.605 Spänningen mellan tradition och förnyelse
i det moderna industrisamhället kom även att prägla Birgitta- och Olavsjubileerna 1923/1930. Birgittastiftelsen, en av Birgittajubileets viktigaste aktörer
verkade för bevarandet av det kulturarv som klosterbyggnaderna i Vadstena
representerade. Societas Sanctae Birgittae (SSB) ville förnyelse och restaurering av det klassiska kyrkliga arvet och på den grunden förändra den lutherska kyrkan. Det skedde i en tid då statskyrkan var inne i en kris. Impulserna
till kyrklig förnyelse kom bland annat från England och var ett tecken på,
att det moderna samhällets internationalisering även påverkat kyrkolivet.
Kvinnorörelsen fortsatte att bruka heliga Birgitta som en symbol i kampen
för ökat politiskt inflytande.
I Norge hade det moderna industrisamhället lett till starka politiska,
sociala och religiösa spänningar. Arbetarrörelsen var mer radikaliserad än i
Sverige och politiskt var motsättningarna mellan höger- och vänsterkrafterna
i samhället stor. Ett splittrat firande av nationaldagen den 17 Maj speglade
603 T ex. Zander, s. 240.
604 Ulf Zander har beskrivit hur t ex Engelbrekt under denna tid användes i debatten som förespråkare för
olika politiska ståndpunkter, Zander s. 284 f.
605 Hänvisar bl a till Peter Aronssons och Lennart Johanssons undersökning av monumentkulturens högkonjunktur i Småland under mellankrigstiden, Aronsson, Johansson, s. 186 f.
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dessa motsättningar. Socialisterna gick i tågen med Internationalens röda
fanor i stället för den norska flaggan. Inom kyrkan bröts en kulturtillvänd,
grundtvigiansk fromhet mot en sträng, bibeltrogen pietism. De kyrkliga falangerna skapade egna prästutbildningar. Olavsfirandet 1930 blev ett försök
från framför allt statens och kyrkans sida, att försöka skapa en nationell
enighet kring historia och kulturarv med nationsgrundaren hellig Olav som
samlande symbol. Men jubileet blev även uttryck för framåtblickande och
förnyelse. I anslutning till Olavsfirandet i Trondheim och Sarpsborg anordnades stora industriutställningar med tillhörande nöjesparker. Från framtidslandet i väst, Amerika, kom en stor kontingent norsk-amerikanare för att
deltaga i jubileet i Trondheim och Stiklestad.
Förhoppningen om en nationell samling kring hellig Olav infriades
dock inte. Redan tre år efter det stora Olavsjubileet 1930 lade Nasjonal
Samling (NS) beslag på hellig Olav som en viktig symbol för rörelsen. Stora
kampanjmöten hölls vid de minnesplatser i Trondheim och Stiklestad som
hörde samman med Olavstraditionen. Men även motståndarna till NS och
nazismen använde sig av hellig Olav. Det var i Nidarosdomen den s k ”kirkekampen” mot den nya regimen började 1942, vilken ledde till att så gott
som alla biskopar och präster lade ner sina ämbeten och att de olika religiösa
fraktionerna inom kyrkan gemensamt tog avstånd från NS och nazismen.
Även i Sarpsborg användes Olsok för manifestationer riktade mot regimen.
Direkt efter kriget återupptogs på flera platser det traditionella Olavsfirandet, nu fördjupat som en befrielsens festdag.
1970- och 80-talet brukar i det moderna industrisamhällets utvecklingshistoria betecknas som inledningen till en era innebärande slutet på framstegstron och ett ifrågasättande av rationalitetens, vetenskapens och teknikens ideal.606 De värderingar och den tekniska utveckling, som formade det
moderna samhället, kom att ifrågasättas av miljö-, freds- och rättviserörelserna. Intresset för ”mjuka värden” ökade, ansvar för naturen, internationell
rättvisa och new age-rörelsens öppenhet för religion och andlighet. Detta gav
återklang vid de stora internationella kyrkomötena under denna tid, Andra
Vatikankonciliet 1962 – 1965 och Kyrkornas Världsråds Generalförsamling
i Uppsala 1968, där kyrkornas ansvar för social rättvisa, freds- och miljöfrågor stod högt upp på agendan. Dessa möten ledde även till nya, öppnare
relationer mellan kyrkorna och kulturlivet. Birgittajubileet 1973 och Olavsfirandet 1980 präglades av dessa förändringar. Det finns fog för att utifrån
dessa minnesfiranden tala om ett religiöst paradigmskifte under 1970-talet
genom den ökade ekumeniska och kulturella öppenheten. När heliga Birgitta
firades i Vadstena gick katoliker, protestanter och ortodoxa sida vid sida i
en högtidsprocession för att tillsammans inviga Birgittasystrarnas nybyggda
klosterkyrka med ett altarbord som var skänkt av den lutherska församlingen. Vetenskapliga symposier, konserter och andra kulturaktiviteter anordnades vilka riktade sig till en bred publik. Som ett samhällets svar på denna nya
öppenhet deltog i Birgittajubileet för första gången representanter för staten,
länet och kommunen. Birgittajubileet präglades även av en ökad internationalisering i tiden. Jubileet spreds till andra europeiska länder och inte minst
betydelsefullt var firandet i Rom med medverkan av påven.
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Även i Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad 1980 demonstrerades den
ekumeniska, kulturella och internationella öppenheten i tiden. En katolsk biskop predikade i Nidarosdomen. Kyrkoledare från bl a Island, Färöarna och
Isle of Man, som representerade det medeltida norska ärkebiskopsdömet,
var inbjudna för att uttrycka Olavstraditionens internationella spridning och
betydelse. I Olavsjubileet arrangerades konstutställningar, konserter, seminarier och föreläsningar för att tillfredställa olika kulturella smakriktningar.
Ett existentiellt bruk av Birgitta- och Olavstraditionerna som aktualiserade
de eviga frågorna om livets mening och mål kom också till uttryck under
denna tid i bl a pilgrimsvandringar, kulturevenemang och litteraturproduktion. Birgitta och Olav blev inte bara historiska gestalter eller nationella
symboler utan även några, som man personligt kunde förhålla sig till och
identifiera sig med.
Det som uttrycktes i de Birgitta- och Olavsfiranden som ägde rum
1973/1980 fördjupades och breddades i Birgittajubileet 2003 och Olavsfirandet 2005. De kom i ännu högre grad präglas av en kulturell och religiös
mångfald. Till detta kom en ökad kommersialisering och medialisering av
evenemangen, uttryck för det William M. Johnston kallar ”the Commemoration Industry”, enligt honom typiskt för ett postmodernt samhälle.607 Inte
minst har olika medeltidsprojekt väckt ett kommersiellt intresse. Enligt Lotten Gustafsson, har de erbjudit upplevelser av sinnlighet och andlighet som
saknats i det moderna samhället.608 Kommersialiseringen av historien i samband med jubileerna tillförde ökade resurser som skapade möjligheter till
stora, uppmärksammade evenemang. Det innebar, att också den moderna
medieindustrin visade stort intresse för jubileerna, särskilt då de innehöll
mediestimulerande kriterier som väckte debatt, kunde kopplas till dagsaktuella frågor och samlade representanter för kungahusen. Uppmärksamheten
kring Birgittajubileet 2003 kan ses i detta ljus.609 Diskussionen om vem heliga
Birgitta var och vad hon stod för, lockade till flera inlägg och gestaltningar.
Var hon en radikal feminist eller representant för en konservativ kvinnosyn,
framsynt visionär eller mentalt sjuk, fredsmäklare eller krigshetsare? Åsikterna var många. Den mediala uppmärksamheten kring Olavsfirandet 2005
kunde också knytas till hundraårsmarkeringen av unionsupplösningen som
samtidigt firades, kungaparets deltagande, medeltidsarrangemangen och de
stora konsert- och teaterföreställningarna som ägde rum i Trondheim och
Stiklestad.
