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1. Inledning 

Hösten 2014 firade Uppsala ärkestift och Svenska kyrkan i stort ett 

jubileum. 850 år hade förflutit sedan Stefan vigdes till Sveriges första 

ärkebiskop. Med utgångspunkt i jubileet visades en utställning med 

namnet Himlen är här: Människan och kyrkokonsten under tusen år i 

Uppsala domkyrka.1  

I en debattartikel som publicerades vid denna tid ifrågasatte ett 

antal tongivande katolska akademiker Stefansfirandet. De frågade sig vad 

som egentligen firades och beskyllde Svenska kyrkan för att ta monopol på 

historien. Till exempel kritiserade de utställningens devis, ”Från Stefan till 

Antje”, och menade att det skulle kunna uppfattas som att det fanns en 

kontinuitet mellan Sveriges första ärkebiskop och Svenska kyrkans 

nuvarande ärkebiskop. Istället menade de att Stefan hade varit Sveriges 

första katolska ärkebiskop och Jackelén var inte dess nuvarande katolska 

motsvarighet. I och med reformationen hade Sverige brutit med den 

Katolska kyrkan och den katolska tro som ärkebiskop Stefan hade bekänt 

sig till hade under lång tid varit straffbar i Sverige.  

Debattörerna kritiserade att Antje Jackelén vid jubileums-

gudstjänsten, den 23 augusti 2014, använt ett monopoliserande uttryck. 

Hon hade kallat Stefan för vår första ärkebiskop. Den lutherska folkkyrkan 

hade därigenom osynliggjort andra trossamfund och deras historia. Detta 

nationalkyrkliga tänkande jämförde debattörerna med Sverige-

demokraternas kyrkopolitiska ambitioner. Ett annat, mindre monopoli-

serande uttryck som Jackelén hade använt borde istället vara vägledande 

                         
1 Utställningen Himlen är här: http://www.himlenarhar.se [Hämtad 2017-05-31] 

http://www.himlenarhar.se/
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för ekumeniken: att tillsammans vara uttryck för ”det kristna hoppet”. 

Utställningen Himlen är här kritiserades för att ge bilden av en kontinuitet 

från Ansgars mission i Birka år 830 fram till Svenska kyrkan i dag. Det 

saknades, enligt debattörerna, information om att Ansgar hade represen-

terat den katolska kyrkan.2 Efter denna inledande debattartikel följde ett 

replikskifte mellan representanter för Svenska kyrkan och romersk-

katolska företrädare. I en artikel i Kyrkans tidning gjorde till exempel 

Mikael Mogren gällande att Svenska kyrkan trots allt är äldre än 

reformationen.3   

Utställningen och den efterföljande diskussionen har flera 

beröringspunkter med ämnet för denna studie. Debatten om kyrkans 

eventuella kontinuitet genom reformationen är inget nytt. Firandet av 

Stefan är ett  tydligt exempel på vad inom historievetenskapen ofta kallas 

historiebruk. I min studie är det inte ärkebiskop Stefan som står i fokus, 

utan 800-talsmissionären Ansgar. Boken behandlar hur Ansgar under 

1920-talet brukades av olika religiösa aktörer med fokus på Ansgar-

jubileerna 1929 respektive 1930. Det är således inte den historiska personen 

Ansgar som intresserar mig utan föreställningar om Ansgar i ett 1900-

talssammanhang.  

1.1 Disposition 

 

Ett nutida exempel, firandet av Stefan, har fått fungera som ingång till 

denna bok. I detta inledningskapitel är det nödvändigt att först diskutera 

ett antal teoretiska perspektiv som har att göra med historiebruk. Att de 

teoretiska perspektiven presenteras först ska dock inte uppfattas som att 

                         
2 Ulf Jonsson, Anders Piltz et al., ”850 år i lutherskt perspektiv”, 

http://signum.se/850-ar-i-lutherskt-perspektiv/   [Hämtad 2017-05-31]. 
3 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/svenska-kyrkan-ar-aldre-reformationen 

[Hämtad 2017-05-31]. 

http://signum.se/850-ar-i-lutherskt-perspektiv/
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/svenska-kyrkan-ar-aldre-reformationen
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de övertrumfar empirin. Istället visar boken på ett växelspel mellan hur 

historia kan brukas, i detta fall utifrån ett kyrkohistoriskt material, och 

mer specifikt hur Ansgar har brukats. Ansgar utgör ett titthål genom vilket 

det också är möjligt att undersöka hur historiebruk kan förstås mer 

generellt.  

Efter den teoretiska diskussionen följer en redogörelse för 

forskningsläget. Syftet med denna del är att belysa hur Ansgar och 

Ansgarjubileerna behandlats i tidigare studier. Därefter följer en kortare 

beskrivning av hur Ansgarsbildens utvecklades från medeltiden och 

framåt, samt hur äldre firanden med koppling till Ansgar utformades. 

Utifrån en sammanfattning och problematisering av forskningsläget och 

de teoretiska perspektiven presenterar jag sedan bokens syfte och 

frågeställningar. Inledningskapitlet avslutas med en beskrivning av 

material och metod. 

Förutom det inledande kapitel består boken av fyra kapitel. Kapitel 

2 till 4 är kronologiskt disponerade. En strikt kronologisk disposition är 

lämplig för att kunna visa på hur planerna för Ansgarminnet och 

Ansgarjubileerna växte fram under perioden 1920 till 1930. För att 

tydliggöra och kontrastera utvecklingslinjerna har jag dock ägnat separata 

avsnitt åt å ena sidan Svenska kyrkan och andra protestantiska grupper, 

och å den andra Katolska kyrkan i Sverige. I bokenen finns två 

genomgående parallella spår: bruket av Ansgar i vid mening och 

planeringen och genomförandet av Ansgarjubileerna. I kapitel 5 gör jag en 

sammanfattande, tematiskt upplagd analys, där jag relaterar resultaten av 

den empiriska undersökningen till teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning.  

I boken förekommer begreppen ”katolsk” och ”katolska kyrkan” 

frekvent. För att undvika missförstånd behöver begreppsanvänd-ningen 

förtydligas. Jag skiljer i detta avseende mellan aktörspråk (källspråk) och 

analysspråk. När orden skrivs kursivt–katolsk eller katolska kyrkan–är det 

frågan om ett aktörspråk som texternas författare själva har använt. För 
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att benämna vad vissa aktörer kallade den romersk-katolska kyrkan 

använder jag istället uttrycket den Katolska kyrkan i Sverige alternativt 

Katolska kyrkan, i motsats till Svenska kyrkan. Om begreppen romerska 

och romersk katolska kyrkan kursiveras är det dock frågan om ett 

aktörspråk.            

1.2. Teoretiska perspektiv  

 

Peter Aronsson är en av de svenska historiker som har utvecklat begreppet 

historiebruk. Han räknar Benedict Andersons numera klassiska studie 

Föreställd gemenskap som en av startpunkterna för den internationella 

historiebruksforskningen. En ”föreställd gemenskap” innebär att dess 

uttolkare har en relation till varandra, oberoende av tid och rum, och att 

symboler och historiska berättelser binder samman dåtid, nutid och 

framtid.4  

Aronsson gör en distinktion mellan tre centrala begrepp: 

historiekultur, historiebruk och historiemedvetande. Historiekultur 

utgörs, till exempel, av föremål, ritualer och sedvänjor som refererar till det 

förflutna. Historiebruk förstås som ”de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade helheter.” Historiemedvetande förstår Aronsson 

utifrån sambandet mellan dåtid, nutid och framtid ”som styr, etableras och 

reproduceras i historiebruket.” Enligt detta synsätt formas och 

konstrueras historiebruk i ett växelspel mellan föreställningar om ett 

faktiskt förflutet och en önskvärd framtid. Historiebruk kan förstås utifrån 

hur olika aktörer använder historia i olika sammanhang, och med olika 

syften, för att ”ge mening, legitimitet och hantera förändring.” Historiska 

händelser kan alltså inspirera handlingar i nuet.5  

                         
4 Anderson 1992: 19–22.   
5 Aronsson 2004: 17–18, 57, 63 och 70 samt Aronsson 2002: 189. 
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Historikern Klas-Göran Karlsson har utvecklat en typologi, som 

beskriver olika former av historiebruk och hur olika grupper utifrån sina 

egna behov och intressen kan bruka historien. Ett vetenskapligt historie-

bruk har funktionen att verifiera och tolka och fyller behovet att upptäcka 

och rekonstruera. Historiker och historielärare är de huvudsakliga 

brukarna. Ett existentiellt historiebruk har funktionen av att orientera och 

förankra, och brukarna kan vara alla som har ett behov av att minnas eller 

glömma. Det moraliska historiebruket har istället en intellektuell 

avsändare och funktionen är exempelvis att försonas; ett behov av att 

återupptäcka. Också det ideologiska historiebruket kan ha en intellektuell 

avsändare, men avsändaren kan också vara politiska eliter. Funktionen är 

att legitimera och det svarar på ett behov av att uppfinna och konstruera. 

Det ideologiska bruket kan också utgå från behovet att glömma och 

utplåna–ett icke-bruk. Politiska eliter kan tillsammans med pedagoger 

också ägna sig åt politiskt/pedagogiskt historiebruk, vilket innebär att 

politisera och instrumentalisera behovet av att illustrera och offentlig-

göra.6 

Ett annat perspektiv på historiebruk är betydelsen av särskilda 

platser eller föremål. ”Minnesplats” är ett centralt begrepp som 

utvecklades av den franske historikern Pierre Nora. Det är vitt begrepp, 

som kan innefatta alla typer av materiella och kulturella spår av det 

förflutna, till exempel statyer, monument och gravar, men också texter. 

Texten till ”Deklarationen om de mänskliga rättigheterna” från 1700-talet 

kan utgöra en minnesplats, men användning och tolkningar av texten kan 

vara minnesplatser. Begreppet kan också appliceras på en konkret plats 

och en konkret tid, till exempel Lützen och den 6 november 1632, eller 

åminnelsen av Gustav II Adolf i Sverige under 1800- och 1900-talet. I en 

levande historiekultur ger särskilda platser ett ramverk för ett historie-

medvetande, eftersom olika historiska händelser kopplas till dem. 

Minnesplatser bygger på en kombination av myter/legender och faktiska 

                         
6 Karlsson 2009: 58–59.  
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historiska händelser, och platserna väcker ofta känslor, och bidrar ibland 

till konflikter.7  

I en artikel, publicerad 2011, diskuterar Carola Nordbäck den 

kyrkohistoriska forskningens möjligheter och utmaningar. Bland annat 

berör hon historiografi och historiebruk. Nordbäck menar att Eusebios 

kyrkohistoria, möjligen det allra första kyrkohistoriska verket, bidrog till 

att forma ett specifikt kristet historiemedvetande. Det var en kollektiv 

identitet som hade ett gemensamt förflutet, men också en kollektiv 

framtidsvision. Historiemedvetandet skapade sammanhang och mening. 

Samtidigt skapades en motbild–bilden av den andre–vilken förändras 

genom historien. Nordbäck menar att varianter av denna ursprungliga typ 

av kyrkohistorieskrivning var vanliga långt fram i tiden. Hon menar också 

att historiebruksteorin kan förnya den kyrkohistoriska forskningen och ge 

nya perspektiv, men dessutom bidra till att synliggöra kyrkohistoriens 

betydelse.8  

2014 utkom den första svenska introduktionsboken om kyrka och 

historiebruk. Antologin innehåller såväl teoretiska reflexioner som 

konkreta exempel på hur historiebruksteorier kan appliceras på kyrko-

historiskt material. Urban Claesson, en av bokens redaktörer, framhåller 

att det finns få undersökningar av historiebruk inom det svenska 

kyrkohistorieämnet, men att perspektivet tillhör en ny internationell 

forskningsinriktning, som benämns kyrkligt historiebruk.9 I sitt bidrag i 

antologin använder Daniel Lindmark uttrycket ”religiöst historiebruk” 

som ett samlingsbegrepp för att upptäcka historiebruk i olika religiösa 

gemenskaper. Carola Nordbäck kombinerar i sin forskning tankar på ett 

kyrkohistoriskt och ett religiöst historiebruk.10 I min studie kommer jag 

dock bara att använda begreppet historiebruk, utan något förled, eftersom 

                         
7 Gerner 2009: 173–176. 
8 Nordbäck 2011: 19–21 och Nordbäck 2013: 23–42. 
9 Claesson 2014: 8. 
10 Lindmark 2014: 78–104, Nordbäck 2014: 14–43, samt Nordbäck 2011. 
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jag anser det vara tillräckligt inkluderande och neutralt för att även kunna 

appliceras på religiösa och specifikt kyrkliga brukare.     

I sin masteruppsats visar Carl Sjösvärd Birger på relevansen av att 

kombinera kyrkohistoria och historiebruksteori. Hans studie behandlar 

”hur historiemedvetandet orienterar Svenska kyrkoförbundet i dess samtid 

och leder till att det argumenterar för sina förnyelseförslag genom att 

ständigt återkoppla till anknytningspunkter i tidigare svensk tradition.” 

En tydlig sådan anknytningspunkt var Ansgar och den tidiga kristna 

församlingen i Birka, som ofta ansetts utgöra begynnelsen på kyrkans 

historia i Sverige.11     

Ingemar Lindarängs avhandling om historiebruket i samband med 

åminnelsen av helgonen Birgitta och Olav i Sverige och Norge 1871–2005 

ger också relevanta perspektiv. I studien lägger han sitt huvudfokus på 

jubileumsfiranden: högtidlighållanden av historiska händelser eller 

personer. I samband med dem aktiveras kollektiva minnen och specifika 

kulturarv. Lindaräng menar att minneshögtider och jubileer ”aktualiserar 

identiteter och identifikationsprocesser av olika slag. De vill väcka känslan 

för och relationen till det som firas. Personer, platser, nationer och 

händelser.” I samband med minnesfiranden kan människor besöka 

historiska minnesmärken, nya monument kan skapas och äldre minnes-

platser kan återaktiveras. Ibland kan deltagarna fysiskt delta i firandet, 

till exempel genom processioner, där den gemensamma identiteten 

förstärks.12   

Ytterliga ett exempel på forskning av detta slag är Eva Ahl-Waris 

avhandling som tillämpar ett historiebruksperspektiv på platsen för det 

medeltida birgittinerklostret vid finska Nådendal. Hon visar att ett 

nationellt kulturarv och ett minneslandskap har skapats och växt fram vid 

platsen. Ahl-Waris belyser olika aspekter på historiebruk från slutet av 

1800-talet till början av 2000-talet och visar hur det har varit kopplat till 

                         
11 Sjösvärd Birger 2015: 74, 83, 114. 
12 Lindaräng 2007: 9–10, 26–48, 178.  
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samhällsförändringar i Finland. I detta sammanhang tar Ahl-Waris upp 

ett annat relevant begrepp: topofili–”platskärlek”. På vissa platser skapas 

en identitet som kan utveckla en känslomässig koppling mellan plats och 

människa.13 Både Lindaräng och Ahl Waris påpekar att historiebruk i vår 

egen tid har fått en tydligare kommersiell karaktär. Turistnäringen och den 

så kallade upplevelseindustrin har sett möjligheter att attrahera besökare 

utifrån särskilda minnesplatser och historiekulturer.14  

Min studie har ambitionen att ytterligare belysa fördelarna med 

historiebruksforskning och samtidigt argumentera för att historiebruks-

teori lämpar sig väl för kyrkohistorisk forskning.  

1.3 Tidigare forskning 

 

Åren 1929 respektive 1930 firade Katolska kyrkan i Sverige och Svenska 

kyrkan att 1100 år förflutit sedan missionären Ansgar kom till 

Björkö/Birka. Yvonne Maria Werner visar i sin studie om den Katolska 

kyrkan i Sverige kring sekelskiftet 1900, att kyrkan från och med slutet av 

1800-talet expanderade och blev mer synlig i samhället. En aspekt av den 

mer publika närvaron var att Katolska kyrkan i Sverige från och med 

1880-talet anordnade vallfärdsutflykter till Björkö. De upphörde redan i 

början av 1900-talet, men från och med 1921 anordnades vallfärder på 

nytt. Såväl svenska som andra nordiska katoliker deltog, vilket Werner ser 

som ett tecken på att de var exempel på en bredare katolsk skandinavism. 

1923 besökte den holländske kardinalen Willem van Rossum Norden, och 

under vistelsen kom han till Björkö och det Ansgarmonument som hade 

rests där 1834.  

År 1929 firade Katolska kyrkan i Sverige Ansgars minne på ett 

storslaget sätt i närvaro av många utländska gäster. Werner betonar 

                         
13 Ahl-Waris 2010: 51–52, 267–293.  
14 Lindaräng 2007: 40–41, Ahl-Waris 2010: 52.  
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firandet som en identitetsskapande händelse, då viktiga katolska 

företrädare hävdade att den Romersk-katolska kyrkan var den enda sanna 

förvaltaren av Ansgars arv. Efter jubileet uttryckte svensk press både 

fascination och ifrågasättande, vilket delvis kan ses som uttryck för den 

utbredda antikatolicism som rådde i majoritetssamhället.15  

Sven Helander har i Boken om Ansgar gett en kortfattad översikt av 

Ansgarminnet i Sverige genom tiderna. När Svenska kyrkan år 1930 

uppmärksammade 1100-årsminnet av Ansgars mission samordnades 

firandet med 400-årsminnet av Augsburgska bekännelsen. Initiativet togs 

av ärkebiskop Nathan Söderblom, och resulterade i ett landsomfattande 

projekt där församlingar och skolor var involverade i det dubbla firandet. 

Enligt Helander menade Söderbloms att Ansgar år 830 sått ett frö till 

reformationen och den evangeliska tron. Därför var de två jubileerna en 

delad angelägenhet.16  

Enligt Ingmar Brohed började Söderblom redan 1924 planera 

uppförandet av ett kapell på Björkö. Målet var att det skulle invigas 1929, 

men invigningen kom till stånd först året därpå.17 1930 var Söderblom 

dessutom värd för det Nordiska biskopsmötet som förlades till dagen då 

Ansgar och Augsburgska bekännelsen högtidlighölls. De nordiska 

biskoparnas närvaro väcker frågan om framflyttandet av firandet var ett 

strategiskt beslut. Annan litteratur gör gällande att det var kommendören 

i Frälsningsarmén, Johan Ögrim, som tog det första initiativet till ett 

Ansgarsfirande och att han redan 1919 uppmanade Söderblom att låta 

uppföra ett kapell på Björkö.18 

Den enda tidigare studie som specifikt behandlar historiebruket av 

Ansgar är en kandidattuppsats i historia av Carl Magnus Sjögren, där 

författaren studerar böcker som utkom i samband med Ansgar-jubileerna 

                         
15 Werner 1996: 258, 282, 289-290. Se även Werner 2013: 140.  
16 Helander 1986: 213. Se även Helander 1989 och Blückert 2000b: 277. 
17 Brohed 2005: 45, 77. 
18 Jonsson 2014: 419 och Tuulse 1958: 40. 
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1830 respektive 1930. Sjögren visar att Ansgar i dessa verk framträdde som 

en religiös hjälte och en nationell protestantisk symbol. Historiebruket var 

tydligt: Ansgar var en evangelisk profet.19 Sjögrens uppsats visar också på 

fördelarna med att använda historiebruksteori på kyrkohistoriskt 

material, och indikerar att historieskrivning kan vara tydligt konfessionellt 

präglad. Ansgarjubileerna 1929 respektive 1930 och förberedelserna inför 

dem behandlas dock inte i Sjögrens uppsats.  

