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Historiebruk av helgon

Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider: bruket av Birgitta- och 
Olavstraditionerna i samband med minnesfi randen i Sverige och Norge 1891–
2005, Linköping studies in arts and science 392, Linköping: Institutionen för 
studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle, 2007. 229 s. 
(Summary in English, without title.)

Helgonbruk i moderniseringstider är en avhandling där spänningen röjs i själva Helgonbruk i moderniseringstider är en avhandling där spänningen röjs i själva Helgonbruk i moderniseringstider
titeln. Vad har minnesfi randet av den heliga Birgitta och den helige Olav att göra 
i ett samhälle som de senaste dryga hundra åren genomgått en omfattande mo-
dernisering? Det rör sig om en komparation över tid och mellan två samhällen, 
Sverige och Norge, även om dessa i avhandlingen framstår som mer lika än olika. 
Analysen av det svenska fi randet av Birgitta och det norska av Olav bygger på fyra 
nedslag i tiden, 1891/1897, 1923/1930, 1973/1980 och 2003/2005. Olika former 
av minnestraditioner hade visserligen utvecklats tidigare men först vid 1800-ta-
lets slut blev de mer organiserade i det moderna – och allt mer sekulariserade – 
samhälle som nu tog form. Geografi skt ligger tonvikten på Vadstena och i viss 
mån Finsta vid Norrtälje respektive Trondheim och Stiklestad i det norska Trøn-
delag samt Sarpsborg i Østfold. Minnena av avhandlingens två helgon är ju tradi-
tionellt förknippade med dessa platser. 

Syftet med avhandlingen är ”att jämföra och förstå variationen av historiebruk” 
i samband med nämnda fi randen och ”med fokus på olika aktörers motiv, resurser, 
budskap och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekula-
risering” (s. 17). Till grund för den avslutande analysen ligger fyra empiriska frå-
gor, huvudsakligen beskrivande sådana (s. 20): Vilka organisationer, personer och 
förändringsprocesser i samhället verkade för att dessa minnesfi randen 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 de? Vilka likheter och skillnader har funnits i bruket av minnesfi -
randen kring heliga Birgitta och hellig Olav och hur kan de förstås?

Teoretiska utgångspunkter
Lindarängs tanke är att gå från den empiriska beskrivningen till att beskrivningen till att beskrivningen förstå de lik-förstå de lik-förstå
heter och skillnader som framträder i materialet. Teorier blir därför viktiga och 
behandlas främst i kapitel 1, ”Teoretiska ingångar”, men till viss del också i inled-
ningen, där till exempel Bourdieus resonemang om ”kulturellt kapital” och ”habi-
tus” nämns. Teorikapitlet är i relation till den smärta avhandlingen ganska om-
fångsrikt (25 sidor). Vi får ta del av ett antal teoriområden som kopplas till av-
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handlingens syfte. Då bör tilläggas att en stor del av forskningsläget också behand-
las här. Samtidigt anges forskningsansatsen som främst induktiv, förklaringsmo-
dellerna sägs växa fram utifrån empirin. Delstudierna är renodlat empiriska; 
mötet med teorin hänskjuts till avslutningskapitlet.

Historiebruk defi nieras med Peter Aronssons ord som ”de processer då delar av Historiebruk defi nieras med Peter Aronssons ord som ”de processer då delar av Historiebruk
historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och hand-
lingsorienterade helheter” (s. 23). Därefter sätts minnesfi randet in i ett historiskt 
perspektiv. Eric Hobsbawms tes att jubileer ”uppfanns” 1870–1914 som ett led i 
nationalstaternas behov av legitimitet modifi eras dock. Snarare kom det nya jubi-nya jubi-nya
leer vid den tiden. Att minnesfi randet var som starkast under denna tid är inte 
heller självklart. Författaren hänvisar till studier om statyresande i Kronobergs 
län där de nationella appellerna var starkast under mellankrigstiden. Att det na-
tionella minnesfi randet avtagit vid 1900-talets slut är inte heller självklart. Ett 
annat centralt område är minnesfi randets identitetsskapande roll. Här refereras 
bland annat till danskan Anette Warring och amerikanerna Lyn Spillman och 
William Johnston. Även om Benedict Andersons syn på identitet som ”föreställda 
gemenskaper” präglar området diskuterar författaren hur mycket som styrs 
ovanifrån och hur mycket individen själv bidrar med. 