Det moderna industrisamhällets utveckling från 1890-talet, då de första
Birgitta- och Olavsjubileerna ägde rum till de senaste studerade 2003/2005,
ses ibland i historieskrivningen som en lineär och stigande utveckling till
moderna samhällen. Internationalens ord ”från mörker stiga vi mot ljuset” uttrycker detta synsätt. Andra tolkar samhällsutvecklingen som tyngdpunktsförskjutningar mellan samtidigt närvarande värdesystem eller olika
samhällstyper, förmoderna, moderna, senmoderna, som existerar parallellt.610 De Birgitta- och Olavsjubileer som undersökts uttrycker mer det se607 Johnston, s. 68 ff..
608 Gustafsson, Lotten, s. 253 ff.
609 Johansson, P-O, s. 45.
610 Aronsson (2004), s. 37, Eriksen, s. 17.
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nare synsättet. En samtidigt växande grad av rationalitet och vetenskapstro
minskade inte behovet att fira de båda helgonen. Tvärtom ökad jubileerna i
omfattning, deltagare och massmedial uppmärksamhet. De traditioner, minnesplatser och historiska gestalter, som jubileerna samlats kring, minskade
inte heller i betydelse ju mer det moderna samhället utvecklades. Förnyelse
och bevarande gick hand i hand. Ja, det tycks som det ena förutsatt det andra, vilket kyrkofadern Augustinus insåg redan på 300-talet e. Kr. då han
beskrev tre samtidigt existerande tillstånd i människosjälen, det förflutna,
det närvarande och det tillkommande.611
En viktig uppfattning om det moderna projektet har varit, att en ökad
rationalitet och vetenskapstro skulle leda till en ökad sekularisering av samhället och den moderna människan. Kyrkornas och religionens inflytande
skulle minska. De Birgitta- och Olavsjubileer som undersökts har präglats
av religiösa budskap som under det moderna samhällets utveckling i stället
stärkts. Behovet av pilgrimsvandringar och andra religiösa ritualer i samband med jubileerna har blivit allt större. En vändpunkt i allmänhetens attityd till religion och andlighet inträdde under 1970-talet, då det moderna
projektets värderingar och resultat ifrågasattes, samtidigt som det skedde en
förändring i den kyrkliga kulturen till större samhällsengagemang och kulturell öppenhet. Enhetskyrkan under 1900-talets början skapade enligt religionssociologisk forskning en polarisering mellan kyrkan som maktinstitution
och en växande sekulariserad del av samhället. Samtidigt ökade moderniseringsprocessen i de båda länderna den religiösa pluralismen och därmed
även det religiösa utbudet, som gynnade en ökad ”religiös konsumtion” och
uppmärksamhet kring religiösa frågeställningar och traditioner. Religionssociologiska undersökningar har också visat att ”moderna” människor utan
problem kombinerar det moderna samhällets rationalitet med irrationella
föreställningar och upplevelser.612 Bjørnstjerne Bjørnson i Norge och Ellen
Key i Sverige, som båda var inspirerade av positivismen, kunde samtidigt
hylla hellig Olav och heliga Birgitta som andliga gestalter. När många kyrkor
under 1970-talet engagerade sig i kultur- och samhällslivet på ett nytt sätt,
ökade även allmänhetens intresse för religion och religiösa ritualiseringar.
Likheter och skillnader mellan Birgitta- och Olavsfiranden?
Hur kan de förstås?
I den jämförande undersökningen av Birgitta- och Olavsfiranden i Sverige
och Norge har jag utgått från det Tomas Denk kallar ”most similar systems
design” innebärande, att när det finns stora likheter mellan länderna som
jämförs, kan de skillnader som identifieras troligtvis förklaras av skillnader
mellan länderna.613 Till likheterna mellan Sverige och Norge hör bl a att
de är grannländer inom samma kulturområde med till dels en gemensam
historia. De är i stor utsträckning religiöst likartade, präglade av en katolsk
medeltid, en luthersk reformation på 1500-talet och därefter ett statskyrkosystem som upplöstes i Sverige år 2000 och som nu är under utredning även i
Norge. De genomgick ungefär samtidigt från slutet av 1800-talet en industri-
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aliserings- och moderniseringsprocess. De representerar idag två europeiska
välfärdsstater vilka har ambitionen att även spela en roll i den internationella
gemenskapen. Dessa och andra gemensamma egenskaper ligger till grund för
jämförelsen av de Birgitta- och Olavsfiranden som undersökts. De skillnader
som kan iakttagas i de undersökta jubileerna, skulle då kunna bero på skillnader mellan länderna. Det är dock viktigt att betona, att denna slutsats inte
är logiskt tvingande. Det kan finnas andra orsaker till skillnaderna.
I de avsnitt i avhandlingen då de olika jubileerna jämförts med varandra har framgått att de visar på uppenbara likheter. Intresset för att återigen
börja fira de två nationalhelgonen väcktes nästan samtidigt, 1891 respektive 1897. Initiativen kom från personer och rörelser som påverkats av de
liberala strömningarna i tiden. De firanden som arrangerades utmanade de
konservativa krafterna i de båda länderna och de lutherska statskyrkorna.
Marken var dock långt tidigare beredd för detta bruk av Birgitta- och Olavstraditionerna. Liksom många länder i Europa präglades både Sverige och
Norge från början av 1800-talet av nationalromantiken som väckte ett intresse för nationell historia, folkliga minnen och nationella särarter. I slutet
av seklet möttes drömmarna om det förflutna och industrialismens och modernitetens framtidsideal. I de båda länderna brukade liberala rörelser och
personer heliga Birgitta och hellig Olav för att ge legitimitet åt de förändringar man önskade genomföra. Modernismens vetenskapliga rationalitet
satte inte hinder för detta helgonbruk. De lutherska statskyrkorna kände sig
dock hotade, eftersom heliga Birgitta och hellig Olav förknippades med den
katolska medeltiden och de katolska kyrkor som återigen etablerat sig i de
båda länderna.
Det moderna samhällets utveckling fortsatte att påverka Birgitta- och
Olavsjubileerna. De som ägde rum 1923 respektive 1930 präglades båda
av tidens dragkamp mellan tradition och modernitet, kulturarvsbevarande
och förnyelsesträvan. Liturgierna och ceremonierna i de lutherska kyrkorna
hade tagit intryck av den katolska traditionen, men samtidigt fanns det ett
starkt motstånd mot den katolska kyrkans missionerande verksamhet. När
de industrialiserade ländernas tillväxideal ifrågasattes av miljö- och rättviserörelserna under 1960- och 70-talen påverkade det världskyrkorna till ett
ökat arbete för fred, samförstånd och större kulturell öppenhet. Det smittade även av sig på de Birgitta- och Olavsjubileer som firades 1973/1980 och
2003/2005.
Den hållning Vatikanen tagit i ekumeniska och kulturella frågor har
varit ett av de mer påtagliga exemplen på, hur förhållanden utanför Sverige
och Norge samtidigt påverkat de jubileer som omfattas av denna undersökning. Den missionerande strategin under början av 1900-talet, då Sverige
och Norge skulle omvändas till den katolska tron, avlöstes på 1970-talet av
en radikal omsvängning till en ekumenisk öppenhet i samband med Andra
Vatikankonciliet. Under de senaste två decennierna präglades signalerna från
Vatikanen av en mer återhållsam ekumenisk hållning bland annat beroende
på de lutherska kyrkornas ställningstagande till kvinnliga präster och i etiska
frågor. De förändringsprocesser till större kulturell öppenhet, som skedde
inom och mellan kyrkorna under 1970-talet, fortsatte dock. De kyrkliga ar187
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rangemangen under Birgitta- och Olavsjubileerna utformades till att bli allt
mer öppna och inklusiva. Kyrkornas förändrade inställning till kultur- och
samhällslivet gjorde, att mängden aktörer som engagerade sig i att fira heliga
Birgitta år 2003 och hellig Olav år 2005 ökade, vilket stärkte de personella
och ekonomiska resurserna. Det ledde i sin tur lett till ett ökat behov av samordning i jubileumskommittéer och kanslier och därmed även en professionalisering av jubileumskulturen. Kommunala, regionala och statliga organ
tillsammans med kommersiella intressen ökade sin påverkan på jubileernas
utformning. Professionella marknadsförare knutna till jubileerna stärkte deras massmediala genomslag och därmed även det allmänna intresset för och
den publika uppslutningen kring arrangemangen.