1.4 Bilden av Ansgar: en historisk bakgrund 

 

Ansgartraditionen i Sverige har två huvuddelar, dels den litterära 

traditionen som koncentrerar sig på Ansgars historiska insats, dels den 

liturgiska vördnaden. Följande korta översikt är främst inriktad på den 

litterära traditionen och huvudsyftet är att ge en bakgrund till hur Ansgar 

och Ansgarsarvet har förvaltats genom historien.   

I medeltidens berättande källor återfinns Ansgar i olika omfattning 

och med olika infallsvinklar. I Den prosaiska krönikan, skriven på 1450-

talet, tonas Ansgars betydelse för Sveriges kristnande ner till förmån för 

kung Stenkil. Krönikan betonar att det var han som tog initiativet till 

kristnandet av landet. Erikskrönikan, som också författades i mitten av 

1400-talet, nämner överhuvudtaget inte Ansgar, och i sin uppräkning av 

svenska helgon hävdade författaren att det var Sigfrid som kristnade 

Sverige. Även Uppsala universitetets första teologie professor Ericus Olai 

gav Ansgar en nertonad roll.  I Chronica Gothorum underströk han istället 

Uppsalas betydelse för Sveriges politiska och andliga historia. Sven 

Helander argumenterar för att bilden av Ansgar förändrades mellan 

medeltid och reformationstid. Under medeltiden utgjorde Ansgarsvitan 

                         
19 Sjögren 2012. 
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grunden för den liturgiska riten. Vid reformationen försvann även 

kontinuiteten mellan människan och helgonet Ansgar.20 

Hos bröderna Laurentius och Olaus Petri behandlades Ansgar 

framförallt i den senares författarskap. I En swensk cröneka, utarbetad på 

1530-talet, framträder inte Ansgar i helfigur, utan beskrivs framförallt som 

”den fromme mannen.” Men Olaus Petri visar ändå stor aktning för Ansgar 

som martyr och symbol för den kristna mission som föregick det som han 

uppfattade som den avfallna kyrkans tid, styrd av senmedeltidens påvar. 

Denna negativa syn på den kyrkliga utvecklingen kan också ses i hans 

underkännande av heliga Birgittas auktoritet. För Olaus Petri blev Ansgar 

en positiv symbol för en epok som föregick Birgitta.21 

Helander placerar Johannes Magnus författarskap innehållsmässigt 

i svensk medeltid, men ideologiskt i en motreformation, delvis i kontrast 

bröderna Petri. Hos Johannes Magnus framträder Ansgar tydligast i 

skrifterna Uppsala ärkesätes historia och Götarnas och Svearnas historia. Där 

beskriver han Ansgar som den första kristna personen i Sverige, och han är 

det första namnet i biskopslängden. Ansgars mission beskrivs som en total 

framgång; Birka övergick från hedendom till kristendom. I förlängningen 

ledde detta till att hela landets kristnades. Det fanns en kontinuitet från 

Ansgar till Johannes Magnus samtid.22 

En annan representant för den Katolska kyrkan under reformations-

tiden var Johannes Messenius (1579–1636). Hos honom framstår Ansgar 

inte bara som ett allmänt redskap för missionen utan också som symbol för 

den sanna tron och den legitimitet som han menade att Katolska kyrkan 

representerade. I de biografier om nordiska helgon som Messenius 

författade förstärkts bilden av att Katolska kyrkan var den i Nya 

                         
20 Helander 1986: 198–199. 
21 Helander 1986: 200–201. 
22 Helander 1986: 203. 



 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

Testamentet beskrivna staden på berget. Den var lysande och prydd av 

martyrer och kyrkolärare, och Ansgar var en av dem.23  

År 1677 utgavs den första svenskspråkiga versionen av Vita 

Anskarri. Högsta ansvarig för projektet var rikshistoriografen Clas 

Örnhjälm (1627–1695). I sin Kyrkohistoria från 1689 betonade Örnhjelm 

att Ansgars mission togs på svenskt initiativ. Under 1600-talets stormakts-

tid användes även Ansgars historia och missionsgärning som en del i 

lovprisandet av samtidens monarker. Utifrån ett lutherskt perspektiv 

riktades kritik mot Sigismund och den krets av reformkatoliker, som han 

menade hade gett Ansgars eftermäle en alltför from och helgonliknande 

form. Örnhjälm menade att den romerska kyrkans upphöjande av Ansgar 

till helgon var ett gravt missbruk som fördunklade Kristus. Inte ens ordet 

profet borde användas för att beskriva honom.24    

Under 1700-talet utgav Sven Lagerbring (1707–1787) Swea Rikes 

Historia, där han uppvisade ett stort intresse för Ansgars gärning. Liksom 

Örnhjälm betonar Lagerbring att den tidigaste kristna missionen 

genomfördes på svenskt initiativ, och att den dessutom hade ett 

grundläggande stöd från folket. Han menade att de var välvilligt inställda 

gentemot kristendomen, trots att de var hedningar. Hos Lagerbring 

framställs Ansgar som en hederlig och uppriktig lärare, i tydlig kontrast till 

hans mörka beskrivning av det påvliga enväldet. Ansgar hade i all enkelhet 

förkunnat de himmelska sanningarna i en tid som föregick det stora 

kyrkliga avfallet. Lagerbring menade att detta gick att urskilja i Ansgars 

sista böner, där varken Maria, Petrus eller Paulus stod i fokus, utan endast 

Herren själv.25  

I samband med firandet av reformationsminnet 1793 presenterade 

ärkebiskop Uno von Troil Ansgars mission som starten för kristendomen i 

Sverige och att den stora hjälten Gustav Vasa sedan hade fört en kamp mot 

                         
23 Helander 1986: 206. 
24 Helander 1986: 208. 
25 Helander 1986: 210. 
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påvisk överhet med syfte att återställa rena läran. Von Troil tecknade vid 

jubileet Sveriges kristna historia från Ansgar till nutid och betonade den 

tydliga kontinuiteten mellan Ansgar och den nutida Svenska kyrkan.26  

Vid 1800-talets början hade Ansgar etablerats som en viktig gestalt 

i nationalhistorien, alltid presenterad i positiva ordalag. 1828 återutgavs 

Ansgarsvitan av bland andra Erik Gustaf Geijer (1783–1847) och utgåvan 

användes som underlag när det stundande tusenårsminnet diskuterades i 

riksdagen. I prästeståndet hade göteborgsbiskopen Carl Fredrik af 

Wingård föreslagit att minnet av Ansgars ankomst till Sverige skulle firas 

med en högtidsfest. Biskopen hade bildat ett missionssällskap i Göteborg 

några år tidigare som använde Ansgar som symbol, men det var inte bara 

missionsaspekten som skulle komma att stå i fokus för firandet 1830. På 

initiativ av Carl von Rosenstein slogs Angsgarsfirandet ihop med 300-

årsminnet av Augsburgska bekännelsen. Det fanns alltså återigen en tydlig 

tendens att inordna Ansgar i en reformatorisk historia.27 Intresset för 

Ansgar fortlevde efter jubileet och 1834 restes ett Ansgarskors på Björkö, 

vilket finansierades med hjälp av en riksinsamling.28 

Hos enskilda kyrkliga profiler, exempelvis Henrik Reuterdahl som 

var en flitig författare av kyrkohistorisk litteratur, förekommer Ansgar 

endast i begränsad omfattning, men även hos honom fanns ett tydligt 

hjältefokus. Reuterdahl verkar att ha övertagit mycket av helgonvitans 

beskrivningar av Ansgar som en person som på egen hand kristnade 

Sverige.29 

År 1865 högtidlighöll Svenska kyrkan tusenårsminnet av Ansgars 

död. I direkt samband med detta bildades Värmlands Ansgariiförening. 

Andra Ansgariiföreningar bildades senare i andra delar av landet. Därmed 

uppkom nya aktörer i bevarandet och firandet av Ansgars minne, där både 

                         
26 Lenhammar 1993: 28–29. 
27 Jarlert 2001: 114 och Helander 1986: 211. 
28 Helander 1989: 211. 
29 Blückert 1995: 83. 
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den inre och yttre missionen var framträdande. Ansgars popularitet 

fortlevde särskilt inom Svenska missionsförbundet, men också mer allmänt 

inom den svenska frikyrkligheten. I evangelikal litteratur av anglosaxiskt 

ursprung framstod Nordens apostel Ansgar som en internationell 

troshjälte.30  

1893 firades ett nytt reformationsjubileum. Liksom ett sekel tidigare 

betonades reformationens avgörande betydelse för Sveriges kristna 

historia. I och med brottet med Rom hade Sverige istället valt en 

gemenskap med en allmän kyrka, som härstammade från apostlarna.31 

1.5. En historisk och kyrkohistorisk kontext 

 

Frågan om varför intresset för Ansgar växte under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet är högst relevant. Under 1800-talet började den etablerade 

Svenska kyrkan ifrågasättas i allt större grad och kyrkan fick ett minskat 

samhällsinflytande. En ökad sekularisering ställde kyrkan inför nya 

utmaningar, och i och med väckelserörelserna och konkurrerande livs-

åskådningar skapades ett mer mångreligiöst samhälle. Svenska kyrkan var 

tvungen att tydligare legitimera sin plats i samhället för att kunna behålla 

sin relevans.32  

I början av 1900-talet var Svenska kyrkans plats i samhället fortsatt 

ifrågasatt. Samtidigt växte såväl frikyrkorna som Katolska kyrkan. En 

motreaktion var bildandet av Svenska kyrkans diakonistyrelse år 1910. Ett 

av dess syften var att sammanlänka kyrka, folk och kultur med hjälp av 

en omfattande bokutgivning. Den så kallade ungkyrkorörelsen kom också 

att arbeta för att kristen tro skulle förenas med nationell enhet, kultur och 

historia. J. A. Eklunds Fädernas kyrka blev en kampsång vid sidan om 

                         
30 Bexell 2003: 61 och Helander 1986: 212. 
31 Lenhammar 1993: 33. 
32 Jarlert 2001: 14–15, 126–147 och Bexell 2003: 93.   
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Manfred Björkquists slagord Sveriges folk–ett Guds folk. Som ärkebiskop 

var Nathan Söderblom en viktig del i förnyelsen.33  

I sin avhandling om ecklesiologi och nationalism har Kjell Blückert 

visat hur företrädare för Svenska kyrkan under 1800-talet och början av 

1900-talet tecknade Svenska kyrkans historia med ett identitetsskapande 

syfte. En aspekt av detta projekt var att konstruera en nationell kyrkosyn, 

där sambandet mellan kyrka och nation förtydligades. Svenska kyrkan 

betraktades som en oskiljbar del av nationen och det svenska folket. Själva 

beteckningen ”Svenska kyrkan” uppkom för att betona denna koppling. 

Nationalismen blev därmed ett försök att förnya kyrkans legitimitet i ett 

samhälle där dess inflytande minskade.34  

Blückert visar att nationalismen fungerade som en överideologi för 

Svenska kyrkans identitet och historiemedvetande. Tanken på en 

kontinuitet från medeltiden via reformationen till den moderna Svenska 

kyrkan framträder tydligt. Blückerts studie är viktig genom att den 

studerar den historiografiska aspekten på 1800- och 1900-talets kyrko-

historiska produktion. Avhandlingen ger också ett viktigt ramverk för att 

förstå historiebruket av Ansgar. Det är genom historieskrivningen och ett 

konstruerat historiskt minne som nationella identiteter och motidentiteter 

skapas och upprätthålls.35   

Under 1910-talet växte intresset för heliga Birgitta i Sverige. På 

initiativ av Söderblom hölls bland annat en minneshögtid i Vadstena för 

att uppmärksamma klostrets invigning år 1384. I samband med högtiden 

höll han ett tal på temat ”Birgitta och reformationen” och konstaterade 

att det bara hade funnits en kyrka i Sverige. Före och efter reformationen 

hade det inte funnits någon katolsk respektive protestantisk kyrka. Det 

                         
33 Berntson, Nilsson & Wejryd 2012: 300-303 och Brohed 2005: 26–45. 
34 Blückert 2000b: 22–23, 162, 211. Se också Thorkildsen 2006 som menar att 

skiftet från territorier till nationer skedde i Skandinavien under 1800-talet. 

Nationella folkkyrkor och samhällena utvecklade en nationell särartsidentitet.    
35 Blückert 2000b: 158–221. 
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var samma kyrka, som var delaktig i den allmänneliga kristendomen. 

Utifrån detta ställningstagande argumenterade Söderblom för att Birgitta 

tillhörde Svenska kyrkan och Sverige. 1918 anordnades också en stor 

Birgittautställning.36 Det ökade intresset för Birgitta kan möjligen ha 

bidragit till att intresset för Ansgar också väcktes på nytt på 1920-talet. 

1.6. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

 

Utifrån forskningsläget är det möjligt att konstatera att såväl Svenska 

kyrkan som Katolska kyrkan i Sverige gjorde anspråk på Ansgar under 

perioden mellan 1920 och 1930. Vi kan dessutom konstatera att det rör sig 

om åtminstone två olika historiebruk. Att Svenska kyrkan valde att 

kombinera firandet av Ansgar med firandet av Augsburgska bekännelsen 

väcker frågan på vilka historiska och teologiska grunder detta gjordes. 

Utifrån den historiska bakgrunden kan vi också se att bilden av Ansgar har 

skiftat från medeltiden fram till 1900-talet. Olika kyrkor och samfund har 

brukat och lyft fram Ansgar på olika sätt.  

Utifrån forskningsläget kan vi dessutom konstatera att det finns 

behov av mer forskning, speciellt då det gäller Svenska kyrkans och andra 

protestantiska gruppers bruk av Ansgar. De uppgifter som finns om 

initiativ, genomförande och reaktioner på det stora jubileet år 1930 pekar 

åt olika håll. Forskningsläget är fragmentariskt, och en helhetsbild saknas. 

En undersökning av Katolska kyrkans i Sverige historiebruk av Ansgar 

saknas också i stor utsträckning. Att Katolska kyrkan i Sverige och 

Svenska kyrkan firade Ansgars minne olika år väcker frågan om relationen 

mellan historiesyn och konfessionalitet. Att olika konfessioner under 1920-

talet samtidigt gjorde anspråk på Björkö ökar dessutom relevansen för 

vidare forskning. Någon jämförande studie av de båda jubileerna har inte 

gjorts, vilket ytterligare ökar betydelsen av föreliggande studie.  

                         
36 Brohed 2005: 58.  
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Syftet med denna bok är att studera historiebruket av Ansgar som 

en identitetsmarkör för olika konfessioners kollektiva identitet37 under 

1920-talet.  Mer specifikt vill jag besvara följande frågor: 

 

1. Hur har historieskrivningen och historiebruket av Ansgar format 

olika historiemedvetanden hos Svenska kyrkan, Katolska kyrkan 

och andra samfund? Hur har den legitimerat det egna samfundets 

identitet och historia? Och har den harmoniserat eller stått i 

konflikt med andra samfund? 

2. Hur initierades, utvecklades och genomfördes Ansgarsjubileerna 

1929 respektive 1930? Och hur har en minnesplats skapats och ett 

historiebruk kopplat till Ansgar och platsen Björkö och Birka 

gestaltas under 1920-talet? 

1.7 Material och metod 

 

I Nathan Söderbloms arkiv, deponerat i Uppsala universitetsbibliotek, finns 

ett omfattande material om Ansgarjubileet 1930, som rör såväl 

förberedelserna som själva genomförandet. Också i Nathan Söderbloms 

brevsamling finns material om jubileet. Stora delar av detta material har 

inte använts i tidigare forskning.   

I Riksarkivet finns Kapellstiftelsen Ansgars minnes arkiv, som 

innehåller dokument om stiftelsens arbete. Delar av materialet återfinns 

också i tryckt form i Söderbloms bok I Ansgars spår, utgiven 1930. Boken 

kommer att användas och betraktas som en primärkälla på samma sätt 

som arkivmaterialet. I Svenska kyrkans arkiv har Biskopsmötets arkiv och 

Ärkebiskopens kanslis äldre handlingar undersökts för att belysa Svenska 

kyrkans officiella roll i Ansgarjubileet.  

                         
37 Med begreppet avses ett specifikt historiemedvetande kopplat till en kyrko- eller 

samfundstillhörighet. 
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1926 kom en ny utgåva av Ansgars Levnad på Svenska kyrkans 

diakonistyrelses bokförlag. Rimberts helgonbiografi är i sig inte föremål för 

min undersökning, men i förordet skrivet av historikern Nils Ahnlund 

(1889–1957) framträder utmärkande drag i en protestantisk syn på Ansgar. 

Reformationens betydelse är särskilt framträdande. Boken gavs ut på nytt 

under jubileumsåret 1930, även denna gång på Diakonistyrelsens förlag. 

Under jubileumsåret utgavs också flera andra böcker om Ansgar.38 Det har 

dock varit nödvändigt att göra en viss avgränsning i detta avseende. Att 

studera samtliga böcker är omöjligt. Dessutom har de olika författarna 

olika grad av kyrklig anknytning. Den mest relevanta boken i detta 

sammanhang är Yngve Brilioths populärvetenskapliga skrift, Ansgar–

Sveriges apostel, som Söderblom hade gett honom i uppdrag att skriva med 

anledning av det stundande jubileet.39  

I syfte att spåra lokala uttryck för Ansgarjubileet har jag också gått 

igenom stiftens jul- och stiftsböcker för åren 1929 och 1930, dock utan att 

finna mycket relevant material. Artiklar om Ansgar eller jubileet saknas 

exempelvis helt för Linköpings, Västerås, Strängnäs och Göteborgs stift.  

Samtidigt som Ansgarjubileet 1930 firades alltså också 400-

årsminnet av Augsburgska bekännelsen. I anslutning till jubileet gavs 

Confessio Augustana ut i nyöversättning och flera böcker som beskriver 

dess betydelse utkom.40 Även i detta avseende har jag gjort en avgränsning; 

en analys av detta material ryms inte inom studiens ramar.  

                         
38 Gustaf Landin, Ansgar, Nordens apostel: en tidsbild från Ansgars mission i 

Sverige, 1930; Joh. Johansson, Ansgar, Nordens apostel, 1930; Maria Cronquist, 

Ansgar, 1930; Torsten Lundberg, Till Ansgarsminnet : tvenne kulturhistoriska 

studier, 1930; Harald Johnsson, Nordens apostel: Ansgars liv och verk, 1930, samt 

Sune Lindqvist, Norden och Ansgar, 1930. 
39 Hallencreutz 2002: 100. 
40 Lars Wollmer, Augsburgska bekännelsen och den nutida svenska kyrkan: Till 

fyrahundraårs jubileet, 1930; Sigfrid von Engeström, Den Augsburgska bekännelsen: 
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För att studera historiebruket har även delar av den kristna pressen 

undersökts. Svensk kyrkotidning och Församlingsbladet betraktas i under-

sökningen som delar av Svenska kyrkan, men också som fristående 

tidningar med enskilda författare. Församlingsbladet hade vid grundandet 

ambitionen att bli en rikstidning för hela Svenska kyrkan.41 Olika kristna 

tidningar representerar till viss grad olika kyrkliga inriktningar inom 

Svenska kyrkan och olika samfund. Det innebär att olika nyanser i 

Ansgarbilden och -jubileet kan belysas. Andra bilder av Ansgar framträder 

i Missionstidningen Budbäraren som hade EFS som utgivare. För att 

ytterligare bredda materialet från den kristna pressen har också 

Missionsförbundets tidskrifter, Missionsförbundet och Ansgarius 

undersökts. Dessutom har jag använt den gammalkyrkliga Kyrka och Folk 

och den kristna kulturtidskriften Vår lösen. En avgränsning har dock gjorts 

i fråga om Svenska baptistförbundets och Frälsningsarméns tidskrifter. I 

övrigt har pressmaterialet kompletterats med en samling dagstidnings-

artiklar om Ansgarjubileet som finns i Sigtunastiftelsens klipparkiv.  