Moderniseringen är, som nämnts, ytterligare ett viktigt område. Författaren Moderniseringen är, som nämnts, ytterligare ett viktigt område. Författaren Moderniseringen
anser att förloppet ofta beskrivs alltför linjärt, i fasta perioder eller epoker. Som 
alternativ diskuteras Peter Aronssons ”tyngdpunktförskjutningar” liksom Anne 
Eriksens resonemang om olika samhällstyper som både kan avlösa varandra och 
existera samtidigt. Den linjära modellen ersätts hos dem av spänningen mellan 
olika men samtidigt närvarande värdegrunder. Slutligen berörs sekulariseringen, 
tidigare ofta sedd som ett självklart inslag i moderniseringen. Här anknyts till 
forskare som ifrågasatt den klassiska tesen om den obönhörliga minskningen av 
det religiösa infl ytandet under moderniseringens förlopp.

Källmaterialet är till stor del typiskt för historikern: protokoll, brev, informa-
tions- och reklamblad, tidningar. Därutöver har etnologiska arbetsmetoder som 
intervjuer och egna observationer kommit till användning. Författaren följde det 
senaste Birgittajubileet, först som ledamot i en så kallad folkbildningskommitté, 
därefter som observatör. Också i samband med Olavsfi randen i Trondheim och 
Stiklestad samt fi randet i Sarpsborg 2006 har sådana arbetsmetoder tillgripits. 
Avhandlingens struktur är tydlig. De empiriska kapitlen 2–5 behandlar var sitt 
tidsnedslag. Birgittafi randet för sig, sedan Olavsfi randet och till slut en kortare 
jämförelse.

Empiriska avsnitt
I kapitel 2, ”Nationalhelgonen återupptäcks” (1891/1897), visas hur fi randet tog 
fart under påverkan från tidens nationalromantik. Olavsfi randet var betydligt mer 
omfattande, mer politiserat och framburet av en stark nationell symbolik. Birgitta 
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sågs främst ur internationellt perspektiv samt utifrån hennes betydelse för kvin-
norörelsen. I båda länderna var fi randet liberalt färgat med udden mot misstänk-
samma lutherska statskyrkor.

Kapitel 3 benämns ”Helgonbruk i brytningstid” (1923/1930) och fi randet hade 
nu blivit ett allmänintresse i en tid färgad av dragkampen mellan tradition och 
modernitet. Konfl ikten med de lutherska kyrkorna var tydligare. Olavsfi randet 
var landsomfattande, fortfarande med starkt nationellt symbolvärde; Birgittajubi-
leet däremot lokalt och av mer existensiell karaktär. Kvinnorörelsen var även nu 
synlig i evenemanget. 

Kapitel 4, ”Det ekumeniska genombrottet” (1973/1980), beskriver den föränd-
ring i fi randena som skett med termen paradigmskifte. Det kulturella intresset 
för helgonen hade ökat märkbart. Vatikanens ekumeniska signaler bidrog till ett 
närmande mellan kyrkorna, också vid fi randena. Skillnaden var fortfarande att 
den nationella betydelsen av Olav saknades i fi randet av Birgitta. Påtaglig var 
också organisationernas vidgade roll i allmänhet.

Kapitel 5, ”Helgonbruk i en ’senmodern’ tid” (2003/2005), är det klart mest 
omfattande med noggranna beskrivningar av förberedelser och fi rande, främst i 
Vadstena. Trots skillnaderna kännetecknas bägge fi randena av professionalisering, 
kommersialisering och kulturell mångfald. Birgittafi randet var mer internatio-
nellt, men nu med större betydelse för den nationella identiteten. Både ekume-
niskt samarbete och kyrkliga motsättningar framträdde.

Det formella hantverket i Ingemar Lindarängs avhandling är i huvudsak gediget. 
Några sidhänvisningar och citat är inte helt korrekta. Vad som har använts i arki-
vet från Sociétas Sanctae Birgittae i Uppsala universitetsbibliotek framgår inte. 
Ett personregister kunde också ha varit lämpligt. Dessutom fi nns en tendens till 
upprepningar i skrivsättet, särskilt i slutkapitlet. Ett par sakfel bör också nämnas, 
även om de är sällsynta. Splittringen av norska venstre vid sekelskiftet 1900 gick 
inte mellan ”rene” och ”radikale” venstre (rene venstre var de radikala) utan mellan 
radikala och moderata krafter (s. 66). Att medelpadska Stöde placerats i Hälsing-
land är väl ett rent förbiseende (s. 141). Annars är avhandlingen välskriven, med 
en klar disposition och god akribi.