Under den undersökta tiden 1891 – 2005 har intresset för att fira heliga Birgitta och hellig Olav ökat. Det har hävdats, att detta hör samman
med en generell ökning av intresset för historia och minnesfiranden, vilket
även lett till en ökad kommersialisering av historien.614 Andra har menat,
att intresset av historia och minnesfiranden primärt hör samman med djupt
liggande mänskliga behov av historiemedvetande och livsrytm.615 Genom
historien har människor sökt sig till minnesplatser i samband med årstidsrytmer för att högtidlighålla förfäder och viktiga händelser. Dessa behov har i
olika tider brukats av makthavare och blivit särskilt viktigt i tider av snabba
samhällsförändringar.616 Det är rimligt att antaga, att det ökade intresset för
Birgitta- och Olavsfiranden, under den tid som påtagligt präglats av det moderna industrisamhällets förändringsprocesser, påverkats av att dessa behov
av historiemedvetande och livsrytm stimulerats.
Sammanfattningsvis finns det flera påtagliga likheter mellan de Birgitta- och Olavsjubileer som undersökts. De kan huvudsakligen hänföras
till förändringsprocesser som delvis även påverkat andra länder i samma
kulturområde. Det finns emellertid även tydliga skillnader mellan hur dessa
jubileer utformats och vilken funktion de haft i Sverige respektive Norge.
Grunden till detta ligger bland annat i de olika roller heliga Birgitta och hellig Olav spelat i förhållandet till ländernas politiska utveckling. Hellig Olav
blev under tidig medeltid en symbol för Norges självständighet och kristna
kungadöme sammanfattat i patosformeln ”Norges evige konge”. Särskilt betydelsefullt blev detta under de tider, 1320 – 1905, 1940 – 1945, då landet
styrdes av andra härskare. Den politiska situationen i Norge, i samband
med att landet 1814 tvingades in i en union med Sverige, gjorde att hellig
Olavs roll som symbol för norsk identitet och självständighet aktualiserades.
I slutet av seklet blev hellig Olav ”Venstreman” och Olavsfirandet 1897 ett
led i kampen för unionsupplösning. Trettio år senare brukades Olavsjubileet för att försöka skapa nationell samling i en tid av religiös och politisk
splittring. Det politiska bruket av helgonet blev ännu tydligare under krigsåren, då NS och Vidkun Quisling antog Olavssymboler för att legitimera
sig inför folket och arrangerade viktiga politiska möten på Olavsanknutna
minnesplatser. Efter kriget blev frågan om bevarandet av Norges frihet
och självständighet viktig. När de nordiska grannländerna orienterade sig

188

614 Zander, s. 455, Nora s. 617 f.
615 Bergmann, s. 11, Johnston, s. 32.
616 Aronsson (2004), s. 33.

Kapitel 6. Sammanfattning och slutdiskussion
mot den europeiska gemenskapen, röstade det norska folket nej till EG/EU.
Hellig Olavs politiska betydelse som nationell symbol markerades bland annat genom att riksregalierna 1988 flyttades till Nidarosdomen. Det statliga,
regionala och kommunala inflytandet på Olavsfestdagarna i Trondheim och
Stiklestad ökade. Från inte minst politiskt håll framfördes förslag, att göra
Trondheim till Norges kyrkliga huvudstad. Under Olavsfirandet i Trondheim
och Stiklestad 2005, då unionsupplösningen samtidigt firades, hyllades hellig Olav av kung Harald som ”Norges evige konge” och underströk därmed
helgonets nationella och politiska betydelse.
Genom den politiska utvecklingen i Norge har landet under de undersökta åren behövt hellig Olav som en samlande nationell symbol. Det har
då inte varit hellig Olavs politiska historia som man främst knutit an till.
Sarpsborg som en av kung Olavs främsta politiska maktbaser och där han
ingick giftemål med den svenska kungadottern Astrid har, med undantag
för en kort tid under NS regim, aldrig fått rangen av en nationell minnesplats. Den nationella och politiska identiteten har framför allt knutits till
Trondheim och Stiklestad som minnesplatser för kungens martyrskap och
helgonblivande. Offermotivet har också haft betydelse för kyrkans bruk av
hellig Olav som en parallell till berättelsen om Jesu offergärning. Statens och
kyrkans intresse för Olavsfiranden har därför ofta sammanfallit, utom under
krigsåren då NS exploaterade Olavstraditionen.
Sveriges politiska utveckling har skiljt sig från Norges och därför har
även bruket av heliga Birgitta blivit annorlunda. Berättelsen om heliga Birgitta har inte heller kunnat knytas till nationsgrundandet eller kristnandet
av Sverige. Däremot aktualiserade hon, utifrån den långa tid hon verkade
i Rom och den internationella klosterorden hon grundade, Sveriges roll i
Europas historia. Nationalromantiken utvecklades i Sverige inte till politisk
nationalism i samma utsträckning som i Norge. När nationalkänslan under 1800-talet skulle stärkas, var det de manliga hjältarna Gustav II Adolf,
Karl XII och Engelbrekt som blev mer intressanta att fira. Den begynnande
kvinnorörelsen såg dock i heliga Birgitta ett föredöme i kampen för ökat
inflytande i samhällslivet. Förutom detta politiskt/existentiella bruk kom det
huvudsakliga intresset för att fira heliga Birgitta i början av 1900-talet från
kyrkliga och kulturarvsinriktade aktörer. Birgittatraditionen blev utgångspunkt för dem som teologiskt och rituellt ville förnya kyrkolivet. För andra
var det bevarandet av de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena som stod
i centrum för Birgittaintresset.
När det internationella intresset för heliga Birgitta växte i slutet av
1900-talet, ökade även det nationella och politiska engagemanget för helgonet. Genom den ekumeniska omsvängningen på 1970-talet kunde heliga Birgitta brukas som en brobyggare mellan den katolska och de protestantiska
kyrkorna i Europa. Birgittinerordens internationella expansion, den polska
Solidaritetsrörelsens anknytning till Birgittaminnen i Gdansk och den polske
påven Johannes Paulus II:s utnämning av heliga Birgitta till skyddshelgon för
det nya Europa efter kommunismens fall stärkte det internationella intresset.
Därför blev Birgittajubileet 2003 både en internationell och nationell angelägenhet som aldrig tidigare i Birgittajubileernas historia.
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Genom att både stat och kyrka haft intresse av att bruka hellig Olav,
har stora ekonomiska och personella resurser för Olavsfiranden frigjorts under åren, framför allt till de som ägt rum i Trondheim och Stiklestad. Jubileerna och de årliga Olavsfirandena har därför haft en storlek som överträffat
de flesta Birgittafiranden. Undantaget var Birgittajubileet 2003 som blev nationellt och internationellt mer omfattande än något Olavsfirande. Under ett
helt år firades heliga Birgitta. Flera tusen arrangemang genomfördes på ett
stort antal platser inom och utom Sverige. Den massmediala uppmärksamheten var omfattande. Orsaken till detta låg inte bara i att jubileet förfogade
över större resurser än tidigare. Birgittagestalten blev i sig intressant som
utgångspunkt för olika tolkningar och för att spegla dagsaktuella frågor.