För att studera Katolska kyrkans Ansgarjubileum har jag använt 

material i Katolska biskopsämbetets arkiv, deponerat på Riksarkivet. I 

arkivet finns en samling med dokument rörande Ansgarjubileet som bland 

annat innehåller korrespondens och pressklipp. Med anledning av jubileet 

1929 utgav den apostoliske vikarien, biskop Johannes Erik Müller (1877–

1965) ett särskilt herdabrev om Ansgar och 1924 utgavs en katolsk 

kyrkohistoria på Katolska bokförlaget, vilka också har betydelse för 

studien.42 Ett annat viktigt material för att studera Katolska kyrkans 

Ansgarjubileum är tidskrifterna Credo och Hemmet & helgedomen, som var 

viktiga delar i den Katolska kyrkans verksamhet i Sverige. De var dock 

fristående och hade ibland en egen agenda.  

                         

: övers. och historisk inledning, 1930; samt Elis Malmeström, Den augsburgska 

bekännelsen, 1930. 
41 Brohed 2005: 45. 
42 Müller 1929 samt Kyrkans historia 1924. 
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Inom pressforskningen finns en teori som går under namnet ”makten 

över dagordningen.” Den har utvecklats för att förklara hur medier skapar 

bilder av verkligheten som i förlängningen styr läsarnas prioriteringar. Det 

som är pressens dagordning tenderar även att bli allmänhetens. 

Nyhetsmedierna berättar inte för läsaren exakt vad hon ska tycka, utan 

snarare vad hon ska tänka på.43 Olika medier kommer därmed att 

presentera olika bilder av Ansgar och olika historieförmedlingar. 

Sammantaget betraktas allt källmaterial både som självständiga uttryck 

och delar av en större kollektiv identitet.   

Anders Florén och Henrik Ågren lyfter i sin introduktionsbok om 

historisk metod fram en speciell typ av källa som de kallar ”fri källa,” 

vilken kan förstås som en kvarleva som inte ger kunskap om den faktiska 

verkligheten. Istället ger den insikter i författarens uppfattning av 

exempelvis ett historiskt skeende.44 Detta är kärnan i hur allt källmaterial 

hanteras och analyseras i min bok. Som jag redan klargjort är syftet inte 

att studera den historiska personen Ansgar. Det är olika författares 

uppfattning om Ansgars historiska roll och arv som är föremål för 

analysen.    

Metoden som används kan beskrivas som deduktiv eller hypotetiskt-

deduktiv. Det betyder att det teoretiska ramverket har fungerat 

vägledande vid läsandet och analysen av det empiriska materialet. Vid 

läsningen av källmaterialet är tolkningen av texten en bärande del, för att 

avgöra om det exempelvis finns en underliggande tanke. Därmed används 

också en hermeneutisk och kvalitativ metod med ett helhetsperspektiv på 

tolkningen och förståelsen av texten.45 En kvalitativ textanalys med 

narrativt perspektiv används också för att analysera en text för att komma 

åt diskurser och tankemönster. Utgångspunkten i den narrativa teorin är 

                         
43 McCombs 2006: 24–25.  
44 Florén & Ågren 2006: 219–222.   
45 Patel & Davidsson 1994: 21, 26–27.  
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att berättelser eller historieförmedling kan påverka och skapa identiteter. 

Uppgiften är alltså att undersöka hur de berättas.46  

En annan metodologisk utgångspunkt är att historiska berättelser 

och historieförmedling bygger på enskilda historiska referenser, men 

samtidigt utgör en sammanhängande beskrivning av det förflutna.47 I min 

bok innebär detta att olika personer, kyrkor och samfund skildrar och 

brukar Ansgar på olika sätt, men samtidigt tillsammans utgör olika 

gemensamma förmedlingar och bruk av Ansgar.  

 

  

                         
46 Boréus 2005: 219, 260–261.  
47 Axelsson 2004: 11–26. 
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2. Jubileerna: bakgrund och framväxt, 1920–
1927. 

Den 19 september 1919 sände Johan Ögrim (1853–1953), kommendör och 

ledare för Frälsningsarmén, ett brev till ärkebiskop Nathan Söderblom. 

Ögrim skrev att han vid flera besök på Björkö, både enskilt och i samband 

med större sammankomster, hade konstaterat att det minnesmonument 

som rests 1834 utgjorde en otillräcklig hyllning till Ansgar och hans 

gärning. Han menade att Ansgarkorset från 1834 gav intryck av att vara 

en grav, istället för att tydligt och kraftfullt symbolisera att kristendomen 

var levande i Sverige. Ögrim menade att monumentet borde byggas om för 

att tydligare manifestera Ansgars betydelse. Dessutom borde det bli tydligt 

synligt från Björköfjärden. Hans förslag var att monumentet skulle få en 

pyramidliknande botten och höjas upp. Från början hade Ögrim haft för 

avsikt att på egen hand bedriva opinion för saken, men kommit till 

slutsatsen att Söderblom var den rätta personen för uppgiften.48  

Det är tydligt att platsen Birka var viktig för Ögrim och att han 

också menade att det var väsentligt att Ansgars gärning hyllades på ett 

lämpligt sätt. Brevet antyder att han hade besökt Birka ett flertal gånger 

och kanske var Birka och Ansgar också en angelägenhet för Frälsnings-

armén i stort. Utifrån den fortsatta korrespondensen framgår det att 

Söderblom mottog Ögrims förslag med tacksamhet.49 Brevväxlingen dem 

                         
48 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Ögrim t Söderblom 19 september 1919. 
49 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Ögrim t Söderblom 28 februari 1920. 
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emellan fortsatte under flera år och Ögrim tackade 1923 Söderblom för att 

han påbörjat planeringen av ett Angarsjubileum.50  

Inför Ansgarsdagen den 4 februari 1920 publicerades tre inlägg om 

Ansgars gärning och personlighet i dagspressen. I en osignerad text i 

Dagens Nyheter likställde skribenten Ansgars landstigning på Björkö med 

aposteln Paulus ankomst till Filippi. Båda var hedningarnas apostlar och 

båda hade gjort stora uppoffringar för att sprida evangeliet. Ansgar 

beskrevs som en seg liten munk som hade trotsat många faror på sin 

vandring till Birka. Syftet med hans resa var att också de råa, obildade 

nordborna skulle få del av evangeliets ljus. Med mod och förtröstan hade 

Ansgar tagit upp kampen mot svearnas kung Björn för att göra upp med 

de gamla gudarna. Folket hade anslutit sig till honom och gamla gudar 

hade förkastats. Samtidigt menade artikelförfattaren att hedendomen 

hade förblivit mäktig, Ansgars mission till trots. Kristendomen i Sverige 

etablerades på bred front först några århundraden senare. Ändå var det 

Ansgars stora gärning som hade möjliggjort det senare kristnandet. 

Skribenten menade att den 4 februari högtidlighöll Ansgars kärlek till 

evangeliet och till de nordiska folken. Det var hans seger över de obildade 

vikingarna som skulle hyllas.51 

Den 4 februari 1920 publicerade Stockholms Dagblad ett inlägg av 

prästen Oscar Mannström (1875–1938)52 med titeln ”Den helige Ansgars 

dag.” Även i denna artikel framstår Ansgar som Nordens apostel och den 

som grundade den första församlingen i Sverige. Ansgar hade varit en 

handlingskraftig person, vilket främst gjort sig till känna genom hans resor 

till så kallade hedniska länder. Även i Mannströms artikel framträder 

Ansgars kärlek till Nordens folk på ett tydligt sätt och han understryker 

                         
50 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Ögrim t. Söderblom 9 mars 1923, 
51 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet-1929, ”På Ansgars dag”, Dagens 

Nyheter 3/2 1920. 
52 Präst i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Verksam som skribent och 

psalmdiktare.  
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att Ansgar inte var någon kyrkofurste som var upptagen av yttre ståt. Alla 

hans intäkter hade gått till de fattiga och till missionen. Möjligen har vi 

här att göra med en antydning till tidiga 1900-talets negativa syn på 

Katolska kyrkan och påven i synnerhet. Enligt Mannström slog Ansgars 

mission rot i Norden. Hans minne borde främst mana ungdomen att sträva 

efter himmelen, men också likt Ansgar arbeta för människor här på 

jorden.53 

Den tredje texten som publicerades i samband med Ansgarsdagen 

1920 återfinns i Nya dagligt Allehanda. Den författades av Axel Lutteman 

(1880–1920). Också Lutteman menade att Ansgar passade särskilt väl som 

inspirationskälla för nutidens ungdom. De två huvuddragen i Ansgars 

karaktär var hans hjärtlighet och hans kallelsetrohet. Kärleken till 

evangeliet och kallelsen hade tagit Ansgar på den farliga resan till Norden. 

Sveriges fullständiga kristnande var emellertid en utdragen process och 

särskilt viktigt var att kristnandet inte karakteriserades av tvång utan 

frivillighet. Denna frihet hade enligt Lutteman också varit avgörande i 

Gustav Vasas gärning för Sveriges reformation och vid Uppsala möte 1593. 

Många ädla missionärer hade gjort stora intryck, men enligt Lutteman 

hade ”Ansgarius” varit den största av dem alla. Han hade varit den första 

i raden. Med kärlek, beslutsamhet och framförallt med respekt för 

frivillighet hade han spritt evangeliet till Sverige.54 1919 hade Lutteman 

även presenterat en annan vision av hur minnet av Ansgar kunde 

användas. Särskilda Ansgarsgillen för män och Birgittagillen för kvinnor 

skulle kunna fungera uppbyggande för andaktslivet.55 Märk väl den tydliga 

uppdelningen mellan Ansgar och Birgitta som inspiration för män 

respektive kvinnor.  

                         
53 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet -1929: Oscar Mannström, ”Den 

helige Ansgars dag”, Stockholms dagblad 4 februari 1920.  
54 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet -1929: Axel Lutteman, ”På 

Ansgars dag,” Nya dagligt Allehanda 5 februari 1920,  
55 Lutteman 1933: 335.  
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År 1921 hade ärkebiskop Nathan Söderblom inbjudits till Bremen 

för att tala vid Gustav Adolfsföreningarnas generalförsamling. Han hade 

tackat ja av två skäl. Ansgar hade levt stora delar av sitt liv i Bremen och 

var dessutom begravd i domkyrkan, där Söderblom skulle predika. Och i 

den ursprungliga domkyrkan hade Ansgar hållit sin allra första gudstjänst. 

Enligt Söderblom var Ansgar inledningen på den svenska kristna historien 

och från Ansgar gick en rak linje till biskop Adalvard den yngre,56 som 

Söderblom betraktade som sin företrädare. Symboliken är tydlig. I Ansgars 

hemkyrka predikade Ansgars efterträdare, Svenska kyrkans ärkebiskop. 

Själva predikan hade dock inte Ansgar som huvudtema, utan behandlade 

Gustav II Adolf. Söderblom talade om hedendomens nej i kontrast till 

evangeliets ja. ”Ja-et till evangeliet” hade kommit till Sverige med Ansgar. 

Men enligt Söderblom hade evangeliet på sikt inte fått predikas fritt och 

hedendomen hade åter sagt nej. Luther och Gustav II Adolf hade återfört 

”ja-et till evangeliet.” De hade, enligt ärkebiskopen, kämpat för det rena 

evangeliet. Enligt Söderblom levde Ansgar före kyrkans splittring i en 

grekisk och en latinsk gren, och en romersk och en evangelisk kyrka.57 

Den 4 februari 1923, på Ansgars dag, invigdes ett nytt församlings-

hem och kapell i Solna. I ett tal vid invigningen betonade Söderblom att 

Ansgar på sin båtfärd till Sverige år landstigit på den landremsa, där Solna 

nu var beläget och det nya kapellet uppkallades efter honom. Detta är ett 

tydligt exempel på skapandet av en minnesplats och ett historiebruk, där 

platsen får en speciell innebörd och skapar ett historiemedvetande.58  

 

 

 

 

                         
56 Missionär från Bremen, vigd till biskop i Sigtuna, som besökte Björkö på 1060-

talet. (Nilsson 1998: 45). 
57 Söderblom 1930: 42–45, 53. Se också Söderblom 1921: 185–195.  
58 UUB, NSS, ”Tal vid invigning av Råsunda församlingshus Solnagården och S:t 

Ansgars kapell Ansgarsdagen 4/2 1923.”  



 

 

 

 

 

 

 
 

29 

 

2.1 Grundandet av Björkönämnden  

 

Den 1 juni 1924 anordnade Uplands fornminnesförening en utflykt till 

Björkö och vid detta tillfälle bildades en nämnd med anledning av det 

stundande 1100-årsjubileet av Ansgars ankomst. Ärkebiskop Söderblom 

valdes till ordförande. Han manade till ett upprop inför firandet av vad 

som uppfattades vara grundandet av Sveriges första kristna församling. 

För att uppmärksamma detta föreslogs han att en ”Ansgar och Hergeirs 

minneskyrka” skulle byggas på Björkö. Protokollet anger också att han 

höll en gudstjänst hölls och att en kollekt på 400 kronor hade samlats in 

som en grundplåt för det kommande jubiléet.59 Vi kan konstatera att detta 

var det första tillfället då tankarna på ett kapell framfördes offentligt. Men 

Söderbloms tanke var äldre än så. Av korrespondensen med Ögrim framgår 

att Söderblom redan 1923 uttryckt tanken på ett Ansgarsjubileum.  

Söderblom placerade tydligt in Björkö/Birka som starten på Svenska 

kyrkans historia. Att bygga en kyrka på denna historiska mark utgjorde 

en koppling mellan dåtid, nutid och framtid. När Söderblom i ett föredrag 

refererade till utflykten till Björkö framträder särskilt dåtidens betydelse 

för nutiden. Med Söderbloms egna ord: ”Det förflutna behöver icke vara 

dödt och begravet.” Historia och fornminnesforskning ansågs ha till 

uppgift att göra det förflutna levande och placera in det i samtiden. 

Söderblom menade att samtiden ofta tenderade att betrakta fornminnen 

som museiföremål och något världsfrånvänt, som inte nutidsmänniskan 

kunde relatera till. Han menade tvärtom att människor i alla tider 

uppvisade stora likheter och hade gemensamma erfarenheter.  

                         
59 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Protokoll vid den av ärkebiskopen hållna 

gudstjänsten nedom Ansgariikorset på Björkö 6 Sönd. e. Påsk den 1 juni 1924.” 

Övriga ledamöter i nämnden var riksantikvarie Sigurd Curman, pastor primarius 

Nils Widner, statssekreteraren Munck af Rosenschöld, Dr. Alfred Ekström, 

direktör Hybinette, konstnären Gunnar Hallström, hemmansägaren Gunnar 

Karlsson, och kyrkoherden M. E. Hallén. 



 

 

 

 

 

 

 
 

30 

 

Att en gudstjänst firades på Björkö är ett tydligt uttryck för 

Söderbloms historiesyn. På Björkö hade Ansgar bildat den första kristna 

församlingen i Sverige och en gudstjänst var ett värdigt sätt att värna ett 

fornminne. Ansgar hade inte kommit till Sverige av äventyrslystnad eller 

med oädla motiv. Hans enda syfte var att sprida evangeliet till svearna. 

Kristendomen kunde, enligt Söderblom, inte reduceras till museiföremål. 

Att den hedniske kung Björn hade tillåtit gudstjänstfirande och ett 

kyrkobygge var bevis på att även hedningarna hade haft en känsla för det 

heliga. Känslan för det heliga borde få finnas även 1924. Att fira gudstjänst 

på Björkö blev därmed både en hyllning och en åminnelse av såväl Ansgar 

själv som Sveriges förflutna.  

Gudstjänsten den 1 juni år 1924 bestod av en förkortad högmässa 

och inleddes med Wallins psalm om kyrkan. Därefter följde en episteltext 

ur Första Petrusbrevet. I texten säger Jesus till lärjungarna att en hjälpare 

skall komma, sänd från fadern. Kopplingen till Ansgar och hans kärlek till 

evangeliet samt det gästvänliga mottagandet han fick på Björkö fick alltså 

en tydlig teologisk inramning. Ansgar blev vittnet som Gud sänt till Björkö 

för att frälsa svenskarna.60 

I sin predikan, hållen i samband med gudstjänsten, menade 

Söderblom att Norden stått under historiens ljus en relativt kort tid. Först 

i och med Ansgar trädde Norden in i civilisationens och historiens ljus. 

Enligt Söderblom hade kunskapen om tillvaron i Norden tidigare varit 

dunkel. Med sin Ansgarvita blev Rimbert, Ansgars lärjunge och efter-

trädare som ärkebiskop, den första som belyste de nordiska förhållandena. 

Enligt Söderblom var Ansgars mission och Rimberts historiska skildring 

två olika aspekter av Sveriges historiska utveckling.  

I Ansgars personlighet låg, enligt Söderblom, ett innerligt och 

världsfrånvänt förhållande till Gud, som inte var menlöst och svagt. 

                         
60 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Det levande förflutna, ett tal vid 

hembygdsfesten i Svinnegarn 14 juni 1924” i UNT 16 juni 1924. Se även Söder-

blom 1930: 54–59. 
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Ansgar hade trotsat alla hinder på sin missionsresa till Sverige och hade vid 

ett överfall av sjörövare försvarat sig på ett manligt sätt. I skildringen av 

Ansgar betonades också hans germanska arv. Genom sin personlighet kom 

Ansgar, enligt Söderblom, att bli känd som en av Kyrkans stora 

missionärer. Kontinuiteten från Ansgar hade enligt Söderblom gått via 

biskop Unne,61 som hundra år efter Ansgar vistats i Birka och var begravd 

där.  

Trots att det hade tagit ytterligare mer än 200 år innan hedendomens 

makt hade brutits, menade Söderblom att det fanns en obruten kontinuitet 

mellan Ansgars Birka och det kristna Sigtuna, som han betraktade som 

Upplands första varaktiga kyrkofäste. Ansgar hade varit kallad och utvald 

till att bli Nordens kyrkogrundare och Sveriges första ärkebiskop. 

Avslutningsvis framhöll Söderblom att Ansgar och hans efterföljare: 

Sigfrid, Staffan, Erik, Birgitta och Olaus Petri ”alla tillhörde oss”, det vill 

säga Svenska kyrkan och den svenska nationen.62 

2.2 Debatten efter gudstjänsten 

 

Efter gudstjänsten på Björkö riktades skarp kritik mot Söderblom från 

flera håll. Särskilt framträdande var kritiken i Upsala Nya Tidning (UNT) 

som menade att ärkebiskopen hade utnyttjat utflykten ”till bedrivande av 

propaganda för andra ändamål än dem som Uplands fornminnesförening i 

sina stadgar haft som sin uppgift.” Tidningen kritiserade också planerna 

på att uppföra ett kristet minnesmärke eller ett kapell i det hedniska Birka. 