Grundtanken i begreppet historiebruk är ju att historiska händelser omtolkas 
och används i olika politiska och ideologiska syften. Man kan därför diskutera hur 
bakgrunden i avhandlingen är uppbyggd, det vill säga beskrivningarna av Olav den 
heliges och den heliga Birgittas liv. Åtminstone den förres livsförlopp är oklart, 
och impregnerat av tendentiösa uppgifter. Lindaräng bygger här på en blandning 
av Snorre Sturluson, nyare översiktsverk samt några mer populära skildringar. 
Resultatet blir att skildringen av slaget vid Stiklestad 1030 (eller kanske 1028?) då 
Olav stupade ligger mer i linje med helgonbilden än med forskningens historiske 
Olav. Det gäller storleken på härarna (som överdrivs), den entydiga motsättningen 
mellan hedningar och kristna (dito) samt Olavs ambitioner (som blir mer upp-
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höjda). Även om detta inte påverkar avhandlingens vidare utformning kunde det 
ha gett en extra poäng i historiebrukets konst att påvisa hur även en till synes 
oskyldig bakgrund hamnar mitt i ett getingbo av frågor som rör skapandet av en 
helgonbild.

Det fi nns i Lindarängs avhandling, vilket inte är ovanligt, en påtaglig klyfta 
mellan empiri och teori. Teoretiska perspektiv från Pierre Bourdieu, Benedict 
Anderson med fl era tycks vara inplacerade i ett sent stadium i skrivprocessen och 
får bara i begränsad utsträckning någon reell funktion i analysen. Delstudierna 
ger oss en god bild av jubiléernas framväxt och innehåll och av Birgittabildens roll 
för den tidiga kvinnorörelsen – något som inte alltid framgår i forskning om kvin-
norörelsen – samt en bredare kunskap om hur Birgitta och Olav blivit inslag i 
historiebruket i respektive land. Empirin visar hur evenemangen vuxit fram och 
hur de har organiserats, med en stark övervikt för Birgittajubileet 2003. Sådana 
aspekter hör till området och beskrivningarna av evenemangen tillför otvivelak-
tigt ny intressant kunskap. Vissa resultat har också teoretisk bäring, exempelvis 
minnesfi randets lokala förankring gentemot forskningens betonande av national-
statens påtryckande roll ovanifrån och att den nationella identitetens betydelse 
knappast har minskat under senare tid. Men teorin rör i huvudsak områden som 
empiriskt behandlas mer kortfattat – om identitet, om det moderna samhällets 
utvecklingsprocesser eller om kulturellt kapital och angränsande begrepp. Stu-
dien gör därmed i hög grad historiebruk till jubileumsorganisering. 

Liberalism och modernisering?
Av de mer övergripande tolkningarna skall här två kritiskt granskas lite närmare. 
Dels att det främst var liberala krafter som i Sverige inledde fi randet av Birgitta 
och att det tidiga Birgittafi randet låg i linje med moderniseringen, dels att likhe-
terna i helgonfi rande mellan Sverige och Norge är mer framträdande än skillna-
derna.

Författaren skriver att det inte minst var de liberala krafterna som tog helgo-
nen till sig (s. 69). Det stämmer för Norges del men knappast för Sveriges. I av-
slutningskapitlet framhålls att ”Liberalt sinnade aktörer i båda länderna visade en 
öppenhet för helgonbruk vilket utmanade de lutherska statskyrkornas antikatol-
ska hållning” (s. 183). Lite för lättvindigt blir prokatolska krafter lika med libera-
lism. Men åtminstone i Sverige tycks liberalismen inom den strömningen ha be-
gränsats till att skapa ökat utrymme för katolicismen. De krafter som verkade för 
fi randet i Vadstena 1923 betecknas också som folkligt liberala (s. 173f.). Även 
denna gång rörde det sig dock, med några undantag, om en blandning av djupt 
konservativa och prokatolska aktörer. 