Motsättningen i hennes personlighet, hennes politiska insatser och betydelse
som föredöme för kvinnor diskuterades i olika media. Berättelsen om heliga
Birgitta hade här ett försteg framför myten om hellig Olav. Det skriftliga
materialet från medeltiden om henne var mer omfattande, mångtydligt och
existentiellt tolkningsbart än de mer mytiskt färgade berättelserna om vikingen, kungen och helgonet Olav.
Olavstraditionens anknytning till minnesplatserna Trondheim, Norges
tredje största stad, och det närliggande Stiklestad har, i jämförelse med Birgittatraditionens främsta förankring i den lilla staden Vadstena, inneburit
ett starkare kommunalt och kommersiellt engagemang. Årliga Olavsfiranden
har blivit viktiga för orternas turism och näringsliv och därför institutionaliserats i styrelser och årsarbetande kanslier med professionell personal
för planering och marknadsföring. De årliga Birgittafiranden som ägt rum i
Vadstena har arrangerats av framför allt kyrkan, föreningslivet och genom
enskilda initiativ. Birgittatraditionens vidmakthållande har även institutionaliserats men på annat sätt, genom den internationella Birgittinerorden,
Birgittastiftelsen, Societas Sanctae Birgittae och Vadstena Pilgrimscentrum.
Hellig Olav – man, heliga Birgitta – kvinna, har det haft någon betydelse för de minnesfiranden som undersökts eller för övrigt bruk av helgontraditionerna? Tidigt förknippades hellig Olav med det norska kungadömet.
De efterföljande kungarna såg sig som ställföreträdare för ”Norges evige
konge”. För många har hellig Olav även symboliserat den store vikingahövdingen. Så möter man honom som staty på ett torg i Sarpsborg och i stadens levande vikingatradition. Det var Olav, vikingen, som Vidkun Quisling
främst identifierade sig med. Heliga Birgittas betydelse som en kvinnlig förebild har ofta aktualiserats i samband med jubileerna inte minst inom delar
av kvinnorörelsen. Berättelsen om henne, en medeltida kvinna, mor till åtta
barn, som religiöst och politiskt påverkade Sverige och Europa, var författare, klostergrundare och visionär har under det moderna samhällets utveckling inspirerat kvinnor till kamp för ökat samhällsinflytande. Dessutom har
hon varit ett kärt ämne för många romanförfattare.
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Till sist
Det firande av två nationalhelgon, heliga Birgitta och hellig Olav, som ägt
rum i Sverige och Norge i modern tid i samband med återkommande jubileer
och årliga minnesfester, är unikt i Norden. Hellig Knud i Danmark och den
helige biskopen Henrik i Finland har inte rönt sådan uppmärksamhet. Vad
har det varit för speciellt med heliga Birgitta och hellig Olav och deras roll i
Sverige och Norge som lett till denna utveckling? Jag vill sammanfatta avhandlingens resultat i tre förhållanden som varit särskilt betydelsefulla:
Berättelserna. Myter och berättelser har livskraft, om de bär på tidlösa
sanningar och kan anpassas till olika tider. Skildringarna om hellig Olav och
heliga Birgitta har varit sådana. Snorre Sturlusons långa och detaljrika berättelse, ”Olav den heliges saga”, och andra nedteckningar från 11- 1200-talet
lyfte inte minst fram äventyraren, vikingahövdingen som blev helgon och
symbol för nationen och kyrkan. ”Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser” och bevarade dokument från hennes tid, har i ännu högre grad varit
så rika, mångtydiga och tidlösa, att de kunnat brukas och tolkas för olika
syften i skilda tider.
Behoven: Under den tid som undersökts har det funnits behov i de båda
protestantiska länderna att bruka helgonen. Behoven har varit så stora, att
de inte hindrats av teologiska eller rationella betänkligheter. I Norge har hellig Olav behövts som en symbol för nationellt oberoende och för sambandet
mellan kyrkan och nationen. Inte minst viktigt har det varit i tider av ofrihet.
I Sverige har heliga Birgitta inte behövts på samma sätt som en nationell
ikon, men väl för att hävda Sveriges roll i Europas historia. Dessutom har
olika kvinnorörelser behövt heliga Birgitta som en förebild i kampen för ökat
inflytande i samhället och i kyrkolivet. Religiöst har både heliga Birgitta och
hellig Olav brukats som andliga föredömen. Birgitta- och Olavsfiranden har
även uttryckt ett generellt, genuint behov av historia, minne och minnesplatser hos enskilda, grupper, olika samhällsorgan och organisationer, särskilt i
tider av stora samhällsförändringar.
Brukarna: När det funnits behov har det även funnits brukare. Under
den undersökta tiden har de blivit allt fler som samverkat allt mer och därför
tillsammans vuxit i styrka och genomslagkraft. För orter med minnesplatser
knutna till hellig Olav och heliga Birgitta har firanden av helgonen medverkat
till att stärka lokala identiteter och utvecklat turistnäringen. Genom hellig
Olavs betydelse som en nationell symbol har det statliga engagemanget i Olavsfiranden dock varit större än i Birgittajubileerna. De resurser som firandet
av hellig Olav förfogat över har därför varit stora. De kommersiella aktörerna har efter hand fått ett ökat inflytande över firandet av heliga Birgitta och
hellig Olav, men så har det även skett med religiösa brukarna. Intresset för
Birgitta- och Olavsfiranden har i växande grad präglats av en nära samverkan mellan kyrkliga och kulturella aktörer. Deltagandet i pilgrimsvandringar
och andra öppna religiösa ritualer i anslutning till de viktiga minnesplatserna
har för många blivit allt viktigare, vilket kan tolkas som en ökad nyfikenhet
kring andlighet i två moderna, sekulariserade länder.
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Nyfikna forskare vid relikskrinet i Vadstena
Foto: Christer Elderud
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Exkurs
I inledningskapitlet diskuterades olika funktioner med komparativa undersökningar. De kan vara beskrivande, förklarande men även syfta till ”prediktionsstudier”, d v s att utifrån jämförelser göra förutsägelser om, hur framtida scenarier kan komma att se ut. Det främsta syftet med denna avhandling
har varit beskrivande och förklarande, men man skulle även kunna använda
materialet om två framgångsrika jubileumstraditioner till att göra en prediktionsstudie i form av en rekommendation, ett recept på ett framgångsrikt
minnesfirande i en ”senmodern” tid. Så här skulle det kunna se ut:
Recept på ett framgångsrikt minnesfirande:
1. Välj objekt. Det bör vara en person, plats eller händelse som knyter
an till en rik berättelse som är fantasieggande och mångtolkningsbar.
2. Objektet bör inte ligga för nära i tiden eftersom tolkningsmöjligheterna då är begränsade.
3. Medeltiden är därför bra som tidsbakgrund.
4. Objektet bör knyta an till minnesplatser, ju fler desto bättre.
5. Objektet bör kunna kopplas inte endast till historia utan även till
tidlösa existensfrågor och kunna levandegöras i drama och ritualer som
”förkroppsligar” firandet.
6. Planering i god tid med en organisation som kännetecknas av både
effektiv centralisering och decentralisering. I ledningen bör finnas profilerade personer som kännetecknas av ett kulturellt och socialt kapital
med medial genomslagskraft.
7. Arrangemangen bör präglas av en mångfald av bruk och brukare.
8. Firandet bör kunna anknyta till och stimulera olika identitetsprocesser, nationella, regionala, lokala, individuella – ju fler desto bättre. Det
ökar dessutom möjligheten till att få ekonomiskt stöd
9. Vetenskapliga symposier, konferenser och bokutgivning ger firandet
betydelsefull legitimitet.
10. Firandet bör skapa debatter och väcka dagsaktuella frågor för att
väcka medias intresse.