                         
61 Ärkebiskop Unne av Hamburg-Bremen hade besökt Birka omkring år 930 och 

upptäckt att ingen kristen församling fanns kvar. Uppgiften återfinns hos Adam 

av Bremen först cirka år 1095 (Berntson, Nilsson & Wejryd 2012: 23). 
62 UUB, NSS, ”Predikan vid högmässa vid Ansgariikorset på Björkö 6 efter påsk 

1/ 6 1924 i samband med Upplands fornminnesförenings årsutflykt”.  
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Det vore rimligare att resa ett monument till Tor och Oden. Söderbloms 

förslag betraktades som ”biskoplig demagogi.”  

Som svar på kritiken skrev Söderblom att hans roll som ärkebiskop 

krävde att han skulle förrätta gudstjänst på Björkö, särskilt eftersom 

många boende på ön önskat det. Han ställde också frågan till UNT:s 

redaktion om ett icke-statskyrkligt kapell vore att föredra och föreslog att 

Missionsförbundet eller EFS kunde stå för byggandet. Ärkebiskopen 

menade att de religiösa föreningarna och frikyrkorna också stödde 

kapellplanerna. Han nämnde att det var Johan Ögrim från Frälsnings-

armén som från början gett honom idén till kapellet. Här syns de första 

tendenserna till att presentera kapellet och det kommande jubileet som 

ekumeniska uttryck. I diskussionen i UNT framkom även hur Söderblom 

ville att kapellet skulle se ut. Det skulle bli en liten anspråkslös träkyrka.  

UNT:s redaktion menade i sitt svar till ärkebiskopen att varken ett 

statskyrkligt eller frikyrkligt kapell eller ett bönehus skulle byggas på 

Björkö. Konstnären Gunnar Hallström, som ingick i Björkönämnden, 

kritiserade också planerna. Han menade att ett kapell skulle förstöra den 

naturliga landskapsbilden. Det fanns andra sätt att fira Ansgar. Han 

förordade att Rimberts Ansgarsvita skulle ges ut på nytt i samband med 

1100-årsjubileet.63 I ett brev till Söderblom, daterat den 1 juli 1924, 

betonade Hallström att han stod orubblig i sitt motstånd mot kapell-

planerna. Ansgars gärning var viktig och skulle uppmärksammas, men inte 

till priset av att landskapet förstördes.64 Hallström var alltså ingen allmän 

motståndare till ett jubileum, men han verkar ha värderat det litterära 

arvet från Ansgar högre än Birka som en kristen minnesplats.  

I två ledare i Församlingsbladet ställdes frågan om det fanns något 

värdigare än att bygga en kyrka på Björkö med anledning av det 

                         
63 UUB, NSS, Ansgar och Birka, Upplands fornminnesförenings utflykt till Björkö 

1 juni 1924, ”En fornminnesutflykt med efterspel”, UNT 6 juni 1924, samt ”Fria 

ord, ärkebiskopen vill ha en förklaring”, UNT, okänt datum 1924. 
64 UUB, NSS, Brev till svenskar, Hallström t Söderblom, 1 juli 1924. 
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kommande 1100-årsminnet. På nytt framträdde tanken på att historiska 

platser inte fick bli muséer som hade fastnat i tiden. Ledarskribenten 

menade att kritiken mot uppförandet av en modern kyrka på Björkö var 

orimlig. Björkös rika kristna minnen måste få ta plats i nutiden. Där fanns 

ett levande minne: Ansgars kristnande av Sverige. Ett kapell skulle inte 

bara fylla behovet av en gudstjänstlokal för öbor och gäster. Det skulle 

också innebära att gudstjänsten på ett djupare plan återknöt till minnet av 

Ansgar och Kyrkans historia genom seklerna. Att Sverige var ett kristet, 

inte ett hedniskt land, var enligt ledarskribenten i sig ett tydligt tecken på 

att minnet av Ansgars gärning var levande. 65 

Också Svensk kyrkotidning diskuterade kapellfrågan på ledarplats. 

Redaktör Edvard Leufvén (1874–1928) menade att Björkö var bryt-

punkten mellan hedendom och kristendom i och med att Nordens apostel 

byggde Sveriges första kristna kyrka där. Enligt Leufvén hade utflykten 

till Björkö och Söderbloms gudstjänst varit en värdig och legitim åminnelse 

av Ansgars gärning. Den kritik som riktades mot gudstjänsten hade, enligt 

Leufvén, sin grund i ”en ortodox Verdandi-terminologi,”66 som betraktade 

alla former av andakt som propaganda. I kraftfulla ordalag kritiserade 

Leufvén UNT och delar av Fornminnesföreningen för att lägga större vikt 

vid det hedniska Birka än på Björkös kristna historia. Även de borde tacka 

Ansgar och den kristna missionen. Särskilt borde de visa tacksamhet mot 

Ansgarsvitan som framlagt Sveriges hedniska historia i ljuset. Återigen 

framträder tendensen att understryka dubbelheten i Ansgarminnet: 

Ansgar som den första missionären och Ansgarvitan som ett uttryck för 

bokens civilisatoriska roll.  

Efter gudstjänsten på Björkö uppstod en strid inom Fornminnes-

föreningen. Söderblom, som hade firat gudstjänsten, var samtidigt 

ordförande i föreningen, medan dess vice ordföranden menade att 

                         
65 ”Minnesplats på Björkö” Församlingsbladet, 12/6 1924 och ”Levande minnen, 

kring förslaget om minneskyrka på Björkö” Församlingsbladet 26/6 1924.  
66 Verdandi var en liberal politisk studentförening i Uppsala, grundad 1882.  
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föreningens religiöst neutrala hållning hotades genom ärkebiskopens 

agerande. I ett brev till Söderblom i september 1924 beklagade emellertid 

Fornminnesföreningen att ärkebiskopen hade begärt att få frånträda 

ordförandeskapet. Styrelsen bad honom fortsätta och försäkrade att hans 

ämbete inte skulle vara ett problem. I sin ledare i Svensk kyrkotidning 

menade Edvard Leufvén att styrelsen hade offrat sin ordförande och låtit 

pressen oemotsagd få baktala honom. Han använde i detta sammanhang 

liknelsen med den hedniska sedvänjan att offra sina hövdingar. Enligt 

Leufvén kunde styrelsen efter offret fortsätta sitt arbete med ett minnes-

tempel till Tor, Oden och Balder på Björkö. Svensk kyrkotidning lyfte också 

fram röster från boende på Björkö. De cirka 40 personer som bodde på där 

uppfattade sig, enligt ledarskribenten, som kristna. De bekända sig inte till 

hedendom och önskade inte något Tor- eller Odentempel i sin hembygd. 

Enligt Leufvén hade inte heller någon av de boende protesterat mot 

Söderbloms gudstjänst eller planerna på ett kapell.67 Planerna på ett kapell 

blev utan tvekan en strid där bruket av historien användes som både 

argument och apologetiskt vapen.  

2.3 Minnesmärke, stenkapell eller träkyrka?  

 

Förutom diskussionen om något överhuvudtaget skulle byggas på Björkö 

fördes också en diskussion om vad som i så fall skulle byggas. Som redan 

nämnts hade Johan Ögrim redan 1919 föreslagit att monumentet vid 

Birkaborgen borde byggas om, medan vissa arkeologer menade att ett 

                         
67 Edvard Leufvén, ”Björkö”, Svensk kyrkotidning 18 juni 1924; UUB, NSS, 

Ansgar och Birka, Upplands fornminnesförenings utflykt till Björkö 1 juni 1924 

”Till svar på eder skrivelse till Uplands forminnesförenings styrelse av den 2 

sistlidne juni, vari Ni till vår ledsnad avsäger Eder ordförandet i föreningen, ber 

styrelsen, som först nu kunnat konferera om saken, att få vördsamt anföra 

följande” 10 september 1924, ” Dagsröster, Ansgarrikyrkan på Björkö” Svensk 

kyrkotidning 9 juli 1924.  
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kapell inte alls borde byggas. Efter att Söderblom annonserat att ett kapell 

borde byggas hade kyrkoherde Richard Conricus (1855–1934) föreslagit att 

det lämpligaste vore att uppföra stavkyrka i trä, efter modell av de allra 

tidigaste kyrkorna i Sverige. Det var dessutom viktigt att det blev en 

mindre kyrkobyggnad för att tydligare framhäva den intima 

minneskaraktären.68 Kanske var det Conricus som inspirerade Söderblom 

när han föreslog att kapellet skulle byggas i trä.  

I en tidningsartikel, publicerad i juli 1924 hävdade Conricus att en 

stenkyrka inte vore godtagbar. Idealet, och det historiskt mest autentiska, 

vore just en träkyrka. Detta borde dessutom glädja fornminnesvännerna. 

Om inte, menade Conricus att de istället kunde bygga en avgudabyggnad, 

vigd åt Blot-Sven. Återigen beskylldes alltså motståndarna till kapellet för 

att förespråka hedendom. Enligt Conricus fick fornminnesintresset inte 

överskugga det kyrkliga intresset. Ett minneskapell till Ansgars ära, den 

första förkunnaren i Sverige, var en angelägenhet för hela landet. Huruvida 

ett praktiskt behov av ett kapell fanns var sekundärt; minnet av Ansgar 

var det viktigaste. Som exempel hänvisade Conricus till Söderbloms 

jämförelse med Gustav Adolfskapellet i Lützen,69 som inte fyllde någon 

praktisk funktion, men symboliserade ett viktigt minne.70  

Åsikten att ett kapell borde byggas på Björkö delades också av 

kyrkoherden i Högalids församling i Stockholm, Nils Uno Nilsson (1882–

1928). I ett brev till ärkebiskopen framgår det att han i sällskap med en 

grupp ungdomar hade besökt Björkö och att han då firat gudstjänst vid 

                         
68 UUB, NSS, Brev från Svenskar, från Richard Conricus t. Söderblom 3 juni 1924. 
69 År 1907 invigdes ett minneskapell, ritat av arkitekten Lars Israel Wahlman och 

bekostat av den svenske konsuln och filantropen Oscar Ekman och hans fru Maria. 

1931 grundades Stiftelsen Lützenfonden, en avdelning inom Riksföreningen för 

svenskhetens bevarande i utlandet, med uppdraget att underhålla minnesplatsen 

i Lützen och främja Gustav II Adolfs minne i utlandet. Se Schubert 2007: 137–

163. 
70 Församlingsbladet 3 juli 1924. 
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Ansgarmonumentet. Nilssons förslag var att en kyrka vigd till ungdomen 

borde byggas på ön. Ansgar hade själv varit en ung man då han anlände 

till Björkö och det var särskilt viktigt att lyfta fram Ansgarsarvet för 

ungdomen.71 I ett svar till Nilsson ansåg Söderblom att förslaget var 

utmärkt och att han hade för avsikt att presentera saken i Björkö-

kommittén.72       

2.4 Missionsförbundets inställning 

 

Den 9 april 1925 sände rektorn och missionsförbundaren Johannes 

Lindholm (1850–1931) ett brev till Söderblom.73 Han hade följt 

ärkebiskopens arbete för ett kapell på Björkö, och även han menade att 

Ansgar hade varit den förste som förkunnade evangeliet i Sverige. Enligt 

Lindholm var alla kristna i Sverige, vare sig de var anslutna till Svenska 

kyrkan eller till fria församlingar, intresserade av Söderbloms initiativ. I 

brevet ställde han frågan om, och i så fall hur, Svenska missionsförbundet 

skulle kunna delta i projektet. Vid ett positivt besked skulle Lindholm 

presentera saken vid den kommande generalkonferensen.74 I enlighet med 

brevet till Söderblom föreslog Lindholm i egenskap av företrädare för 

missionsföreningen i Karlskoga att Missionsförbundet borde bidra 

ekonomiskt till byggandet av kapellet på Björkö. Generalkonferensen 

avslog emellertid förslaget och några medel anslogs inte.75  

                         
71 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Nils Uno Nilsson, t. Söderblom, 5 juni 1925. 
72 UUB, NSS, Brev från Söderblom, Söderblom t. Nils Uno Nilsson, 10 juni 1925. 
73 Bland annat rektor för Karlskoga praktiska läroverk, ledamot i Missions-

förbundets styrelse, ordförande Karlskoga Missionsförening.   
74 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Lindholm t Söderblom 9 april 1925. 
75 ”Svenska missions-förbundets årshögtid, hölls i Stockholm förliden vecka”, 

Missionsförbundet, Illustrerad veckotidning för svenska missionsförbundet, 18 juni 

1924. 
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Huruvida Missionsförbundet tog principiellt avstånd från att fira 

Ansgarminnet är svårt att avgöra. I tidningen Ansgarius förekommer 

endast en artikel om Ansgar under perioden 1920–1927. Under rubriken 

”Kristendomens banbrytare i landet” tecknade Pehr Johnsson (1873–

1963) ett porträtt av Ansgar. Enligt Johnsson hade Ansgar sannolikt inte 

varit den första förkunnaren i Sverige; troligtvis fanns det kristna slavar i 

Birka vid hans ankomst. Vad som blev Ansgars stora verk var att 

kristendomen fick en varaktig plats i landet. Ansgar var med sin fridfulla 

personlighet och varma kristendom en sann pionjär och inspiratör för 

spridandet av evangeliet bland hedningarna. I Johnssons text saknas alla 

referenser till Svenska kyrkan; Ansgar tog kristendomen till Sverige och 

hela den svenska kristenheten stod i hans arv.76  

I tidskriften Missionsförbundet omnämns inte Ansgar alls under 

1920-talet. De enda omnämnandet skedde under jubileumsåret 1930. 

Istället fanns ett tydligt fokus på de egna jubileerna. År 1928 firades 50-

årsjubileet av Svenska missionsförbundets grundande. Den utgångspunkt 

Söderblom hade i en ursprunglig svensk kristen församling i Birka, 

återfinns inte i Missionsförbundet. Idealet fanns istället i apostla-

församlingen.77 Ett talande exempel på Missionsförbundets fokus på den 

egna, relativt korta, historien återfinns i ett högtidstal vid jubileumsfesten 

år 1928. Talet, som hölls av missionsföreståndaren Janne Nyrén (1864–

1945), hade titeln ”Fädrens styrka, vår styrka.” Fädren som åsyftades var 

inte äldre historiska hjältar, utan personer som hade varit viktiga för 

samfundets framväxt. Istället för Ansgar, Birgitta eller Olaus Petri var det 

                         
76 ”Kristendomens banbrytare i landet”, Ansgarius: illustrerad missionskalender 

1925: 18–27. 
77 Missionsförbundet, Illustrerad veckotidning för svenska missionsförbundet, 1920-

1930. 
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Paul Peter Waldenström och E.J. Ekman som var de starka fäderna.78 

Också när Missionsförbundet skrev sin egen historia i bokverket Svenska 

missionsförbundet: dess uppkomst och femtioåriga verksamhet var tendensen 

densamma. I skriften drogs inga långa historiska linjer. Historien började 

med Carl Olof Rosenius och den nyevangeliska väckelsen.79           

2.5 En ny predikan och en fortsatt diskussion  

 

I sin predikan 1924 hade ärkebiskop Söderblom betonat att Björkö hade 

varit en kyrka rikare för 1100 år sedan. Att hylla Ansgars gärning var en 

tillräcklig anledning för att i samband med jubileet bygga ett kapell.80 Den 

26 september 1926 hölls en ny minnesgudstjänst på Björkö vid korset som 

rests 1834. I sin predikan lyfte ärkebiskopen fram att det också fanns lokalt 

behov av ett kapell, vilket också kunde fungera som ett gudstjänstrum för 

tillresta besökare, och skydda mot regn. Det avgörande skälet var dock 

åminnelsen av Ansgars gärning. Hans personlighet hade, enligt Söderblom, 

av känslig, tapper, botfärdig, men inte svärmisk karaktär.  

Liksom 1924 talade ärkebiskopen om kung Björns välvilja. Han 

hade låtit Ansgar predika fritt och tillåtit uppförandet av en kyrka. Enligt 

Söderblom hade ”det hedniska tinget” i Birka år 830 en sådan frihetskänsla 

att detta blev möjligt. Med utgångspunkt i debatten som följt efter 

gudstjänsten 1924 ställde sig dock Söderblom frågan om den moderna tiden 

förbjöd det som den hedniska vikingatiden hade tillåtit? Han påminde om 

att det en gång hade stått en kyrka på den plats där man menade att 

                         
78 Janne Nyrén ”Fädrens styrka–vår styrka, J. Nyréns högtidstal vid 

jubileumsfesten 16 juni 1928”, Missionsförbundet, Illustrerad veckotidning för 

svenska missionsförbundet, 5 juli 1928. 
79 Andersson 1928–1929. 
80 UUB, NSS, ”Predikan vid högmässa vid Ansgariikorset på Björkö 6 efter påsk 

1/ 6 1924 i samband med Upplands fornminnesförenings årsutflykt.” 
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Ansgar stigit i land och där Ansgarkorset hade rests år 1834. Söderblom 

önskade att det nya kapellet skulle byggas där, på statlig mark och inom 

fornminnesområdet. Endast i nödfall skulle det uppföras på enskild mark. 

I predikan angav Söderblom att kapellet och Ansgarfirandet skulle 

bli ett gemensamt projekt. Han nämnde explicit att Frälsningsarmén, 

Missionsförbundet och Svenska baptistkyrkan stod bakom projektet.81 

Möjligen betraktade Söderblom Ögrims förslag som att hela Frälsnings-

armén stödde kapellplanerna. Anmärkningsvärt och paradoxalt är också 

att Söderblom, trots Missionsförbundets beslut att inte stödja kapellet 

ekonomiskt, så tydligt underströk deras stöd. Frågan är om han ändå ville 

understryka den ekumeniska enheten, eller om han helt enkelt inte hade 

underrättats om beslutet. I en hälsning med anledning av Missions-

förbundets 50-årsjubileum, skrev Söderblom att förbundet åtminstone 

hade ambitionen att tillhöra den historiska kyrkan i Sverige (Svenska 

kyrkan): Ansgars och Birgittas kyrka.82  

Som en kontrast till Söderbloms inställning kan man nämna biskop 

Hjalmar Danells (1860–1938) reaktion efter Missionsförbundets beslut: 

smärta och separation. Den schartauska väckelsen hade stannat kvar i 

Ansgars kyrka. Missionsförbundet hade istället brutit sig ur fädernas 

kyrka, menade han.83 Att Söderblom i sin predikan också nämnde Svenska 

baptistsamfundet väcker frågan om påståendet var en retorisk strategi 

eller om det fanns ett aktivt stöd därifrån.  

Den konflikt som 1924 uppstått mellan Gunnar Hallström och 

ärkebiskop Söderblom fortsatte. I ett brev till Söderblom, daterat 15 

                         
81 UUB, NSS, Utkast. B 12:11 1926 ”26 september 1926** Predikan i 

minnesgudstjänst vid Ansgariimonumentet på Björkö 17 efter Trefaldighet 26/ 9 

1926”. 
82 ”Målet är gemensamt, ärkebiskopens hälsning till jubileumskonferensen”, 

Missionsförbundet 5 juli 1928 
83 ”Svenska missionsförbundet, några tankar med anledning av 50-årsjubileet”, 

Församlingsbladet 7 juni 1928.  
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september 1926, tio dagar före minnespredikan, deklarerade Hallström att 

han fortfarande motsatte sig kapellbygget. Som motståndare, alltsedan det 

första sammanträdet, ansåg Hallström sig tvingad att avgå från Björkö-

nämnden om Söderbloms planer förverkligades. I brevet erbjöd han sig 

dock att delta vid en visitation på Björkö den 16 september i sällskap med 

Söderblom och riksantikvarien Sigurd Curman.84  

Hallström kom dock inte att vara vid visitationen, vilket 

framkommer i ett brev från ärkebiskopen den 12 oktober.85 Det kan 

naturligtvis ha funnits flera orsaker till att han uteblev, men möjligen hade 

Söderblom aktivt valt att inte bjuda in honom till följd av deras olika syn 

på det planerade Ansgarfirandet. I ett brev från Sigurd Curman till 

Söderblom den 9 september angav denne att Hallström även till honom 

framfört en önskan att få delta och riksantikvarien rekommenderade 

ärkebiskopen att inkludera honom. Annars skulle det kunna uppfattas som 

om Hallström hade utestängts, vilket kunde leda till ett ännu tydligare 

motstånd mot kapellplanerna. Riksantikvariens syn framstår i jämförelse 

som mer pragmatisk. Han ställde sig neutral i sakfrågan och såg både 

fördelar och nackdelar med upplägget. Curman kunde också tänka sig att 

något annat än ett kapell kunde få gestalta firandet. Han 

uppmärksammade också Söderblom på att han hade fått andrahands-

uppgifter om att också boende på Björkö motsatte sig planerna.86 Av 

predikan att döma verkar Söderblom inte ha lyssnat på vare sig Hallström 

eller Curman. 