En av dessa var Sociétas Sanctae Birgittae (SSB), en högkyrklig rörelse som 
bildades i opposition mot det ”kyrkliga förfallet”. Föregångare var det hemliga 
Sanct Sigfrids sällskap. SSB talade om en förnyelse av kyrkan, men då i form av en 
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restaurering av det klassiska kyrkliga arvet innan det förstördes av liberalteologin 
och sekulariseringen. SSB, och i stor utsträckning också dess allierade, var snarast 
ute efter att återskapa något som genom moderniseringen gått förlorat. Inom SSB 
verkade också etnografen, arkeologen och upptäcksresanden Eric von Rosen med 
makan Mary. Han var en militant försvarsvän och demokratikritiker som senare 
blev svåger till Herman Göring (Mary var syster till Karin Göring) och en försva-
rare av Hitlers välde.

I avhandlingen används ”modernisering” i ganska allmän mening som en viktig 
förklaringsfaktor. Men det blir oklart vad som mer specifi kt har orsakat att hel-
gonfi randet, trots modernisering och sekularisering, ökat kraftigt de senaste årti-
ondena. När det gäller det tidiga Birgittafi randet rör det sig enligt min mening 
främst om ett försvar mot moderniseringen. Författaren ger en övertygande bild försvar mot moderniseringen. Författaren ger en övertygande bild försvar
av fi randena sedan 1970-talet med dess ekumeniska strävanden, variationsbredd, 
folkliga stil och kommersialism. Samtidigt kan det diskuteras om denna ökning är 
ett självklart tecken på en religiös renässans, något som författaren hävdar. Det 
är ju möjligt, och också diskuterat i antropologisk och annan forskning, att det 
snarare rör sig om ett nutida behov av gemensamhetsskapande ceremonier i mer 
allmän mening.

Invändningar mot författarens analyser av det tidiga svenska Birgittafi randet 
får också konsekvenser för synen på fi randet över tid. Lindaräng betonar främst 
likheterna mellan länderna under de dryga hundra åren. Jag vill i stället hävda att 
skillnaderna mellan Sverige och Norge övervägde under de första studerade de-
cennierna. Det ligger nära till hands att anknyta till de skilda former av nationa-
lism som uppträdde på respektive håll under och efter unionskrisen; att – något 
förenklat – en svensk konservativ högernationalism stod mot en norsk vänsterna-
tionalism. Däremot minskade skillnaderna rent allmänt mellan länderna under 
1900-talets gång, något som också visas i författarens omfångsrika studie av hel-
gonfi randet 2003 respektive 2005. I stället för likhet över tid rör det sig således 
om konvergens. Från skilda utgångspunkter har de förra brödrarikena utvecklats 
allt mer åt samma håll, främst efter 1945.

I en intressant avhandling av Erik Axelsson om historiebruk kring norsk och 
svensk EU-debatt på 1990-talet visas också hur historiebruket blivit mer lika. Den 
äldre historien har även i Norge förlorat mycket av sin politiska relevans. I stället 
handlar det om att återuppleva det förfl utna samt om estetiska inslag.1 En tydli-
gare kontextualisering i Lindarängs avhandling skulle ha gjort det lättare att se 
detta mönster. Nu tenderar fi randet att utspelas i en separat sfär, i begränsad 
omfattning påverkat av samhällets förändring. Det fi nns dock undantag och även 
här gäller det de mera djupgående studierna av senare tiders fi rande.

1. Erik Axelsson, Historien i politiken: historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990–1994, 
Uppsala 2006, s. 256. Avhandlingen recenserades av opponenten i Historisk tidskrift 2007:3.
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Ingemar Lindarängs Helgonbruk i moderniseringstider är en välskriven och Helgonbruk i moderniseringstider är en välskriven och Helgonbruk i moderniseringstider
väldisponerad avhandling om ett ämne som väcker intresse från första början. Den 
har sin styrka i de empiriska delarna om hur fi randet organiserades och vilka 
aktörer som drev på och vilka motsättningar det i sin tur gav upphov till. I mindre 
grad lyckas den sätta in empirin i mer analytiska resonemang. Vad som bär upp 
avhandlingen är dock den tydliga strukturen och den insikt i skeendet som förfat-
taren uppvisar. Komparationen mellan minnesfi randet av den heliga Birgitta i 
Sverige och hellig Olav i Norge under perioden från sent 1800-tal till i dag ger 
därför avhandlingen både stadga och dynamik, två väsentliga förutsättningar för 
att en vetenskaplig nivå skall uppnås.
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