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Bilaga 1. Birgittatraditionens spridning
Birgittinsk konst
Ett mått på Birgittatraditionens medeltida spridning är förekomsten av Birgittabilder, skulpturer eller målningar, i de medeltida kyrkorna. Någon fullständig inventering har dock aldrig gjorts. Konsthistorikern Mereth Lindgren har uppskattat att det i det medeltida Sverige, inklusive Finland, har
bevarats eller dokumenterats ca. 350 bilder. I det medeltida Danmark/Norge
inklusive Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland och Härjedalen har
man funnit ca. 30 bilder och av dessa 7 i Norge.617
Förekomsten av Birgittabilder under medeltiden i andra länder finns
inte dokumenterad. När Birgittinerorden spreds runt om i Europa medförde
det att även Birgittabilder tillkom inte minst i de många klosterkyrkorna.
Idag finns endast fyra kloster kvar av den medeltida ordensgrenen, men troligtvis finns det bilder av heliga Birgitta bevarade i de kyrkor som tidigare
hörde till Birgittakloster (se nedan).
I Italien, där Birgitta vistades en stor del av sitt liv, finns många kyrkor med Birgittabilder. Många av dessa har tillkommit under nyare tid, från
1600-talet till idag. I Rom finns ca. 10 kyrkor med avbildningar av Birgitta.
Vatikanmuseet har en unik tavla som målades på 1370-talet av en italiensk
konstnär, Nicolò Tommaso, som föreställer Birgitta – då ännu inte helgonförklarad – bedjande vid Jesu födelsegrotta i Betlehem. Det är en av de äldsta
bevarade bilderna av Birgitta. I Vatikanen, utanför en av ingångsportarna till
Peterskyrkan, står en av de nyaste Birgittabilderna, en fem meter hög skulptur som invigdes 1999 av påven i samband med att heliga Birgitta utnämndes till en av Europas tre kvinnliga skyddshelgon.618 I Neapel, där Birgitta
också vistades under sin tid i Italien, finns en Birgittakyrka, Chiesa di Santa
Brigida, centralt placerad i staden och tillkommen under barocken. Den är
smyckad med målningar av Birgitta från olika tider och har även ett särskilt
Birgittaaltare. I Terracina, norr om Neapel, finns en fresk i Domkyrkan som
föreställer heliga Birgitta. Även i Florens, där det under medeltiden fanns ett
Birgittinerkloster, är flera Birgittabilder bevarade, bl a i Santa Maria Novella,
617 Lindgren, Mereth, Bilden av Birgitta. Wikens förlag, Höganäs 1991, s. 21.
618 Cesarini, Luca, Den heliga Birgittas Rom. En guidebok om Rom. Norma/Birgittiana, Malmö 2003, s.
35.
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dominikanernas stora kyrka, och i Ufficierna, det berömda konstmuseet.619
Birgittakloster
Det första medeltida Birgittakloster som grundades utanför Vadstena tillkom
år 1392 i Florens och kom att kallas Maria Paradiso. Det kom att följas av
två andra kloster i Genua. År 1394 grundades ett kloster i Gdansk och efter
det nio andra polska Birgittakloster. 1400-talet blev den stora klosterexpansionens tid med etableringar i Baltikum, Finland, Norge, Danmark, Tyskland,
Holland, Belgien, England och Frankrike. Många av dessa kloster stängdes i
samband med reformationen och den franska revolutionen. Idag finns fyra
kvarvarande kloster med tradition tillbaka till dessa medeltida kloster i Sverige (Vadstena), England, Tyskland och Holland.
På 1600-talet uppstod i Spanien en ny gren av heliga Birgittas orden på
initiativ av en spansk kvinna, Marina de Escobar, som inspirerats av Birgittagestalten och den birgittinska traditionen. Idag finns det fem kloster i Spanien, fyra i Mexiko och ett i Venezuela respektive Peru. De två sistnämnda
har tillkommit helt nyligen.
I början av 1900-talet bildades åter en ny ordensgren genom en ung
svenska och konvertit, Elisabeth Hesselblad, som känt kallelsen att återföra
Birgittas orden till hennes hus i Rom. Det tog dock tid innan det kunde förverkligas. I väntan på detta grundades det första klostret av denna gren år
1923 i Djursholm. Ordensgrenen har under senare år kännetecknats av en
kraftig expansion. Till skillnad från den medeltida grenen styrs den av moderhuset i Rom och dess generalabbedissa. Den största spridningen har skett
i Indien. Idag finns kloster i följande länder (antal inom parentes):
Sverige (2), Danmark (1), Norge (1), Finland (1), Estland (1),
England (2), Polen (2), Tyskland (1), Schweiz (1), Italien (5),
Betlehem, Palestina (1), Indien (7), Mexico (5), Cuba (1), USA (1).
Totalt 32 kloster.

I USA, Oregon, finns sedan 1976 även ett manligt Birgittakloster som bl a
försörjer sig på tillverkning av fudge av olika sorter.620
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Bilaga 2. Olavstraditionens spridning
Norge
Man känner 49 medeltida kyrkor som under medeltiden tillägnats hellig
Olav men förmodligen var det många fler. Efter reformationen förbjöds Olavskulten och seden att uppkalla kyrkor efter helgonet. Många Olavsbilder
förstördes men ca. 200 skulpturer är bevarade.621 Flera kloster bar hellig
Olavs namn, bl a dominikanerklostren i Oslo, Bergen och Hamar. Ett stort
antal Olavs-källor finns bevarade runt om i landet.622 Idag har de gamla
pilgrimslederna från olika håll mot Nidaros markerats upp. Olsok firas på
många platser. Översikten nedan bygger på sökmotorn Altavista på Internet, sökord ”Olsok”, juni 2005, och anger alltså platser som lagt ut program
på Internet. I översikten markeras i vilket fylke platsen är belägen. Historikern Knut Kjeldstadli har gjort en karaktärisering av olika kulturområden i
Bygde-Norge på 1920-talet:
1. Längs kusten och inre delarna av Vestfold och Østfold kännetecknas
av en pietistisk kristendom med bedehuset som symbol.
2. Inre fjordbygderna och fjällbygderna på Østlandet samt Nord-Trøndelag präglas av grundtvigiansk kristendom med folkhögskolor och
Noregs Ungdomslag som kännetecken. Det var även en gång Venstres
kärnområden.
3. Østlandet i övrigt och Inn-Trøndelag är mer socialistiskt präglade
områden med Folkets Hus som typiska samlingsplatser.
4. Nord-Norge varierar mycket från strängt laestadianska till sekulariserade bygder.623

621 Langslet, s. 145.
622 Henriksen, Vera, Hellig Olav. Aschehoug, Oslo 1986, s. 236, 252.
623 Kjeldstadli, s. 176 ff.
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I nedanstående översikt över platser, där enligt Internet Olsok firades år
2005, markeras respektive kulturområde med siffrorna 1 – 4.
Plats
Trondheim (2)
Stiklestad (2)
Sarpsborg (3)
Bodø/Salta (4)
Nore/Uvdal (2)
Vang (2)
Dragseidet (1)
Mo i Rana (4)
Kveken (2)
Oslo (1)
Fondsbu (2)
Djønno (2)
Voss (2)
Birkenes (1)
Valldal (2)
Seljord (2)
Ny Hellesund (1)
Aur 1)
Gammeldalen (2)
Tolga (2)
Holmen (1)
Lom (2)
Bruserød (1)
Namsos (2)
Lillehammer (2)

Längd
10 dagar
10 dagar
1 vecka
1 vecka
1 vecka
2 dagar
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag

Kulturaktiviteter
Kyrkliga aktiviteter
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
?
Ja
Ja
Ja
Ja		
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Av sammanfattningen framgår att 60 % (15 st.) av dessa Olavsfiranden ägde
rum i kulturområde 2, d v s de som präglas av grundtvigiansk kristendom
och Noregs Ungdomslag, 28 % (7 st.) kan hänföras till område 1, de som är
pietistiskt präglade, 8 % (2 st.) till område 4, d v s Nordnorge och 4 % (1
st.) till område 3, de mer socialistiskt präglade.