Frågan om huruvida ett kapell skulle byggas blev inte bara en strid 

inom Björkönämnden. Söderblom pekade han på att enskilda arkeologer 

tydligt motsatte sig projektet. Återigen gjorde han liknelsen att kung Björn 

tillåtit ett kyrkobygge medan vissa arkeologer inte präglades av samma 

                         
84 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Hallström t Söderblom 15 september 1926. 
85 UUB, NSS, Brev från Söderblom, Söderblom t Hallström 12 oktober 1926. 
86 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Curman t Hallström 9 september 1926. 
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frihetsanda.87  Svenska morgonbladet rapporterade den 8 september 1926 att 

ett antal arkeologer önskade bistå Söderblom, men endast om kapellet 

uppfördes utanför fornminnesområdet. Arkeologen och sedermera 

riksantikvarien Bengt Thordeman (1893–1990) ansåg till exempel att ett 

kapell inom fornminnesområdet, framförallt om det var stort, skulle 

innebära en vandalisering av Björkö. Det vackra och ståtliga 

Ansgarmonument, rest 1834, gjorde enligt Thordeman kapellet 

överflödigt.88 

En annan arkeolog, Oscar Almgren (1869–1945), frågade sig om en 

minneskyrka egentligen inte var onödig. I korrespondens med Söderblom 

beskrev han både som fornminnesvän och kyrkovän, men vid 

Ansgarskorset fanns redan den allra finaste gudtjänstplatsen. Han liknade 

korset vid en friluftskyrka, som dessutom lockade deltagare som annars 

inte var flitiga kyrkobesökare. Om det någon gång skulle finnas behov av 

en större lokal hänvisade Almgren till en loge i byn. Att införa regelbundna 

friluftsgudstjänster skulle vara ett bra sätt att fira Ansgarjublileet.89 

2.6 Ansgarvitan, Linderholm och Söderblom 

 

Den 8 maj 1927 publicerade Nathan Söderblom en längre artikel med titeln 

”Hedningar och kristne på Mälarens Björkö.” Innehållet avspeglade de 

senaste årens strider. Att den publicerades i Stockholmstidningen gav den 

status av en offentlig programdeklaration inför det fortsatta arbetet. Med 

anknytning till diskussionen om att ett kapell riskerade att förstöra 

fornminneskänslan, menade Söderblom att kyrkans plats i landskapet var 

                         
87 UUB, NSS Brev från Söderblom, Söderblom t M. Roosendal, 6 november 1926. 
88 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet -1929: ”Arkeologerna vilja bistå 

ärkebiskopen, kyrkbygge lämpligt utanför fornområde”, Svenska morgonbladet 8 

september 1926.  
89 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Oscar Almgren t Söderblom 3 oktober 1926 
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en viktig fråga. Svenska folkets förfäder hade placerat kyrkan på ett sätt 

som också förstärkte landskapet. Kyrkan fick inte reduceras till att vara 

en byggnad som kompletterade landskapet. Kyrkor, om än inte fullsatta, 

besöktes faktiskt av människor som önskade en plats för att fira 

gudstjänst. På Björkö hade en rad kyrkor byggts genom historien. Hergeirs 

helgedom var den första av sitt slag i hela Norden. Därefter byggde den 

första biskopen i Birka, Gautbert, den första nordiska biskopskyrkan. 

Söderbloms förhoppning var att fortsatta utgrävningar en dag skulle finna 

bevis för dessa kyrkobyggnader verkligen hade existerat.90  

1927 kunde Söderblom erkänna att det inte fanns ett kyrkobehov för 

dem som var bosatta på Björkö; de var helt enkelt för få. Han framförde 

istället tre andra skäl för att uppföra kapellet. Först och främst att Björkö 

var den plats där den första predikan i landet hållits. Det var dessutom 

platsen för Sveriges första kyrkobyggnad. Enbart dessa förhållanden 

pekade på att en ny kyrka borde byggas där. De andra och tredje skälen 

var av mer praktisk art. Antalet gudstjänster och besökare på Björkö hade 

ökat och vid dåligt väder måste det finnas en lokal att vistas i. Besökarna 

var framförallt turister, och resorna var en del i svenska folkets ökande 

historieintresse. För Söderblom var Björkö ett exemplariskt resmål för den 

som ville uppleva Sveriges historia, såväl den hedniska och den kristna.91 

År 1926 hade Ansgarvitan getts ut i en nyöversättning av filologen 

Gunnar Rudberg (1880–1954). Utgåvan kompletterades med en gedigen 

och saklig inledning av historikern Nils Ahnlund (1889–1957). Anmärk-

ningsvärd är dock den slutsats Ahnlund kom med. Medeltidens fattiga 

historieskrivning hade inte förmått belysa Ansgarsminnet i Sverige: ”Först 

under protestantisk tid, nu utan varje inslag av kult, har Ansgarsminnet 

                         
90 Kunskapen och datering av Gautbert och en eventuell biskopskyrka är 

bristfälliga och har inte kunnat bekräftas arkeologiskt (Nilsson 1998: 46).  
91 ”Hedningar och kristna på Mälarens Björkö”, Stockholms-Tidningen 8 maj 1927, 

Omtryckt i Söderblom 1930: 76–85 med titeln ”Hedningar och kristne i Birka”.  
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klart ställts fram för hela det svenska folkets medvetande.”92 Ahnlunds 

slutsats baserades visserligen på den dåvarande forskningens resultat: att 

spridningen av Ansgarminnet hade varit begränsat under medeltiden.93 

Men det antyder också en tydlig ideologisk position, där reformationen 

betraktades som en nödvändighet för att Ansgar fullt ut skulle kunna 

förstås och uppskattas.  

I Söderbloms uppsats från 1927 återkommer just denna tanke. 

Enligt honom hade Ansgar knappt uppmärksammats av den medeltida 

kyrkan. Andra helgon och missionärer hade ansetts viktigare. Med 

reformationen, eller med Söderbloms ord, ”kyrkoförnyelsen” 

återupptäcktes Ansgarsminnet. Svenska folket kunde därigenom visa sin 

tacksamhet. Reformationens nationella blick hade tydliggjort Ansgars 

personlighetsdrag och missionsgärning. Laurentius Petris kyrkoordning 

från 1571 skildrade till exempel att kung Björn och andra kungar hade 

välkomnat kristen mission. Ärkebiskopen hänvisade också till Kyrkolagen 

från 1686 som belyste att Ansgar hade fört Sverige från det hedniska 

mörkret till det kristna ljuset. Sedan reformationen hade minnet av Ansgar 

alltså blivit allt mer omfattande och starkt och, enligt Söderblom, hade 

svenskarna varit särskilt tilltalade av att kristendomen kom till landet 

genom predikan. Det var ett kristnande av ett fritt folk utan tvång.  

Detta hade kyrkohistorikern Emanuel Linderholm, enligt 

Söderblom, uppmärksammat i sin forskning om Ansgars väg till Birka.94  

För ärkebiskopen utgjorde detta det evangeliska draget i Ansgars gärning. 

Uppskattningen av Ansgar hade blivit tydligast under de senaste hundra 

åren tack vare väckelsen, och i förlängningen alla Ansgariiföreningarna och 

de kapell och stiftelser som var uppkallade efter Nordens apostel. Minnet 

                         
92 Rimbert 1926: 47. 
93 Helander 1986: 198–199. 
94 Linderholm 1926. 
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av Ansgar och historieintresset hade aldrig varit större än inför det 

kommande 1100-årsjubileet.95 

Genom titeln ”Hedningar och kristna på Mälarens Björkö” pekade 

Söderblom på det dubbla historiska arvet på Björkö. Ansgar och Rimbert 

var en avgörande del av öns historia. Utan Ansgars mission och Rimberts 

historieskrivning hade ön visserligen varit en stor fornminnesplats, men 

utan Ansgarvitan hade Birka förblivit anonymt. Inte ens platsens namn 

hade varit känt. Följande citat från Söderblom belyser tydligt denna 

uppfattning: ”Hade svearna och deras konungar och ting varit måna om 

hednastämningen och lyckats behålla isoleringen, så hade vi vid det här 

laget varit jämförliga med zulukaffrer och andra barbarfolk.” 

Civilisationen och det historiska ljuset hade kommit till Björkö, och i 

förlängningen hela Sverige, med Ansgar och Ansgarvitan. Enligt 

Söderblom var det just detta som gjorde Björkö så speciellt. Utan den 

första predikanten Ansgar och hans levnadstecknare Rimbert skulle Birkas 

storhetstid inte kunna framställas för det svenska folket. Det ökande 

intresset för Björkö hade alltså inte existerat utan kristendomens inträde. 

Ett kapell både för att hylla detta och vara till skydd för turister blev 

därmed förståeligt.  

Det planerade kapellet skulle vara av det mindre slaget, med plats 

för ett hundratal besökare. Byggnadsmaterialet skulle företrädesvis vara 

trä. Om väldigt stora skaror samlades skulle kyrkan kunna fungera som ett 

kor vid friluftsgudstjänster. Det fanns enligt Söderblom starka skäl till att 

kapellet skulle ligga inom fornminnesområdet, på statlig mark. Där hade 

den ursprungliga kyrkan stått. Att anlägga en minneskyrka på samma 

plats framstod som självklart för honom. Vid ankomst med båt skulle 

besökare dessutom ha lätt att hitta till kyrkan. I artikeln från 1927 

använde Söderblom ordet ”pilgrim” i samband med färder till Björkö; 

kyrkan skulle vara en helgedom för samtidens pilgrimer. För första gången 

                         
95 ”Hedningar och kristna på Mälarens Björkö”, Stockholms-Tidningen 8 maj 1927, 

Omtryckt i Söderblom 1930: 76–85 med titeln ”Hedningar och kristne i Birka.” 
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nämndes också att kyrkan inte bara skulle vara öppen för Svenska kyrkan 

utan för alla samfund.96 

2.7 Fortsatta kontroverser i Björkönämnden  

 

I ett brev från Söderblom till arkeologen Oscar Almgren, daterat 16 maj 

1927, framgår att Gunnar Hallström hade uttalat sig i pressen och återigen 

protesterat mot kapellplanerna. Söderblom menade att Hallström 

betraktade byggandet av en kyrka på Björkö som en förolämpning. Till 

och med titeln på Söderbloms senaste artikel i ämnet–”Hedningar och 

kristne i Birka”– hade Hallström protesterat mot. Söderblom ställde sig 

frågan varför Hallström kände en sådan ilska och ett så stort motstånd mot 

ett kapell och beskrivningen av Björkö som en kristen plats. Ärkebiskopens 

önskan var att saken trots allt skulle kunna ordnas i samförstånd. I den 

andan hade Ansgar och kung Björn mötts för snart 1100 år sedan, och det 

var något att sträva efter.97  

I brevet till Almgren framträder också den första mer exakta 

planerna på placeringen av kapellet. Söderblom och den tilltänkta 

arkitekten, Lars Israel Wahlman (1870–1952), ansåg att det skulle byggas 

på en granitklippa strax nedanför fornborgen (Birkaborgen). Som 

nödlösning meddelade Söderblom också att en tomt på enskild mark hade 

lokaliserats.98 Almgren markerade i sitt svar den 18 maj att ett kapell på 

fornminnesområdet vid Birkaborgen vore oacceptabelt; moderna 

byggnader skulle förstöra det genuint forntida. Om ett kapell absolut 

måste byggas, föreslog Almgren att det istället borde placeras på en udde 

                         
96 ”Hedningar och kristna på Mälarens Björkö”, Stockholms-Tidningen, 8 maj 

1927. Omtryckt i Söderblom 1930: 76–85. 
97 UUB, NSS, Brev från Söderblom, Söderblom t Hallström 23 maj 1927, samt 

Söderblom t Curman 23 maj 1927. 
98 UUB, NSS, Brev från Söderblom, Söderblom t Almgren 16 maj 1927. 
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söder om Fornborgen som kallades Ångholmen. Almgren hade konsulterat 

fornminnesvårdaren på Björkö, lantbrukaren A. Rylander, och denne 

menade att platsen förespråkades av såväl arkeologer som öbor. Almgren 

framhöll att marken ägdes av staten, men saknade fornminnen. Att den låg 

nära ångbåtsbryggan gjorde dessutom platsen lämplig för besökare.  

Utrymme för en begravningsplats fanns också i närheten. Något egentligt 

motstånd mot att placera kapellet där fanns egentligen inte, enligt 

Almgren.99 

I sitt svar, daterat 21 maj, betonade Söderblom att fornminnena 

måste respekteras. Dock fanns det, enligt ärkebiskopen, en så stark önskan 

från allmänheten att upprätta ett minneskapell att det fanns risk för att 

projektet genomfördes av enskilda initiativtagare istället. Detta skulle 

påverka resultatet negativt. Idealet vore om saken kunde lösas i 

samlingens tecken. Från Söderbloms perspektiv var ärendet brådskande. 

Han uttryckte också tacksamhet mot att Almgren pekade ut den så kallade 

Ångholmen. Även Wahlman hade föreslagit udden som ett alternativ. 

Detta innebar en förändring i Söderbloms inställning. Han hade ju tidigare 

tydligt förespråkat att kapellet borde byggas i närheten av Fornborgen. I 

korrespondensen med Almgren blev det klart att han trots allt ansåg att 

Ångholmen hade ett mer fridfullt och avskilt läge än platsen vid 

Fornborgen. Söderblom skrev att Almgrens uppfattning i frågan var 

utomordentligt betydelsefull, och han önskade att denne kunde bistå 

Björkönämnden i det fortsatta arbetet, närmast vid ett besök på ön.100 

Även Almgren uppfattade det som att Söderblom hade tagit till sig 

förslaget och numera betraktade det som det bästa alternativet. Ett kapell 

på Ångholmen skulle, enligt Almgren, kunna skapa enhet.101 

                         
99 UUB, NSS, Brev från svenskar, Almgren t Söderblom 18 maj 1927. 
100 UUB, NSS, Brev från Söderblom, Söderblom t Almgren 21 maj 1927. 
101 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Almgren t Söderblom 23 maj 1927. 
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2.8 Katolska kyrkans Ansgarsbruk  

 

År 1920 utkom den katolska tidskriften Credo med sitt första nummer. 

Redaktören, pater Bernt David Assarsson skrev i tidskriftens anmälan att 

dess verksamhetsfält kunde föreställa sig okänt. Det svenska religiösa 

landskapet bestod enligt honom av en kyrkosplittrande separatism och 

samtidigt en stark ateism. Men det fanns, enligt Assarsson, ett frö av 

gammal, förtrogen andlighet kvar i landet, som varit stark i 700 år. Credo 

skulle bidra till att sprida den rena katolska tron, både för att motverka den 

protestantiska nidbilden av Fädernas Kyrka, och för att upplysa de 

svenska katolikerna om den sköna forntiden, det gamla katolska Norden.102 

Från Ansgars ankomst fram till år 1527 var det cirka 700 år. Den kyrka 

som uppfattades ha grundats av Ansgar hade stått stark under hela denna 

tid, fram till reformationen. Credo ville vara en del i ett svenskt åter-

ställande av den förreformatoriska tron och det sanna arvet från Ansgar.  

Credo rapporterade att en katolsk Sankt Ansgarsfest hållits på 

Ansgarsdagen den 4 februari 1920. I ett föredrag på temat ”Katolsk aktion 

och reaktion” vidareutvecklade Assarsson den vision och historiesyn som 

låg till grund för tidskriften. Han menade att brottet med sann katolsk tro 

hade skett när Sveriges sista ärkebiskop Johannes Magnus tvingades i exil 

av Gustav Vasa. Det lilla fröet av sann katolsk tro i Sverige hade enligt 

Assarsson bildat en kedja från Ansgar till medeltidens och reformationens 

martyrer, hjälten Sigismund, Lars Skytte i Italien, den apostoliske vikarien 

Oster vid Gustav III artiga men kyliga hov, pater Bernhard vid 1800-talets 

mitt, och alla de onämnda stridande som ofta i ensamhet och ringaktning 

bevarat fädernas tro.103 

                         
102 Bernt David Assarsson, ”Anmälan”, Credo 1920, nr 1, sid 1–2.  
103 ”Från Credos torn, om en Sankt Ansgarsfest 4 februari”, Credo 1920, nr 2, sid. 

17, ”Assarsson i ett föredrag om katolsk aktion och reaktion i Sverige”, Credo 1920, 

nr. 3, sid. 38.  
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Åren 1920–1928 publicerade Credo ett flertal artiklar på liknande 

teman. Dels framställdes historien med reformationen som det stora 

avbrottet som den katolska kyrkan måste reparera. Dels menade 

skribenterna att det fanns små, men tydliga, spår kvar som man kunde 

bygga vidare på och inspireras av. Tidskriften tog också begreppet ”Den 

katolska propagandan” som Credo hävdade att många protestanter 

använde som en nedsättande term. Så kallad katolsk propaganda var enligt 

Credo grunden för kristendomens existens i Sverige. Utan den hade varken 

Ansgar eller heliga Birgitta blivit Sveriges främsta kristna minnen. Det 

ansågs finnas ett litet katolskt frö kvar i hela kristenheten i Sverige och i 

statskyrkan som hade sina rötter i den katolska medeltiden.104 

Assarsson förde ett liknande resonemang i en längre artikel som 

behandlade katolicismen och den svenska kulturen. Han menade att 

många protestanter såg ett motsatsförhållande mellan romersk anda och 

skandinavisk kultur. Att svenska katoliker skulle betraktas som främlingar 

i sitt eget land var helt fel. Till följd av att den katolska kyrkan på alla plan, 

historiskt, politiskt och kulturellt, hade genomsyrat Sverige från år 830 

fram till slutet av 1500-talet, fanns en stark katolsk kärna kvar. Han 

menade att Sverige hade varit katolskt längre än det hade varit lutheranskt. 

Ansgars katolska ande och arv fanns fortfarande kvar i Sverige, om än 

svagt.  

I en artikel från 1927 framstår tydligt dubbelheten mellan uppfatt-

ningen om såväl reformationen som ett avbrott som en viss bestående 

kärna av katolskt liv. Assarsson menade att den apostoliska successionen i 

Sverige upphörde i och med Olaus Magnus död 1557, och genom Örebro 

stadga blev det 1617 straffbart att vara katolik. Trots detta ansåg han att 

det ha funnits en tradition från Ansgar, Birgitta och Erik den Helige. 