Danmark
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Det finns idag 13 medeltida kyrkor som är tillägnade hellig Olav eller kan
knytas till Olavskulten (exklusive kyrkorna i Skåne och på Gotland). Fyra
av dessa kyrkor finner man på norra Jylland, 5 på norra Sjælland, alla nära
viktiga hamnar. Trots att Danmark fick sitt eget helgon på 1100-talet, helige
Knut av Odense, levde Olavskulten fortfarande stark i Danmark under med-
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eltiden. Idag finns ingen levande Olavstradition. 624
Sverige
I de medeltidskyrkorna runt om i landet (inkl. Skåne och Gotland) finns
ca. 500 Olovsbilder bevarade av vilka 370 är skulpturer.625 I landskapen
Jämtland, Gotland, Östergötland och Skåne var Olovstraditionen särskilt
stark.626 Dominikanerklostren i Sigtuna, Skänninge, Skara och Strängnäs
var alla uppkallade efter Olov den helige. I Östergötland är Risinge kyrka
särskilt känd för ett altarskåp med både en Birgitta- och en Olovsbild.
Liksom i Danmark fick Sverige på 1100-talet sitt eget nationalhelgon,
Erik den helige, som dock inte lyckades undantränga den starka Olovs-traditionen. I Jämtland fortsatte man att betala skatt till Nidaros i stället för
till Uppsala. Nordportalen i Uppsala domkyrka har på en central pelare en
Olovsskulptur från 1300-talet. Efter reformationen minskade kulten kring
Olov den helige. Märkas kan dock att Sveriges reformator på 1500-talet,
Olaus Petri (han bar själv Olovs namn) i sin predikan vid Gustav Vasas kröning framhöll Olov den helige som föredöme för en kristen kung. Traditionen att vallfärda till S.Olovs kyrka i Skåne levde också kvar ända in i 1800talet. Där firades även en stor årlig Olofsmarknad.627
Norrköping har Olov den helige som sin skyddspatron, vilket utmärkts
på stadens rådhus med två Olovsskulpturer, en guldfärgad på Rådhustornets
topp, i folkmun kallad ”Guld-Olle”, och en stenminiatyr i Rådhusets sockel.
Den intilliggande kyrkan är uppkallad efter Olov den helige. Det fristående
kyrktornet har en yxa, en gammal symbol för Olov den helige, i stället för ett
kors på toppen. Olovsyxan finns också i stadens vapen.628
I den medeltida staden Skänninge firas fortfarande en av landets största
marknader (ca. 300.000 besökare under tre dagar) som ursprungligen är en
Olofsmarknad. Den kallades så fortfarande under slutet av 1700-talet men
heter nu ”Skänninge Marknad” och har av praktiska skäl förskjutits i tid till
omkring den 4 augusti.629 På Frösön i Jämtland uppförs årligen sedan 1935
Wilhelm Peterson-Bergers musikdrama Arnljot i juli månad som handlar om
den jämtländska vikingen Arnljot som sluter sig till Olov, strider vid hans
sida vid Stiklestad och stupar vid slaget.630
Finland
62 kyrkor (17 % av bevarade medeltida kyrkor) har 83 konstverk med
Olovsmotiv från medeltiden. De flesta kyrkorna finns längs kusterna och
handelsvägarna. På Åland finns 6 Olovs-kyrkor. Tre av Finlands nio landskap hade Olov i landskapssigillen (Satakunta, Åland, Nyland). Gränsfästet
624 Nyberg, Tore, Olavskulten i Danmark under medeltiden, i Rumar, Lars (red.), Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden. Riksarkivet Stockholm 1997, s. 53 ff.
625 Lidén, Anne, Bilden av Sankt Olav, i Rumar, Lars (red.), Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i
Norden, s. 29.
626 Langslet, s. 122 ff. och Henriksen, Hellig Olav, s. 253.
627 Martling, Carl Henrik, En svensk helgonkrönika. Artos förlag, Skellefteå, 2001, s. 103.
628 Norrköpings rådhus. Informationsbroschyr utgiven av Information Norrköping 1988, Sankt Olai kyrka,
Norrköping. Informationsbroschyr 1999.
629 Kjellberg, Carl M., Skänninge från nyare tidens början, i Lindahl, Anders (red.), Skänninge stads historia.
Stadsfullmäktige i Skänninge, Skänninge 1970, s. 198.
630 www.arnljot.se
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mot Ryssland hette Olovsborg (på finska ”Savonlinna”).
Också i Finland fick man på 1100-talet sitt eget helgon, biskop Henrik
den helige, men inte heller här kunde detta helgon konkurrera med Olov den
helige. 631
Island
72 kyrkor var tillägnade hellig Olav. Han var det främsta helgonet vid sidan
av Maria och Petrus. Kyrkan i Tingvalla, Islands ”heliga” plats, är en Olavskyrka. Det klassiska eposet över helige Olav och slaget vid Stiklestad är
författat av islänningen Snorre Sturluson.632
Färöarna
Olavsdagen den 29 juli är Färöarnas nationaldag. Under fem dagar firas
i Torshavn Olavsoka som både en kyrklig och kulturell/idrottslig fest dit
befolkningen från alla delar av Färöarna beger sig. De populära roddtävlingarna och hästkapplöpningarna är viktiga inslag liksom både folkdräkter,
folkdanser och modern dans. Den 29 juli öppnas även Färöarnas ”storting”
med en gudstjänst. Den enda bevarade medeltida kyrkan i Kyrkjebø är en
Olavskyrka. Under medeltiden byggde lagstiftningen i landet på S. Olavs
lag.633
Tyskland
Inte minst i de gamla Hansastäderna Lübeck, Hamburg och Bremen blev
Olavskulten stark. Hellig Olav sågs som beskyddare av sjöfart och handel.
Han kom att användas för att stärka identiteten mellan Hansastäderna i
de nordiska länderna. Tyska bildhuggare tillverkade Olavsskulpturer som
sedan spreds till Gotland, Åland, Finland, etc. Det finns även många avbildningar av hellig Olav bevarade i tyska och polska kyrkor.634
England
De äldsta bevarade liturgiska texterna om Olav skrevs i England omkr.
1050.
Ett 40-tal Olavskyrkor fanns här, bland annat 6 i London.635
Övriga länder med Olavsminnen
Italien: I en av Roms centrala kyrkor, S. Carlo al Corso, vid den stora affärsgatan Via del Corso, invigdes 1893 ett Olavskapell med en stor målning
som framställer Olav som vikingakung. Den skänktes till norska staten av
påven Leo XIII. I kapellet finns även en målning av Caravaggio. Kapellet är
en samlingspunkt för den norska kolonin i Rom.636
Palestina: I födelsekyrkan i Betlehem finns en kalkmålning från 1200-talet
som föreställer hellig Olav förmodligen tillkommen på initiativ av nordiska
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631 Knuutila, Jyrki, Sankt Olav i Finlands kyrkliga konst under medeltiden, i Rumar, s. 98 f.
632 Ásgeirsson, Ólafur, Olav den helige på Island, i Rumar, s. 83 ff., Langslet s. 127.
633 Langslet, s. 127 f.
634 Ibid., s. 131 f.
635 Ibid., s. 129.
636 Ibid., s. 208.

Bilagor
pilgrimer.637
Kiev (Novgorod), Istanbul (Konstantinopel), Frankrike (f.a. Normandie),
Holland (f.a. Amsterdam) och Belgien (f.a. Brügge), Tallin: Även här finns
det spår av Olavkult i olika kyrkor och kapell. 638

637 Henriksen, s. 250.
638 Ibid., s. 254 f.
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I författarens ägo
Fältanteckningar:
Anteckningar från fältarbeten utförda under och i samband med Birgittajubileet 2002- 2003, Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad 2005 samt
Olavsfirandet i Sarpsborg 2006.
Intervjuer:
Bandinspelningar och skriftliga sammanfattningar av intervjuer.