Aldrig någonsin hade det saknats åtminstone någon sann katolik i Sverige 

eller Finland. Det fanns alltså en svag, men historiskt väl förankrad, 

tradition att bygga en modern katolicism på. En del i ett katolskt 

                         
104 ”Credos brev, om den katolska propagandan”, Credo 1920, nr 8, sid. 126. 
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uppvaknande var att återknyta till svensk medeltidslitteratur, vilket 

skulle innebära att den nutida katolicismen fick en korrekt nationell 

anknytning.105 

Återkommande i artiklarna var tidsspannet 830–1527 och 

betydelsen av perioden från Ansgars kristnande av Sverige fram till brottet 

med denna tradition vid Västerås möte 1527. Den kyrkliga kultur som hade 

existerat i Sverige före reformationen var dock något att bygga på. Credo 

såg sig ha ett särskilt tungt ansvar för att återuppbygga den ursprungliga 

kristna traditionen. Tidskriften roll i detta arbete underströks genom att 

biskop Müller hade välsignat dess verksamhet och betonat dess avgörande 

betydelse för kyrkans sak.106  

Diskussionen om betydelsen av olika minnen och jubileumsfester 

fördes också i tidskriften. Den fick ett tydligt uttryck i en artikel med 

rubriken ”Petrus eller Petri.” Där ifrågasattes vad Credo menade vara en 

protestantisk yra kring Lutherjubileet 1923. Tidskriften menade att den 

gamla kyrkan, byggd på Petrus och Ansgar, hade etablerats i Sverige år 

830, och att den hade fört en kamp under många hundra år för att bli 

varaktig. Det var ett stort minne att uppmärksamma, vilket vida översteg 

Olaus Petris gärning för kyrkan.107     

År 1924 gavs Kyrkans Historia: en läro- och läsebok ut av 

Birgittaföreningen. I förordet skrev jesuiten Ansgar Meyer att de svenska 

katolikerna länge hade saknat en egen kyrkohistorisk översikt. Detta 

upplevdes inte minst som en brist i ungdomens kristendomsundervisning. 

Möjligen tillkom boken som ett resultat av den apostoliske vikarien Albert 

                         
105 Assarsson, ”Som det var i begynnelsen” sid. 168-171, ”Tag och läs, om Sveriges 

medeltida litteratur” Credo 1927, nr 7, ”Svensk katolicism och svenska katoliker 

sedan 1500-talet”, Credo 1927, nr 4 sid. 94. 
106 ”Från Credos torn”, Credo 1922, nr 2, sid. 47, ”Credos nyårsbrev”, Credo 1923, 

nr 1, sid. 4, Johannes Müller, ”Min särskilda välsignelse för Credo”, Credo 1923, nr 

6, sid. 141. 
107 ”Petrus eller Petri”, Credo 1923, nr 1, sid. 17.  
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Bitter i ett brev till Skolöverstyrelsen 1921 protesterade mot anti-

katolicismen i svenska läroböcker. I Kyrkans Historia anges att Norden 

hade fått vissa kristna influenser före Ansgar, exempelvis genom 

handelsresor och vikingafärder. Men den stora missionsframgången krävde 

en stor och helig man. Ansgar hade offrat allt för att kristna Norden. 

Därför skulle han kallas både vikingaaposteln och hela Nordens 

kulturbärare. Men han uppfattades också vara en av 800-talets viktiga 

mystiker. Ansgar hade en stor innerlighet, men inte till den grad att han 

blev totalt världsfrånvänd. Vid sin död år 865 hade Ansgar begravts i 

Bremens domkyrka, där han enligt författarens uppfattning, hade vördats 

fram till reformationen. I Kyrkans historia anges att katolska kyrkobruk och 

katolsk kultur i Sverige förbjöds och försvann år 1595. Med reformationen 

hade Ansgar mist sin rättmätiga plats.108  

År 1925 gav kyrkan ut en annan skrift: Den katolska kyrkan i Sverige–

i nuvarande tid. Innehållet speglar i hög grad de teman som behandlats i 

Credo sedan dess första nummer. I den inledande historiska översikten 

menade författaren att den katolska kyrkan i Sverige snart kunde fira sitt 

1100-årsminne. Startpunkten var den frankiska benediktinen Ansgars 

ankomst till Birka år 829. Han hade grundat Sveriges första katolska 

församling, och på sikt kristnades hela landet.109      

2.9 Katolska kyrkans vallfärder 

 

Annandag pingst år 1920 anordnade föreningen Concordia Catholica i 

Stockholm en utflykt. Målet var Björkö, denna heliga ö som uppfattades 

som utgångspunkten för katolsk tro i landet. Vid utflykten föreläste docent 

                         
108 Meyer 1924: 129, 133, 287. Om Bitters skolinlaga 1921, se Werner 1996: 78–85 
109Den katolska kyrkan i Sverige: i nuvarande tid, 1925. 
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Sune Lindqvist om Birkas äldre historia.110 Även de svenska katolikerna 

gjorde nu anspråk på Björkö.  

Den 25 september år 1921 återvände en grupp från Mariakongre-

gationen till Björkö. Gruppen menade att detta var den första regelrätta 

katolska vallfärd som genomförts i Sverige sedan reformationen. Endast i 

tanken hade svenska katoliker hittills vallfärdat till Björkö. Vid det 

Ansgarkors som rests år 1834 firade initiativtagaren till vallfärden, pater 

Ansgar Meyer, en mässa och i sin predikan underströk han tydligt att den 

nutida mässan hade ett intimt samband med äldre tiders. Meyer hade ett 

år tidigare besökt Björkö och konstaterade att platsen var optimal för den 

första moderna katolska pilgrimsfärden. Själva båten de färdades med 

kunde fungera som en kyrka där gruppen kunde stänga in sig för enskild 

andakt. Men särskilt betydelsefullt, menade Meyer, var att Björkös 

bergsklippa där Ansgarkorset rests utgjorde en av de få minnesrika katolska 

platserna i Sverige, där katoliker fridfullt kunde få tillbe Gud på samma 

sätt som Ansgar hade gjort. Meyer menade att det fanns två mål med 

vallfärden: stärkandet av sambandet med det förflutna, och återupp-

täckten av en äkta katolsk andaktsövning. Meyer antydde också ett tredje 

skäl; att detta bara var en startpunkt.111  

Även hösten 1922 genomfördes en vallfärd till Björkö under ledning 

av pater Meyer. I beskrivningen framträder en särskild del av vallfärdens 

symbolik. En vallfärd var inte vilken nöjesutflykt som helst. Den skulle 

främst vara tecken på botgöring och uppoffring. Vädret vid vallfärden 

1922 hade varit stormigt, vilket hade försvårat båtfärden och vistelsen på 

ön. Meyer menade dock att även Ansgars långa färd till Sverige hade 

kantats av svåra motgångar. Vallfärden innebar att färdas i Ansgars 

                         
110 ”Från Credos torn, om en utflykt till Björkö”, Credo 1920, nr 6, sid. 88.  
111 ”Från våra församlingar och föreningar, på vallfärd till Björkön”, Credo 1921, 

nr 11 sid. 269–270. Se även Edvin Sandqvist, ”Svensk kyrkokrönika 1921”, Credo 

1922, nr 1, sid 10.  
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fotspår, på gott och ont. Att båten gav ett skydd i stormen blev också en 

symbol för den skyddande kyrkan.112  

Kardinal van Rossums rundresa i Sverige 1923 innebar att de 

svenska katolikerna gjorde två utflykter till Björkö under året. Pater 

Assarsson rapporterade i efterhand att föreningen Concordia Catholica 

hade ordnat så att Sveriges ädlaste fornminnen kunde förevisas för 

kardinalen. Assarsson menade att svenska Björkö var mer heligt för en 

nordisk katolik än norska Nidaros och danska Odense. Inget kunde störa 

den katolska andakten på Björkö. Vid Ansgarkorset hade van Rossum 

välsignat inte bara det närvarande sällskapet utan hela Sverige. När han i 

sitt tal till Stockholmkatolikerna i samband med besöket betonade kyrkans 

internationella roll, underströk han även att kyrkan har den största respekt 

för nationella värden. För Sveriges katoliker och van Rossum var Ansgar 

ett viktigt nationellt värde.113 

Vid den ordinarie vallfärden 1923 uppmärksammande initiativ-

tagarna att detta var den tredje i ordningen sedan 1922. Vallfärden började 

betraktas som en årligt återkommande tradition som skulle fortgå i 

framtiden. Vallfärden 1923 utmärkte sig också genom att danska gäster 

också närvarade, och det underströks att 1924 års vallfärd skulle samla 

både danskar, finländare och norrmän. Björkö och Ansgar började bli en 

nordisk katolsk angelägenhet. Antalet pilgrimer uppgick 1924 till 85 

personer, och för första gången finns det antydningar om att 

lokalbefolkningen började visa nyfikenhet men också respekt för 

katolikernas närvaro.114 Edvin Sandqvist, som deltog i vallfärden och skrev 

om saken, menade att den skara som fick lyssna på predikan kunde känna 

                         
112 ”Ansgariusvallfärden till Birka”, Credo 1922, nr 11, sid. 294–295.  
113 Bernt David Assarsson, ”IV. Kardinal Van Rossums besök i Sverige”, Credo 

1923, nr 9, sid 232–235 samt ”Tankar ur kardinalens tal till stockholms-

katolikerna”, sid. 226. 
114 ”Vallfärden”, Credo 1923, nr 10, sid. 278  
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igen sig i den första skaran trosvittnen som Ansgar predikat för på Björkö. 

Dåtid och nutid sammanflöt.115 

1925 var ett jubileumsår i dubbel bemärkelse. Tidigare under året 

hade ett antal skandinaviska katoliker vallfärdat till Rom, och på hösten 

genomfördes den femte vallfärden till Björkö. Ett åttiotal deltagare 

närvarade och den första högmässan på Björkö firades. Pater Meyer 

uppmanade deltagarna att vara föredömen för Sveriges kristna. Under 

högmässan närvarade, liksom föregående år, också öbor och andra 

besökare. Självförståelsen hos den lilla katolska pilgrimsskaran var att 

vara tydliga vittnen för ett sant Ansgarsarv.116 

Pater Meyer hade från starten år 1921 fungerat som initiativtagare 

och ledare för vallfärderna. År 1926 uppmanade han till fortsatta vallfärda 

och i en tillbakablick underströk han att Björkö var kristendomens 

tydligaste första gryning i Sverige. Där hade Ansgar förkunnat evangeliet 

för första gången. Därför hade katoliker årligen besökt Ansgarmonument 

som markerade platsen för hans landstigning. För varje nutida vallfärd 

hade nya framgångar uppnåtts. Meyer hoppades dock att Björkövallfärden 

skulle växa sig ännu starkare. Den skulle bli en sak för hela Stockholms 

katolska församling och ett andligt korståg. Liksom Ansgar hade predikat 

vid klippan på Björkö skulle de svenska katolikerna predika för Sverige, 

men också internt inför en katolsk gemenskap. Att det katolska och det 

nationella förenades och det historiska sammanhanget var avgörande enligt 

Meyer. Vördnaden för historiska minnen var ett äkta katolskt drag.117  

Den sjätte vallfärden till Björkö genomfördes 5 september 1926. 

Meyers upprop om en kraftsamling verkade inte ha haft större effekt och 

det tycks inte som om deltagarantalet ökat.  Liksom 1922 var vädret en 

                         
115 Edvin Sandqvist, ”Från våra församlingar och föreningar, vallfärden den 14 

september” Credo 1924, nr 10 sid. 253.  
116 ”Från våra församlingar och föreningar, vallfärden till Björkö”, Credo 1925, nr 

10, sid. 260.  
117 Ansgar Meyer, ”Till Björkö!”, Credo 1926, nr 9, sid. 251.  
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stor utmaning och återigen gjordes kopplingen till Ansgars svåra missions-

resa. En vallfärd var inte någon nöjesutflykt, utan skulle främst syfta till 

att stärka den andliga karaktären.118 

I augusti 1926 firade de danska katolikerna ett stort Ansgarjubileum 

och 4 000 personer hade deltagit i firandet. Biskop Müller, pater Meyer och 

ett tiotal andra svenska katoliker hade inbjudits. Detta innebar att det 

under året arrangerades två resor i Ansgars anda. Även gäster från Norge, 

Österrike samt biskop Mikael Buckx (1881–1946) från Finland deltog.  

Edvin Sandqvist, som bidrog med skriftlig redogörelse, menade att firandet 

saknade motstycke i Danmarks historia efter reformationen. Den danske 

biskopen Brems beskrev i sin predikan hur Ansgar hade varit den som 

kristnat Danmark och riktade ett särskilt tack till de danska katoliker som 

i nutiden arbetade för att bygga upp den danska Katolska kyrkan. Många 

århundraden hade förflutit mellan den medeltida och nutida Katolska 

kyrkan i Danmark, men föreningen med Ansgar var obruten. Enligt Brems 

tillhörde Ansgar otvivelaktigt de danska katolikerna trots försök från 

andra konfessioner att hävda annat.  

Också den svenska biskopen, Johannes Müller höll ett långt och 

innehållsrikt tal vid det danska firandet. Ansgar, Nordens apostel, var en 

angelägenhet både för svenska och danska katoliker. Han hade haft sin 

förberedelsetid i Danmark innan han reste vidare till Björkö. Müller 

menade att danskarna var ett generöst folk, såväl i forntiden som i nutiden. 

Danmark hade låtit Ansgar resa vidare till Sverige, lika generöst som den 

danska inbjudan att fira Ansgar 1926. Förhållandet mellan Danmark och 

Sverige blev också intressant i Müllers syn på Ansgars återkomst till Birka 

850, då han hävdade att det var ett danskt kungligt rekommendations-

brev som gjorde att Ansgar accepterades av kung Björn i Birka. Müller 

menade att framförallt två av Ansgars dygder skulle inspirera de nutida 

katolikerna: kärleken till kyrkan och kärleken till de nordiska folken. Hela 

Ansgars väsen hade sin grund i den Katolska kyrkan. Det hade varit Rom, 

                         
118 ”Vallfärden till Björkö”, Credo 1926, nr 9, sid. 274.  
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kyrkans medelpunkt, som hade sänt Ansgar till Norden. Trots detta gjorde 

andra kyrkor anspråk på honom och försökte rent av att diskvalificera 

katolikerna som Ansgars efterföljare. Müller menade att framtida 

historieskrivning skulle rätta till dessa missförstånd. Ansgar var enligt 

Müller lika mycket katolik som nutida katoliker, och han tillhörde samma 

odelade romersk katolska kyrka som fortfarande existerade.  

Den andra dygden som Müller menade att Ansgar gestaltade var 

kärleken till de nordiska folken. Kärleken hade tagit honom ut från 

säkerheten i klostret på den farliga färden. Samma kärlek skulle nutida 

katoliker visa fäderneslandet. Både svenska och danska katoliker skulle 

vara tacksamma för att Ansgar spritt evangeliet till Norden och därigenom 

skapat ett gemensamt arv och en gemensam framtid. Müller menade att 

ungdomen uppvisade positiva tecken på att vilja gå i Ansgars fotspår. De 

var den katolska framtiden i Norden.119  

Uppgifterna om fortsatta katolska vallfärder till Björkö är brist-

fälliga. Det finns en kortfattad notis om att en vallfärd genomförts 1927, 

men detaljer saknas. Någon vallfärd verkar däremot inte ha genomförts 

1928, eller åtminstone inte lämnat något avtryck i pressen.120 Med 

rapporteringen om vallfärderna blev Credo ett tydligt språkrör och ett 

medel för synliggörandet av den Katolska kyrkans verksamhet i Sverige, 

vilket också varit tidskriftens ursprungliga syfte.       

2.10 Protestanter och katoliker på Björkö 

 

Mellan 1920 och 1927 hade alltså såväl protestanter som katoliker gjort 

anspråk på Ansgar och Björkö. Katolska kyrkan i Sverige ansåg sig vara 

den sanna efterträdaren till Ansgar. För Söderblom var det istället Svenska 

                         
119 Edvin Sandqvist, ”På S:t Ansgars fest i Danmark”, Credo 1926, nr 9, sid. 240–

243.  
120 ”Svensk kyrkokrönika”, Credo 1928, nr 1. 
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kyrkan den rätta förvaltaren av Ansgars arv. I källmaterialet har det dock 

inte framkommit någon polemik mellan grupperna i denna fråga. Att 

katolikerna hade ordnat vallfärder till Björkö hade till exempel inte 

uppmärksammats på den protestantiska sidan, trots en allmänt 

antikatolsk stämning i landet. 

I ett brev den 19 december 1924 refererade Söderblom till en händelse 

som inträffat dagen före: ett föredrag på Eriksdagen i Uppsala domkyrka. 

De romerska katolikerna hade försett de blommor som traditionsenligt lagts 

vid S:t Erikskrinet med ett band i de påvliga färgerna. Ärkebiskopen 

frågade sig vad påven hade med S:t Erik att göra; något erkännande från 

Rom hade han aldrig fått. Tvärtom hade påven som ett svar på S:t Eriks 

nationella politik skapat negativ propaganda och svartmålat svenskarnas 

älskade helgon. Att placera ett påveband på S:t Eriks grav var en grov 

förolämpning mot hans minne, menade Söderblom.121  

Söderblom ifrågasatte alltså de svenska katolikernas anspråk på S:t 

Erik, men något explicit ifrågasättande av katolikernas anspråk på Ansgar 

har inte kunnat spåras. Det fanns emellertid antydningar, bland annat 

genom Söderbloms markering att kapellet endast skulle vara öppet för 

samfund som broderligt erkände varandra, och att han betraktade 

reformationen som en förutsättning för den rätta hyllningen av Ansgar. 

 

 

                         
121 UUB, NSS, Ansgar och Birka: Söderblom t okänd adressat 19 december 1924. 
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3. Svenska kyrkans uppskjutna planer och 
Katolska kyrkans firande, 1928-1929 

3.1 Björkönämndens avslutande arbete 

 

Tiden från Björkönämndens bildande 1924 hade kantats av den tydliga 

konflikten mellan ordförande Söderblom och konstnären Gunnar 

Hallström. Redan från första början hade Hallström deklarerat att han 

inte önskade något kapell på Björkö. Den 4 februari 1928 höll nämnden sitt 

första sammanträde för året. I tydlig polemik mot Söderblom deklarerade 

Hallström återigen att det inte fanns något behov av ett kapell, vare sig för 

ortsbefolkningen eller för turister. Ansgarminnet var redan tillgodosett 

genom det monument som rests 1834. Även ett litet kapell skulle förstöra 

fornminneskaraktären på Björkö. Som redan framgått var dock inte 

Hallström någon principiell motståndare till ett Ansgarfirande. 