I samband med Birgittajubileet 2002 – 2003: Kulturchef Björn Ahlsén, Norrtälje, projektledare Åse Berglund, Vadstena, generalsekreterare Lars Bergquist, Vadstena, stiftsadjunkt Johnny Karlsson, Vadstena, kommunal samordnare Håkan Karlsson, Vadstena, kyrkoherde Kjell Karlsson, Vadstena,
biskop Martin Lind, Linköping, KF-ordförande Inger Prinz-Gustavsson, ambassadör Fredrik Vahlquist, Stockholm. Anteckningar från intervjuer med
prosten Göran Grefbäck, Vadstena och pater Marcel Taverne, Vadstena. Intervjusvar på mail från v.ordf. i Landstinget Östergötland Irma Götz.
I samband med Olavsfirandet i Trondheim och Stiklestad 2005: Redaktör
Ole Einar Andersen, Trondheim, Domprost Knut Andresen, Trondheim,
nestleder Martin Hynne, Stiklestad, direktör Per Kvistad Uddu, Trondheim,
presschef Maria Nordström, Trondheim, , avdelningsleder Per Steinar Raaen, Stiklestad, pilgrimspräst Rolf Synnes, Trondheim, biskop Finn Wagle,
Trondheim. Anteckningar från intervju med Tomelise Lysaker, dotter till biskop Arne Fjellbu.
I samband med Olavsfirandet i Sarpsborg 2006: Arkeolog Mona Beate Buckholm, ordf. Øyvind Fjeld, prosten Dag Mysen, fru Nina Winther – alla från
Sarpsborg.
Bandinspelningar:
Bandinspelningar och abstracts från föreläsningar vid symposierna samband
med Birgittajubileet 2002 – 2003 i Rom och Vadstena.
Bandinspelningar av föreläsningar med Lars Bergquist den 24 sept. 2002 och
Agneta Pleijel 21 mars 2003 i Vadstena.
TV-inspelningar av Vesper i Peterskyrkan, Rom 4 okt. 2002 och Högtidsgudstjänst i Vadstena 1 juni 2003.
Bandinspelning av Lars Roar Langslets föredrag i Stiklestad 30 juli 2005.
Övrigt otryckt material
Ahlsén, Björn, Förberedelsematerial inför Birgittajubileet i Norrtälje kommun, Norrtälje 2002.
Allen, Marie, DNA-undersökning av historiskt och arkeologiskt material.
Informationsmaterial från Uppsala Universitet, nov. 2002.
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In the early Middle Ages the Nordic countries developed a tradition of selecting national saints as holy symbols for their nations. Both the Church
and the public developed celebratory festivals around these saints in order
to commemorate memorial days and sites. Pilgrims came from far away to
visit various holy sites. In Norway Olav Haraldson became the country’s patron saint, in Denmark it was to be king Knud II, in Finland bishop Henrik
and in Sweden king Erik IX. In 1396 Saint Bridget was selected as Sweden’s
female patron saint. The reformation in the 16th century was opposed to
the worshipping of saints and of going on pilgrimages and this decreased
the importance of the patron saints, although they were always present in
the popular tradition. The festivals arranged by the Church and the public
ceased. But at the end of the 19th century, parallel to the development of the
modern industrial society, a new interest in celebrating the national saints
Bridget and Olav aroused in Sweden and Norway. Later these celebrations
developed into yearly commemorations and jubilees connected to significant
dates. Things similar to these have not occurred in the other Nordic countries and there are very few parallels to this in other protestant countries in
Europe. In Sweden the small town of Vadstena, where the first Bridgettine
abbey was founded, became an important centre for the celebration of Saint
Bridget and in Norway the towns of Trondheim, Stiklestad and Sarpsborg
became the main venues for celebrations of Saint Olav, mainly due to their
important role in medieval Olav tradition.
This thesis follows and compares the development of the celebrations
of Saint Bridget and Saint Olav from the jubilees in 1891 and 1897, which
were the first official celebrations in modern times, through to the latest jubilees studied here, which took place in 2003 and 2005 respectively. Other
jubilees studied in this context took place in 1923 and 1930 respectively and
in 1973 and 1980 respectively. These dates were studied because of the extraordinary scale of the jubilees and because they were close enough to each
other in time to make a meaningful comparison. The aim of this thesis is to
compare and understand the variations in the use of history in connection
with the commemorations of Saint Bridget in Sweden and Saint Olav in Norway between 1891 and 2005 while focussing on different players’ motifs, assets, messages and identity constructing processes in an era of modernization
and secularization.
Chapter 1 discusses earlier research on commemorations as a use of
history at the initial stages of modern society. The aim is to identify problems
and highlight different possible interpretations in the empirical examination.
Historians such as Eric J. Hobsbawm and John Gillis have noticed a growing
interest in commemorations at the end of the 19th century and relate this to
the new nation states and their need to bring together their citizens around
national symbols. According to Pierre Nora the interest in national commemorations decreased in the 1960s and were replaced by a local and global
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culture of commemoration. This also attracted commercial players and promoted an ever growing jubilee industry. Other scholars (e.g. Anette Warring
and Lyn Spillman) have focused on commemorations as expressions of identity processes in the form of ceremonies, symbols and ceremonial speeches.
In the research review the concept of modernity is discussed too. Some have
described the modernization process as a linear process with clear crossings
between epochs characterized by different social organisations and values. Yet
other scholars problemize these ”epochs” and prefer rather to perceive them
as a shifting of the crucial points between different, simultaneously present sets
of shared value (Peter Aronsson). The modernization process has even been
associated with secularization. In recent years sociologists studying religion
have questioned wether the development of modern society really has led to a
situation where man is more rational and less ”religious” (e.g. Peter L. Berger
and José Casanova). This has partially been confirmed at the institutional level
but not at the individual one: it has turned out that ”modern” man effortlessly
combines rational and irrational value patterns. When the national churches
in the Nordic countries became weaker the religious pluralism expanded and
this lead to more religious ”consumption” (Per Pettersson).
Chapters 2–5 describe the celebrations of Saint Bridget and Saint Olav
which are also focused upon in the empirical examination. The first Saint
Bridget jubilee in modern time was arranged in 1891 in Vadstena, when the
canonization of Saint Bridget in 1391 was commemorated. It was organized
on the initiative of two secondary school teachers, with a great interest in
history, and a Catholic priest who was active in Vadstena. The teachers’ interest was first and foremost historical and national, while the priest wished
to use the jubilee as a means to emphasize Saint Bridget as a link between the
medieval church tradition and the Catholic church which was re-established
in Sweden in the 19th century. The Lutheran church did not take part in the
celebration and its resistance against Catholic influence was strong. Behind
this new interest in Saint Bridget was also the women’s-rights movement
which used the saint as a role model for women in the struggle for more influence in society.
The Saint Bridget jubilee in 1923, which mainly took place in Vadstena,
attracted a lot of attention and about 2,000 participants gathered over two
days. This time the Lutheran church was one of the organizers together with
two Bridget societies founded in 1920: Societas Sanctae Birgittae (“SSB”), a
High-Church movement within the Lutheran church of Sweden; and Birgittastiftelsen (“the Bridget foundation”) which protected Bridget as a “cultural
heritage”. Both organizations had members with cultural capital of national
importance, for example Prince Eugen and professor Sigurd Curman. Again,
the women’s-rights movement played an important role in the increased interest in Saint Bridget since it used her as an example in the struggle for
women’s suffrage. The Catholic church adopted a negative attitude towards
this jubilee; it regarded itself as the only legitimate commemorator of Saint
Bridget since, according to the Catholic church, Bridget represented the only
rightful Swedish church, i.e. Catholic. Therefore the Catholic church organized its own Saint Bridget jubilee.
224

Summary
The celebration of Saint Bridget in 1973 was characterized by the radically
changed relationship between the Catholic and Protestant churches, after the
Second Ecumenical Council of the Vatican in 1962–1965 and the meeting
of the World Council of Churches in Uppsala in 1968, where ecumenicalism and peace, environment and justice issues were top priorities. This was
manifested by the Saint Bridget jubilee in 1973. The celebration lasted one
year and comprised both ecclesiastical and cultural activities in many places
throughout the country as well as in Rome, where a scholarly symposium
and a solemn service with the participation of the pope were arranged. For
the first time pilgrimages are mentioned as an element of the modern celebrations.
The initiator of the Saint Bridget jubilee in 2003 was Birgittastiftelsen. Later a jubilee committee was founded which was headed by the county
governor and consisting of representatives from the Swedish church, the Catholic church as well as local and regional bodies. In order to facilitate its
work, the committee was given an equipped jubilee office with hired staff.
The aim was a jubilee characterized by cultural diversity with national and
international bearings. The jubilee was celebrated over one year and opened
in Rome with a ceremony in Saint Peter’s cathedral where pope John Paul
II participated. At the celebration in Vadstena representatives of the royal
family, the government and heads of state from different countries were present on a scale which came close to the celebration of a national festival.
Several historical plays were inspired by local Bridget traditions, museums
throughout the country arranged special Bridget exhibitions, local authorities used the jubilee to strengthen local identity and stimulate tourism and
several scholarly conferences were arranged.
The celebration of Saint Olav in 1897 arouse in connection with
the commemoration of the foundation of Trondheim. The initiators were
persons and popular movements with links to the liberal party Venstre and
the celebration was part of the struggle for a dissolution of the union with
Sweden. The celebrations were built up around rallies in Trondheim and
Stiklestad and the author Bjørnstjerne Bjørnson was a central character in
this context. Saint Olav was held up as a symbol of a free and independent
Norway. However, the union-friendly party Høyre and the Lutheran church
repudiated this jubilee. The Grundtvig movement, which was cultivating national consciousness in its folk high-schools, had already started yearly celebrations of Saint Olav already in the 1860s. The Catholic church arranged a
celebration of Saint Olav in 1882 in order to stress the historical links to the
medieval church and thereby authorizing its own missionary activity.
The celebration of saint Olav in 1930 became a nation-wide and
lavish jubilee under the auspice of the Norwegian state and the Lutheran
church. More than 40 000 participants gathered in Stiklestad where Saint
Olav had been killed in battle in 1030. Since the emergence of modern society had given rise to conflicts between urban and rural regions, labour and
capital as well as regions with distinct religious patterns, the state and the
Church wanted to use the jubilee as a means of creating national unity in the
country. The Saint Olav day became a national day of commemoration and
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all the churches were called upon to celebrate that day. Modern society also
manifested itself in the jubilee when big agriculture and industry exhibitions
were arranged in connection with the celebrations in Trondheim and Sarpsborg. Again, the Catholic church was critical of the national celebration of
Saint Olav and arranged its own jubilee in Trondheim and Stiklestad.
In the late 1930s and during the war the Norwegian fascist party,
Nasjonal Samling (“NS”), used Saint Olav as a unifying symbol and arranged massive celebrations of Saint Olav where Vidkun Quisling appeared
claiming to be the new Olav who had come to unite the country around the
National socialist ideology. In Stiklestad the NS raised a huge Olav monument which was demolished straight after the war. Despite the abuse of the
Olav tradition the celebrations of Saint Olav were resumed in many places.
Like the Saint Bridget jubilee in 1973, the celebration of Saint Olav in
1980 became a manifestation for ecclesiastical unity and cultural openness.
In the cathedral of Trondheim a Catholic bishop delivered a sermon praising
the national and Christian unity which Saint Olav represented. A great number of cultural events, art exhibitions, scholarly seminars and pilgrimages
were arranged and they were all aimed at the general public. The celebration
of Saint Olav in 2005 in Trondheim and Stiklestad was coordinated with
the centenary celebrations commemorating the dissolution of the union with
Sweden and the entire arrangement was characterized by strong engagement
with the Church and official institutions, the regions concerned and the government. Since the celebration in 1980 the cooperation between these participants had been institutionalised in a foundation called “Olavsfestdagene”.
The foundation consisted of representatives of local and regional bodies as
well as the goverment, the Lutheran church and the cultural scene. In the
meantime it had been professionalized, and equipped with a “festival office”
with hired staff. The celebration of Saint Olav in 2005 aimed at a festival
with interwoven ecclesiastical and cultural events characterized by both history and present day life which would attract a lot of people. One wanted
to animate a modern interpretation of the Olav tradition rooted in history
characterized by cultural and ecumenical openness. “Stiklestads Nasjonale
Kultursenter” (SNK) or ”Stiklestad National Culture Centre” was founded
in Stiklestad in 1992. The centre is run by the state in cooperation with national and regional authorities and has hired staff. In Sarpsborg, the financial
and moral support of the local authorities had been shifting throughout the
years and this had led to fewer continuous celebrations which were more
dependent on participation of volunteer organisations. Applications for state
support for the celebration of Saint Olav were repeatedly declined and this
could of course be interpreted as a weak national interest in Sarpsborg as
an important venue of commemoration. Commercial agents played an important role in the celebration of Saint Olav in Trondheim and Stiklestad.
Companies sponsored the arrangements and the local authorities made financial commitments in order to enhance the attraction of these towns and
stimulate tourism.
When comparing the celebrations of Saint Bridget and Saint Olav in
the years 1891–2005 one finds great similarities. The national romanticism
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at the beginning of the 19th century provoked an interest in medieval history
and the national saints. At the end of the 19th century mostly the liberal movements, e.g. Venstre in Norway and the women’s-rights movement in Sweden, made use of Saint Olav and Saint Bridget respectively in their struggle
for more democracy, religious liberty and social changes. Also the Catholic
church in both Norway and Sweden used the two saints as a means to authorize its come-back and missionary work. However, the Lutheran churches,
which dissociated themselves from the Catholic engagement, did not take
part in the celebrations. At the jubilees in 1923 and 1930, on the other hand,
the Lutheran churches were important players. The jubilees were marked
by the typical tension between tradition and the new in modern industrial
society. The 1970s brought about a radical change of the ecumenical climate
and a stronger ecclesiastical engagement in the social and cultural life, and
this new situation characterized the jubilees of 1973/1980 and 2003/2005.
This also involved an increased engagement of public bodies whereby more
economical support were provided. The jubilees were institutionalized, professionalized at the same time as they expanded and became more popular.
Simultaneously, the spiritual message became clearer and the religious rituals more open. When studied from the point-of-view of the sociology of
religion, the increasing interest in the celebrations of Saint Bridget and Saint
Olav rather falsifies the theory of an increasing secularization of Norway
and Sweden.
There are also clear differences between the jubilees in the two
countries. This is because of the different roles which Saint Bridget and Saint
Olav have played throughout the political development of their respective
countries. Already at an early stage Saint Olav became an important national
symbol, known as ”Norway’s eternal king” as a term of devotion. Of course,
he became very important during the years of foreign mastery. Both the government and the Church were interested in using the commemorations of
Saint Olav in order to bring together the nation and they invested sums and
human resources on a scale which exceeded the investments in the celebrations of Saint Bridget by that time. Sweden did not need a national symbol in
the same way as Norway did and moreover, unlike Saint Olav, Saint Bridget
is not associated with the foundation and Christianization of the Swedish
nation. However, in Sweden the emphasize was placed on Saint Bridget’s
international significance; the spreading out of Saint Bridget’s order and the
fact that she was made a patron saint of Europe in 1999 are two things that
underline this significance. The Saint Bridget jubilee in 2003 was provided
with financial and human resources from public bodies which gave the jubilee an extensive national and international importance. It has been beneficial
for Saint Bridget that the historical material about her is more ambiguous
than that of Saint Olav, and that it has been able to use her in individual
and collective identification processes according to different perspectives and
aims, especially within various women’s-rights movements.
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