På nämndens möte manade återigen Hallström Söderblom att helt 

förkasta tanken om ett kapell. Istället föreslog han att Svenska kyrkan och 

Vitterhetsakademin gemensamt skulle finansiera ett forskningsprojekt för 

att finna resterna av de första kyrkorna i Birka. Istället för att bygga ett 

nytt kapell på Björkö förordade han också att pengar istället borde 

avsättas för att bekosta landets ödekyrkor. Hallström ansåg att ett 

gravkapell på Björkö var att föredra framför ett Ansgarskapell, eftersom 

Björköborna önskade få begravas på den ö där de hade levat. Riks-

antikvarien Sigurd Curman, som deltog i nämndens möte, men som 

privatperson, föreslog att om ett kapell skulle byggas, skulle det vara 

frågan ett litet korkapell som vid friluftsmöten kunde utgöra koret vid en 
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gudstjänst. Enligt protokollet valde nämnden att planera byggandet enligt 

Curmans förslag.122 

Vid sitt nästa sammanträde, 21 maj 1928, beslutade nämnden att 

kapellet skulle placeras vid det så kallade Ångholmen, det förslag som 

arkeologen Almgren kommit med. Återigen protesterade Hallström med 

hänvisning till att detta stred mot villkoren för överenskommelsen för att 

skydda fornminnena. som ingåtts när platsen köptes av staten 1912. Då 

nämnden ändå beslutat att uppföra ett kapell begärde Hallström att få bli 

entledigad.123 

Opposition mot att placera kapellet vid Ångholmen kom inte bara 

från Hallström. Professor Gustaf Cederström (1845–1933) ansåg att 

byggandet av ett kapell vid Ångholmen skulle öppna upp andra sorters 

byggnader, till exempel dansbanor. I korrespondensen menade Cederström 

att Birka var ett svenskt Pompeji i miniatyr, och måste ha särskilt 

fornminnesskydd.124 I en tidningsartikel 14 september hävdade Hallström 

att ett kapell riskerade att bli en trojansk häst som hotade hela fornminnes-

områdets karaktär. Han varnade också för att det fanns långtgående 

planer att öppna ett kafé på området. Han beklagade att arkeologen 

Almgren hade föreslagit platsen i ”vekhjärtad välmening”. För Hallström 

var det av yttersta vikt att fornminnena gavs avskildhet. Först då kunde 

de bli andliga kraftkällor. Uppförandet av moderna byggnader skulle 

förstöra platsen.125  

Den tyngsta och mest avgörande kritiken kom dock från ett annat 

håll. Svenska naturskyddsföreningen och dess ordförande professor Rutger 

                         
122 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Björkönämnden 1/ 6 1924 – 1/ 10 1928”, 

Protokoll 4 februari 1928.  
123 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Björkönämnden 1/ 6 1924 – 1/ 10 1928”, 

Protokoll 21 maj 1928. 
124 UUB, NSS, Söderblom t Cederström 29 maj 1928 samt Cederström t Söderblom 

2 juni 1928. 
125 Stockholms dagblad 14 september 1928. 
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Sernander (1866–1944) var starkt avvisade till planerna att bygga ett 

kapell på Ångholmen och hävdade att det stred mot avtalet från 1912. 

Också styrelsen för Samfundet för hembygdsvård, med sin ordförande Karl 

Starbäck (1863–1931), instämde i kritiken på samma grunder. Att bygga 

ett kapell på fornminnesområdet skulle utgöra pietetslös vandalism.126 

Kritiken innebar att Söderblom begärde sitt utträde ur Samfundet. 

Ärkebiskopen anklagade i sin tur kritikerna för att vara fanatiker som ville 

utplåna de kristna minnena på Björkö. Om sådana fanatiker hade funnits 

för hundra år sedan hade inte Ansgarkorset vid fornborgen rests. 

Söderblom deklarerade att han trots utträdet ur Samfundet skulle fortsätta 

att verka för hembygdsvård, ”men med en känsla för både de levandes och 

dödas rätt”, alltså ett arbete både för de döda hedniska minnena och de 

levande kristna minnena.127      

Vid Björkönämndens nästa möte, 17 september 1928, hävdade 

riksantikvarie Curman att uppförandet av ett kapell på Ångholmen skulle 

kunna bli dyrköpt. Oppositionen från såväl arkeologer som allmänhet hade 

ökat och Curman berättade att ett hundratal arkeologer, museimän och 

andra hade undertecknat ett upprop med syfte att övertala honom att 

motarbeta förslaget. På förslag av pastor primarius Nils Widner (1870–

1940) beslutade nämnden att de även i fortsättningen stå fast vid att 

Ångholmen var den bästa platsen för kapellet, men att en strid skulle 

förstöra glädjeyran. Formuleringen ”för att det betydelsefulla Ansgar-

minnet, som borde samla hela vårt folk, icke skulle firas under en 

                         
126 ”Kyrka vid Birka vore pietetslös vandalisering- naturskydd och hembygdsvård 

har ordet”, Dagens Nyheter 23 juli 1928.  
127 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Till styrelsen för sambundet för hembygdsvård 

från Söderblom 28 september 1929”. Beslutet rapporterat och tryckt i Svenska 

Dagbladet 30 september 1928 under rubriken: ”Ärkebiskopen har utträtt ur 

Hembygdsvård”.  
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upprivande och söndrande strid” antyder att nämnden fick ta ett 

strategiskt beslut och förespråka byggandet på en enskild tomt.128 

På nämndens nästa möte, 26 september 1928, meddelade Söderblom 

att ett tomtinköp var ordnat. Platsen var lokaliserad till andra sidan ön 

från fornminnesområdet vid Kärrbacken inom Östergården. Söderblom 

hade för egna med inköpt marken av August Eriksson för 800 kronor. 

Genom affären menade Söderblom att det förberedande uppdrag nämnden 

hade haft var avslutat. Det fortsatta arbetet skulle lämpligast ske i 

Svenska kyrkans diakonistyrelse, vilken ansvarade för andra kyrkor och 

kapell runt om i landet som inte tillhörde församlingar. 

I samband med nämndens sista sammanträde lämnade Söderblom 

en programförklaring och en form av sammanfattning av nämndens arbete 

mellan 1924 och 1928. Kapellet skulle resas till minne av Nordens apostel 

och Sveriges första kristna församling, och som gudstjänstlokal för enskilda 

och grupper av pilgrimer. Alla som respekterade dess helgd skulle kunna 

besöka kapellet. Från början hade en plats inom fornminnesområdet 

föreslagits, men då ett så stort och viktigt firande inte skulle genomföras i 

stridens tecken valdes en enskild tomt istället. I programförklaringen 

framfördes en tanke om den arkitektoniska utformningen av kapellet som 

inte tidigare presenterats. Kapellet skulle byggas utifrån principen ”från 

heliga Birgitta, av enkel gärning, ödmjuk, men stark.”129  

 

 

                         
128 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Björkönämnden 1/ 6 1924 – 1/ 10 1928”, 

Protokoll 17 september 1928, UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Privat brev till 

Sigurd Curman 31 maj 1928” 
129 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Björkönämnden 1/ 6 1924 – 1/ 10 1928”, 

Protokoll 26 september 1928. 
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3.2 Ansgarjubileet blir Svenska kyrkans sak 

 

Den 25 april 1928 sände Söderblom ett brev till samtliga svenska biskopar. 

Han undrade om inte biskopsmötet vore den allra bästa initiativtagaren 

för det planerade Ansgarjubileet. Han ställde också frågan om inte 

Ansgarjubileet och 400-årsfirandet av Augsburgska bekännelsen kunde 

sammanfogas, och att det gemensamma firandet kunde ske på midsommar-

afton 1929. Skälen han angav var dels praktiska: att minska antalet 

jubileer. J. A. Eklund, biskop i Karlstad, hade dessutom påmint honom om 

att Angsgarsjubileet 1830 också högtidlighållit Confessio Augustana Ett 

ordinarie biskopsmöte skulle hållas först 1929, men enligt Söderblom 

brådskade ärendet, framförallt eftersom det fanns uppgifter om att de 

romerska katolikerna planerade att bygga en helgedom på Björkö.130 

Vid ett extrainsatt biskopsmöte, 8 oktober 1928, behandlades frågan 

om hur ett Ansgarjubileum skulle genomföras. Beslut togs om att ett 

särskilt böndagsplakat skulle utfärdas mot slutet av 1929. Det skulle 

innehålla en uppmaning till samtliga skolor och församlingar att 

uppmärksamma Ansgars minne under 1930. Dessutom skulle en större 

Ansgarsfest genomföras. Efter mötet gjorde biskoparna ett gemensamt 

uttalande, som publicerades i Stockholms dagblad. De underströk att det 

snart hade förflutit 1100 år sedan Ansgar år 829 eller 830 anlände till Birka. 

Vilket årtal som var mest historiskt korrekt verkar inte ha varit av 

avgörande betydelse. Ansgarsfesten skulle firas på midsommardagen 1930 

och 400-årsjubileet av Augsburgska bekännelsen skulle utgöra grunden för 

Ansgarfirandet. I uppropet framhölls att det varit Birkas hövitsman 

Hergeir som byggt den första kyrkan i Norden. Därefter hade Ansgars 

medhjälpare Gautbert byggt ytterligare en kyrka. Vid Ansgars andra 

besök år 850 hade tinget och kung Björn gett tillåtelse till kyrkobyggande. 

                         
130 SvKAU, BMA, Biskopsmötets arkiv 1927–1934, A1:2, Brev från Söderblom t 

biskoparna 25 april 1928 samt brev från J. A. Eklund t Söderblom, 4 maj 1928. 



 

 

 

 

 

 

 
 

62 

 

 Till minne av Nordens store apostel och hans gärning som hade 

möjliggjort Sveriges kristnande skulle ett kapell resas på Björkö. Detta 

skulle vara en uppgift för hela Sveriges kristenhet. Kapellet skulle ritas av 

arkitekten Lars Wahlman och vara öppen för alla som respekterade dess 

helgd. Därtill skulle en särskild fond avsättas för att försöka finna de äldsta 

kyrkorna på Birka.131  

Genom biskopsmötets beslut trädde en ny fas in i planerandet av 

Ansgarjubileet. Diskussionerna som förts i Björkönämnden blev 

vägledande för det fortsatta arbetet. Såväl Söderbloms kapell som 

Hallströms önskan om arkeologiska utgrävningar tillgodosågs. 

Biskopsmötet och Svenska kyrkans diakonistyrelses delaktighet i 

förberedelsearbetet innebar att Svenska kyrkan från och med 1928 fick en 

allt större roll, såväl praktiskt som symboliskt. Som ärkebiskop hade 

Söderblom länge stridit för ett kapell till Ansgars minne. Nu stod även en 

större del av Svenska kyrkans ledning bakom.  

3.3 Pressdebatt inför jubileet 

 

Mycket av motståndet mot kapellet framfördes i dagspressen och också 

Söderblom använde tidningsmediet för att argumentera för sin sak. År 

1928 var inget undantag. Den 25 juli publicerade han ytterligare ett 

upprop för kapellet. Det trycktes i de tre stora huvudstadstidningarna 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Stockholms Dagblad. I uppropet 

påminde ärkebiskopen om att det var den dåvarande ledaren för 

Frälsningsarmén, Johan Ögrim, som väckt tanken på ett kapell på Björkö. 

Söderblom menade att en sådan önskan var rimlig för ”vanliga enkla 

                         
131 SvKAU, BMA, Biskopsmötets arkiv 1927–1934 A1:2, Protokoll 8 oktober 1928, 

Bilaga till Biskopsmötets protokoll 1928, ”Ansgars helgedom på Björkö”; UUB, 

NSS, Ansgar och Birka, ”Ansgars helgedom på Björkö”, Stockholms dagblad 13 

oktober 1928. 
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sinnen.” Möjligen var detta ännu ett försök att skriva fram en tydligare 

ekumenisk grund för kapellet. I övrigt innehöll artikeln mycket av vad 

Söderblom tidigare framhållit. Kapellet skulle vara att minne av Ansgars 

gärning och Sveriges intåg i civilisationen. Han framhöll vikten av att 

kapellet placerades där de forntida kyrkorna ansågs ha legat, och 

underströk samtidigt det praktiska behovet av ett kapell på Björkö.  

Söderblom ansåg att platsen som Björkönämnden föreslagit, 

Ångholmen, inte innehöll några fornminnen. Oppositionen var av annan 

mening. Ärkebiskopen ställde frågan om inte den levande kristna 

församlingen i Sverige, med dess olika inriktningar, skulle kunna få bygga 

en anspråkslös helgedom på Ångholmen. Det var enligt Söderblom en för 

alla Sveriges kristna helig angelägenhet att så blev fallet. Den levande 

kristna tron och alla dess tysta utövare måste få en röst i frågan. Mot en 

opposition, som enligt Söderblom, företrädde de döda, forntida, hedniska 

minnena stod en levande kristen tro som hade sin grund i Björkös kristna 

historia.132 

Ett exempel på motståndet mot kapellet kom från Dagens Nyheter 

redaktion i en replik på Söderbloms artikel.  Ledarskribentens farhåga var 

att ett kapell på Björkö var en del i en ritualistisk eller romaniserande 

tendens i Sverige. Inga romersk katolska tendenser fick införas vare sig på 

Björkö eller i Sverige som helhet. Redaktionen ansåg att Söderbloms kapell 

inte var en protestantisk behovskyrka utan en ceremoni- och turistkyrka, där 

glans och dekoration stod i centrum. Detta var inte evangelisk kristendom 

utan en cachered luthersk katolicism, som ville konkurrera med den romersk 

apostoliska. Söderblom hävdade i sin tur att Dagens Nyheter såg spöken på 

ljusa dagen; några sådana tendenser fanns helt enkelt inte.133  

                         
132 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”I elden för Långholmen”, Stockholms Dagblad 

25 juli 1928, ”Ansgar och Björkö” Svenska Dagbladet 25 juli 1928, ”Minneskapellet 

på Björkö”, Dagens Nyheter 25 juli 1928. 
133 ”Staten, Björkön och ärkebiskopen”, Dagens Nyheter 20 juli 1928.  
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Tidningen menade också, liksom andra kritiker, att Söderbloms 

planer på ett kapell stred mot de riktlinjer som ingick i statens köp av 

fornminnesområdet år 1912. Den liknelse Söderblom ofta antytt, att kung 

Björn varit mer tillåtande än den samtida staten, betraktade DN som en 

ren sofism. Ansgar hade inte tiggt om en turistkyrka. Om det skulle byggas 

ett kapell så fick det ske mitt på Björkö där modern bebyggelse redan 

fanns. Något allmänt motstånd mot att fira Ansgar existerade inte, enligt 

DN. Istället var det Söderblom som hade för höga anspråk. 

Anmärkningsvärt nog valde tidningen också att ifrågasätta ärkebiskopen 

med teologiska argument, genom en hänvisning till Joh 4:19–24, som 

behandlar frågan om sann tillbedjan. Det var, enligt DN, inte nödvändigt 

för Ansgars arvtagare att be på särskilda platser.134 

 Den 23 juli 1929, strax före publiceringen av artikeln, skickade 

ärkebiskopen ett brev till redaktören för Svenska Morgonbladet. Den 

avslutande formuleringen i brevet belyser tydligt konflikten mellan 

Söderblom och opponenterna: ”Icke kan Sveriges kristna folk låta sig 

tyranniseras av en hop arkeologer och andra som äro likgiltiga för 

Ansgarsminnet kristna innebörd.” 135  

På ledarplats i Svenska Morgonbladet 27 juli ställde sig tidningen 

bakom Söderbloms planer och ifrågasatte oppositionen mot kapellet. 

Villkoren vid statens inköp av fornminnesområdet 1912 hade övertolkats. 

Ordförande i statsutskottet som tog beslutet var biskop Einar Billing. 

Enligt Svenska Morgonbladet hade Billing aldrig kunnat syfta på att kristna 

minnesmärken och kyrkor inte fick uppföras på Björkö. Det planerade 

kapellet skulle, enligt ledaren, bli en tacksägelse till Gud för att han genom 

Ansgar hade kristnat Sverige. Det skulle utgöra en symbol för kontinuitet. 

Kapellet skulle också vara en påminnelse om att Sverige i och med Ansgar 

lämnat hedendomen bakom sig. Ett kapell på Björkö skulle påminna 

kommande generationer om detta historiska skeende. Kapellet skulle 

                         
134 ”Minneskapellet på Björkö”, Dagens Nyheter 25 juli 1928. 
135 UUB, NSS, Söderblom t Svenska morgonbladet 23 juli 1928. 
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knyta samman det levande kristna nuet med dåtidens forntid. Historie-

synen i ledaren är tydligt progressiv. Kapellet som symbol för platsens 

kristnande stod för ett kristet ljus framåt, och fornminnena stod för en 

mörk hedendom bakåt i historien. Också liknelsen med att kung Björn 

tillåtit kyrkobyggande och låtit Ansgar predika fritt lyftes fram i ledaren. 

Skribenten ställde frågan om oppositionen var ännu mer hednisk än folket 

på Birka för över 1000 år sedan.136  

Frågan behandlades också i annan kristen press. Församlingsbladet 

publicerade Björkönämndens avslutande programförklaring.137 En ledare i 

Svensk kyrkotidning lyfte återigen fram betydelsen av att de kristna 

minnena överskuggade de hedniska. Oppositionen mot kapellet beskylldes, 

liksom tidigare, för att bedriva en kamp för att Tor och Oden skulle dyrkas 

på Björkö.138  

3.4 Ett högkyrkligt spår  

 

Ett annorlunda förslag på hur Ansgarjubileet skulle firas kom från 

kyrkoherde Elis Erlandsson (1884–1965). Med inspiration från den 

anglikanska kyrkan och dess brödraskap med religiös och social 

verksamhet, föreslog han att ett brödraskap och ett kloster i Ansgars anda 

skulle instiftas i Stockholm. Erlandsson ansåg att Ansgar hade ett 

evangeliskt drag, men att han också hade varit en del av den äldre 

medeltida kyrkan. Att klostren hade avvecklats under reformationen 

betraktade Erlandsson som en stor förlust. Som inspiration och modell 

föreslog han Blasieholmskyrkan som hade varit en fri församling. Gustav 

Adolfskyrkan som var till salu ansåg han vara en lämplig plats. Där skulle 

                         
136 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet -1929: ”Björkö”, Svenska 

morgonbladet 27 juli 1928. 
137 ”Minneskyrkan på Björkö”, Församlingsbladet 4 oktober 1928. 
138 ”Ansgariikyrkan på Björkö”, Svensk kyrkotidning 30 maj 1928.  
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både ett brödrahus och ett sjukhem kunna uppföras. Det skulle bli en 

Ansgarri minne och kyrka, där helgonet Ansgar kunde tala genom 

historien.139  

Bo Wahlund beskriver i en minnesteckning Erlandsson som en 

sympatisör till högkyrkligheten och Svenska kyrkoförbundet redan under 

1910-talet. Han hade sedan, enligt Wahlund, förvaltat arvet och varit en 

representant för den senare högkyrkligheten.140 Inget av Erlandssons 

förslag realiserades, men de utgör belysande alternativ till Söderbloms. 

Intressant i sammanhanget är också att Axel Luttemans tankar om 

Ansgarsgillen fick en fortsättning hos Erlandsson. År 1920, när böne-

gemenskapen Societas Sancta Birgittae bildades med inspiration i det av 

Lutteman grundade Sankt Sigfrids brödraskap, stod Birgitta som symbol. 

Kanske ansågs Birgitta vid den tiden utgöra en bättre symbol än Ansgar 

för delar av den högkyrkliga rörelsen?141  

3.5 Biskopsmötet och Kapellstiftelsen Ansgars minne 

 

På biskopsmötet 1928 hade Söderbloms vision om Ansgarjubileet tydligare 

blivit Svenska kyrkans gemensamma sak. Vid mötet 30 oktober 1929 

fortsatte arbetet med att planera jubileet. Liksom hundra år tidigare skulle 

Ansgar och Confessio Augustana firas gemensamt på midsommardagen 

1930. En särskild högmässotext utarbetades för att belysa det dubbla 

ämnet: Ansgar som Sveriges första predikant och Augsburgska 

bekännelsen som kyrkoförnyelsens grundläggande text. Böndagsplakatet 

skulle kompletteras med en särskild böndag till Ansgars minne. Biskops-

mötet beslutade också att kapellet på Björkö skulle invigas på 

                         
139 SSA, SSKA, Lz/l2b Ansgar och Ansgarskapellet -1929: ”Ansgars minne” 

Svenska dagbladet 7 oktober 1928. 
140 Wahlund 1969: 177. 
141 Brohed 2006: 57–58. 
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midsommardagen 1930 i samband med en högmässa. Biskoparna beslutade 

också att gäster från Ansgars hembygd och verksamhetsområde särskilt 

skulle bjudas in till firandet.  

Att de svenska katolikerna firade ett eget Ansgarjubileum ansåg 

mötet vara ett starkt skäl för att de inte skulle inbjudas. På mötet 1929 

beslutades också att de medel som Ansgarjubileet inbringade skulle tillfalla 

Svenska kyrkans mission. Tacksamheten mot Ansgar och andra som hade 

spridit och stridit för evangeliet, kunde bäst uttryckas genom understöd 

till fortsatt missionsarbete. Historien om Ansgars mission till Sverige skulle 

därmed inspirera till fortsatt mission. Svenska kyrkans mission skulle alltså 

verka i Ansgars efterföljd.    

År 1930 skulle ett nordiskt biskopsmöte hållas. Ursprungligen var 

det tänkt att det skulle gå av stapeln i Finland och på midsommardagen 

skulle också Finlands kyrka fira minnet av Ansgar. Genom en 

överenskommelse mellan de nordiska biskoparna beslöts att Nordiska 

biskopsmötet istället skulle förläggas till 26 juni, dagen efter 

Ansgarjubileet. Samtliga nordiska biskopar och presidenterna för de 

nordiska kyrkorna i Nordamerika skulle bjudas in till Sverige.142  

Enligt Söderblom hade Björkönämnden fullgjort sitt uppdrag och 11 

januari år 1929 överlämnades dess handlingar till Svenska 

diakonistyrelsen. Kombinationen av Biskopsmötet och Diakonistyrelsen 

stärker ytterligare bilden av att Ansgarjubileet allt tydligare blev Svenska 

kyrkans sak. Vid två sammanträden, den 24 januari respektive 21 mars 

1929, beslöts att en särskild stiftelse skulle grundas: Kapellstiftelsen 

Ansgars minne. Dess uppgift var att ansvara för byggandet och dess 

framtida omsorg. Vid finansiellt överskott skulle stiftelsen också stödja 

forskning för att återfinna de äldsta kyrkorna i Birka.  

                         
142 SvKAU, BMA, Biskopsmötets arkiv 1927–1934, A1:2 ”Protokoll vid första 

kammarens talmansrum biskopsmötet 30 oktober 1929”, Bilaga till protokoll, 

”Uppsala den 23 november 1929 på biskopsmötets vägnar”. 
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Stiftelsens konstituerande möte genomfördes i oktober och föga 

förvånande blev Söderblom ordförande. Köpet av tomten på Björkö fick 

laga kraft i maj 1929, och ärkebiskopen donerade den då till stiftelsen. 

Andra donationer och medel från Björkönämnden överfördes till stiftelsen. 

De största donationerna kom från två privatpersoner: advokat Sven 

Aronsson (1878–1938) och grosshandlare Valfrid Andersson, vilka i oktober 

1929 skänkte 50 000 kronor. Vid samma tid donerade Emanuel Nobel 

(1859–1932) 25 000 kronor, som främst skulle användas till kapellets 

inredning.143   

På allhelgonadagen 1929 närvarade Söderblom på Björkö för att 

symboliskt markera platsen för kapellet och det första spadtaget togs i 

december. Av en tillfällighet hade Allhelgonadagen varit den enda dag som 

samtliga inblandade kunde delta. Ärkebiskopen konstaterade att även om 

det var en tillfällighet var dagen för invigningen av platsen symbolisk. 

Tomten hade, enligt Söderblom, valts för att den stora likheter med den 

plats där han menade att Hergeirs ursprungliga kyrka hade stått.144  

Vi kan konstatera att Söderblom beroende på platsen för det 

kommande kapellet anpassade den historiska bakgrunden och betydelsen. 

Från början hade tanken varit att placera kapellet vid Fornborgen, där 

Ansgar ansågs ha stigit i land. Efter konflikten om fornminnesskyddet fick 

planerna ändras och kapellet skulle istället byggas på Ångholmen, men 

också detta förslag mötte opposition. Den nya platsen, längre in på Björkö, 

fick genom påståendet om den ursprungliga kyrkoplatsen en fortsatt 

legitimitet. Söderblom försökte också legitimera valet genom att lyfta fram 

att ortsbefolkningen redan från början hade motsatt sig planerna med 

Ångholmen. De hade ansett att kapellet skulle förläggas närmare byn och 

vara fullt synligt. Den nya marken, inköpt från August Eriksson i 

Östergården, legitimerades också med att denne hade en djup förståelse för 

                         
143 RA, SKDA, Kapellstiftelsen Ansgars minne, ”Kapellstiftelens Ansgars minne, 

redogörelse för åren 1929 och 1930”.  
144 ”Ansgars och Hergiers helgedom” i Söderblom 1930: 106–108. 
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Ansgars gärning och därför besatt förmågan att välja ut den bästa platsen 

för kapellet. Ärkebiskopen menade dessutom att det fanns skäl att tro att 

Erikssons släkt hade levt på Björkö i flera hundra år, kanske så långt 

tillbaka som till 1500-talet och att hans förfäder hade sett Ansgar anlända 

till Birka. Söderblom hävdade också att Östergården hade tillhört 

ärkestiftet i ett par århundraden från och med 1324. År 1928 hade 

dåvarande ägaren av Östergården, August Eriksson, tecknat köpe-

kontraktet med Söderblom i egenskap av ärkebiskop, alltså Ansgars 

efterträdare. Cirkeln var således sluten.  

Också planerna för kapellets utformning förändrades under 1929. 

Från början hade tanken varit att kapellet skulle byggas i trä. Den nya 

platsen krävde emellertid en robustare konstruktion. Det byggmaterial 

som valdes var granit, en särskild röd granit, som Söderblom hade sett vid 

sitt första besök på Östergården. Symboliken sträckte sig också till platsen 

varifrån graniten kom. Den var upptagen från botten av Mälaren, samma 

sjö som Ansgar färdats på. Även bjälkarna i taket på kapellet skulle 

tillverkas av träd från Mälarens stränder. Den slutgiltiga modellen för 

kapellet var inte antikvarisk. Kapellet skulle bli ett nutida monument, 

skapat av den nutida svenska kristenheten. Det var skapat till minnet av 

Ansgars gärning som tillhörde forntiden, samtiden och framförallt 

framtiden.145 Ett kapell skulle till varje pris byggas på Björkö. Varje 

förslag på plats legitimerades med olika historiska skäl, vilka pragmatiskt 

ändrades vid behov.     

3.6 Planer inför Katolska kyrkans Ansgarjubileum  

 

Den 11 november 1928 publicerade tidskriften Credo ett föreslag från den 

finländske katoliken Jarl L:son Renvall, om att en ”nordisk katolikdag” 

                         
145 ”Ansgars och Hergiers helgedom” i Söderblom 1930: 97–98, 102–105. Uppgifter 

om Östergården hade Ivar Widegrens forskning gett, se efterskrift sid 208. 
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borde genomföras nästkommande sommar. Att sammanföra Nordens 

katoliker vore uppbyggligt. I anslutning till artikeln lämnade redaktionen 

upplysningen att Sveriges katoliker 1929 skulle fira minnet av Ansgars 

ankomst. Förslag på hur detta kunde bli en nordisk angelägenhet kunde 

lämnas till redaktionen för vidarebefordran till organisatörerna.146 

Meddelandet är det första tecknet på att de svenska katolikerna planerade 

ett Ansgarjubileum.   

Den 22 januari 1929 deklarerade biskop Johannes Müller att 

jubileumsåret skulle inledas med en Ansgarfest den 4 februari. Då skulle 

ett herdabrev särskilt ägnat Ansgars minne offentliggöras. I mitten av 

augusti skulle kyrkan anordna en stor högtidsfest i Stockholm och en 

vallfärd till Birka. Utländska gäster skulle bjudas in till firandet. I övriga 

svenska katolska församlingar skulle Ansgars minne uppmärksammas 

genom särskilda predikningar och högtidsgudstjänster. Jubileumsåret 

skulle avslutas i januari eller februari 1930.147 

Sedan 1926 hade två katolska tidskrifter utgivits parallellt. Hemmet  

& Helgedomen var en församlingstidning medan Credo var ett mer 

intellektuellt språkrör.148 I en ledare i Hemmet & Helgedomen 15 januari 

1929 skrev pater Ansgar Meyer att Corvey och Björkö, två motpoler, 

symboliserade Ansgars dubbla egenskaper. Munken Ansgar levde i Corveys 

lugna klostermiljö där världen var utestängd, men han hade också tagit sig 

till Sverige. Han var både en klostermunk och en germansk missionär och 

hade, enligt Meyer, en komplex personlighet som hade skapat ett äkta 

nordiskt helgon. Den helige Ansgars anda var det som förenade Corvey med 

Björkö. Det var en äkta katolsk anda. 1100-årsfirandet skulle gestaltas i 

denna anda för att vara giltigt.149 

                         
146 ”Nordisk katolikdag?”, Credo 11 november 1928.  
147 RA, Katolska biskopsämbetet, korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 1929, 

”S:t Ansgariusjubileum” 22 januari 1929.  
148 ”Credos nyhetsbrev”, Credo 1926, nr 1. 
149 Hemmet & Helgedomen 1929, nr 10. 
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Relationen mellan Corvey och Sverige i nutiden framgick av en 

hälsning från det romersk-katolska prästerskapet i Corvey till den 

apostoliske vikarien i Sverige, som sänts i samband med åminnelsen av 

Ansgars dödsdag, 3 februari 1929. De hoppades att det ljus som Ansgar 

hade tänt i Sverige återigen skulle lysa starkt och bidra till en sann enhet.150 

De katolska prästerna i Corvey önskade att Sverige skulle återgå till denna 

sanna katolska tro. Uppmärksammandet av Ansgar skulle vara en del i 

missionsarbetet och hans gärning blev en symbol och inspiration för den 

nutida missionen i Sverige. 

I april presenterade den katolska S:t Ansgariuskommittén en 

historisk bakgrund till firandet och dess utformning. Kommittén hade sitt 

säte i Sankta Eugenias församling i Stockholm. Till skillnad mot Svenska 

kyrkans planerade firande år 1930, markerades tydligt att det var just år 

1929 som 1100 år hade förflutit sedan Nordens apostel Ansgar kom till 

Sverige. Mer specifikt skulle detta ha skett på hösten 829. Det resulterade 

i att en liten skara kristna samlats kring Ansgar, och Nordens första 

katolska kyrka hade byggts. Kung Björn omnämndes i bakgrunds-

teckningen, men han gavs ingen avgörande roll för kristnandet. Istället 

framställdes hedendomen som en existerande makt, där den kristna skaran 

i Birka var ett hopp och segrande exempel. Ansgars största seger var att 

han, den dominerande hedendomen till trots, lyckades sprida kristendomen 

till Sverige, vilket var unikt i nordeuropeisk missionshistoria. Till detta 

minne skulle jubileumsfesten anknyta.  

Kommittén beskrev också de vallfärder till Björkö som genomförts 

sedan 1921. Jubileumsfesten 1929 skulle bli kulmen på denna tradition. 

Vallfärden skulle avslutas i Sankta Eugenia kyrka, i den första katolska 

kyrkobyggnaden i landet sedan reformationen. Den skulle vara en 

åminnelse av den katolska kyrkan före reformation; en kyrka som skulle 

återupprättas. Det sovande Birka skulle väckas till liv. Bland katolikerna 

själva fanns dock insikten att de utgjorde en liten minoritet, omkring 4 000 

                         
150 ”S:t Ansgarjubileum i Corvey”, Hemmet & Helgedomen 1929, nr 4. 
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personer. De var alldeles för få för att kunna gestalta en äkta katolsk tro. 

Därför togs ett strategiskt beslut att bjuda in katoliker från hela Norden 

till firandet. Syftet var att uppvisa en katolsk samhörighet inför den 

svenska offentligheten och visa att nationella gränser var obetydliga.151 

I en ledare i Hemmet & Helgedomen den 15 augusti framställdes 

Ansgar som en kämpande apostel i Jesu fotspår. Han hade trotsat stora 

faror på sin färd till Sverige, en resa som med moderna ögon framstod som 

omöjlig. Det var antingen seger eller död. Ansgars främsta mål var att 

förkunna evangeliet till Nordens folk och förena i den Katolska kyrkans 

enhet. Ansgars fromhet, självförsakelse, späkning och kärlek till de 

nordiska folken skulle hedras vid jubileet.  Det var, enligt ledaren, den 

sanna romersk-katolska kyrkan som skulle fira och det var samma kyrka som 

Ansgar 1100 år tidigare planterat i Sverige.152                          

Den 15 augusti meddelade kommittén för jubileet att förberedelserna 

var färdiga. Med viss förvåning konstaterade de att det utländska intresset 

för Ansgar hade varit stort. De flesta av de inbjudna utländska gästerna 

planerade att närvara. Enligt kommittén berodde det på insikten att 

Ansgarjubileet inte var en lokal angelägenhet, utan var i hela den Katolska 

kyrkans intresse. Alla svenska katoliker förväntades delta för att bekänna 

den tro som Ansgars hade predikat och som alltfort predikades av den 

Katolska kyrkan. Biskop Müller instämde och menade att de svenska 

katolikerna hade till uppgift att uppvisa en sann trosbekännelse inför de 

utländska gästerna. Han markerade att firandet skulle vara en fest för de 

svenska katolikerna och deras utländska gäster. Det skulle bli bekännelse 

av den enda, apostoliska, Katolska kyrkan. En tydlig symbolisk handling 

                         
151 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 

1929; ”Ansgarsjubileet i Sverige i augusti 1929, 829-1929”, samt ”Ansgarjubileet i 

augusti 1929”, Hemmet och helgedomen 15 juni 1929. 
152  ”Jesu Kristi Apostel”, Hemmet & Helgedomen 15 augusti 1929. 
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fanns i den särskilda bön som Müller riktade till de svenska katolikerna, 

möjligen också till hela Sveriges folk, utifrån Psaltaren 94: 117.153 

Inför genomförandet av Katolska kyrkans Ansgarjubileum sträckte 

Söderblom ut en hand till Müller. Svenska kyrkan skulle av praktiska skäl 

fira Ansgar under år 1930. Trots detta önskade ärkebiskopen en gemensam 

gestaltning av firandet. Om han hade fått reda på planerna på katolikernas 

firande tidigare hade de som en symbolisk gärning gemensamt kunna ha 

lagt den första stenen för det kommande Ansgarkapellet. Enligt Söderblom 

gjorde tidsbristen och hans vacklande hälsa detta omöjligt att genomföra. 

I ett mycket kort svar tackade Müller för lyckönskningarna inför jubileet 

och sände Söderblom en tillönskan om ett snart tillfriskande. Tanken på 

ett gemensamt firande kommenterade han överhuvudtaget inte.154 

Med anledning av de utländska gästernas deltagande, bland andr 

kardinalerna Micael Faulhaber (1869-1952) och August Hlond (1881-1984), 

väcktes frågan om det var möjligt att ordna en särskild mottagning hos 

kungen. Kungen meddelade att någon mottagning inte kunde genomföras, 

eftersom han vistades på Sofiero under augusti månad, men sände en 

hjärtlig hälsning.155                 

 

 

                         
153 ”Kommen, låtom oss höja glädjerop till Herren. Ty han är vår Gud och vi äro 

det folk, som han har kallat till sin hjord. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordnen 

eder i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn”. Se 

”Ansgarjubileet 17–19 augusti 1929”, Hemmet & helgedomen 15 augusti 1929. 
154 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 

1929: Söderblom t Müller 7 augusti 1929, samt Müller t Söderblom 13 augusti 1929. 
155 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 

1929, Müller t hovmarskalk Nils Rudebeck 10 augusti 1929 samt Rudebeck t 

Müller 12 augusti 1929.  
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3.7 Ett herdabrev om Ansgar 

 

Mellan 1923 och 1930 gav den katolska biskopen Müller årligen ut ett 

herdabrev. I dessa saknades i princip varje referens till Ansgar under åren 

1923 till 1928 samt 1930. Bruket av Ansgar var alltså klart kopplat till 

jubileumsåret 1929.156 Då gavs ett herdabrev ut med titeln Den helige 

Ansgarius liv och verk och hans budskap till oss. Müller deklarerade att 1100 

år förflutit sedan Ansgar hade grundat den första kristna församlingen i 

Sverige på Birka. Liksom Söderblom menade biskopen att Ansgar 

mottagits väl av kung Björn och hade fått predika fritt. Därefter hade 

Hergeir uppfört den första katolska kyrkan i Sverige. Resultatet blev att 

Sveriges första katolska församling grundades. När Ansgar lämnade Birka 

år 831 förvaltades arbetet av Hergeir och Frideborg, och trots oroliga tider 

menade biskopen att församlingen hade hållit fast vid den kristna tron. När 

Ansgar som ärkebiskop återkom till Birka år 851 beslöts ännu en gång att 

evangelium fritt skulle få predikas. Enligt Müller hade Ansgar varit 

avgörande i att besegra hedendomen och på sikt göra Sverige till ett kristet 

land. 

I Ansgars personlighet avspeglades, enligt biskop Müller, både det 

inre och det yttre livet, både den inre bönen och den praktiska förmågan 

att göra skillnad. Ansgar var på samma gång Nordens första mystiker och 

en stor kyrkoledare, och detta hade väckt stor beundran hos kungarna i 

Birka. Det går också tydligt att se hur Müller lyfte fram sidor hos Ansgar 

som den protestantiska sidan tenderade att tona ner. Exempelvis Ansgars 

kärlek till helgonen, framförallt Maria, och betonandet av kroppslig 

botgöring. 

Jubileumsåret 1929 skulle bli ett dubbelt firande: en åminnelse av 

Ansgars gärning, men också att den, enligt Müller, äkta katolska kyrkan åter 

fanns i Sverige, det land Ansgar hade älskat så högt. I herdabrevet 

                         
156 UUB, Katalog 62, ”Samling med Müllers samtliga herdebrev”.  
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benämnde sig Müller Ansgars efterträdare, om än en ringa sådan. Därmed 

fanns det två personer i Sverige som gjorde anspråk på att vara Ansgars 

efterträdare: ärkebiskop Söderblom och biskop Müller. I herdabrevet finns 

en annan intressant uppgift, nämligen en önskan att bygga en kyrka till 

Ansgars minne i Stockholm. I en intervju i Dagens Nyheter angav Müller 

att den nya kyrkan planerades i närheten av Odenplan i Stockholm. Inom 

tio år hoppades han att Ansgarkyrkan skulle stå färdig.157   

3.8 Katolska kyrkans jubileumsfest  

 

Det katolska Angarsjubileet blev en pampig tredagarsfest, med start 17 

augusti 1929. På kvällen inledde en välsignelseandakt i S:ta Eugenia kyrka 

firandet, följt av en stor mottagningsfest för de utländska besökarna i Blå 

hallen i Stockholms stadshus. Den 18 augusti genomfördes vallfärden till 

Björkö med högmässa vid Ansgarkorset, och på kvällen firades en 

tacksägelsemässa. Måndagen 19 januari avslutades programmets med en 

pontifikalmässa och en andakt. I det officiella programmet angavs tydligt 

att icke-katoliker kunde delta i vallfärden, men endast efter särskild 

överenskommelse.158 

Välkomsttalet den 17 augusti framfördes av den påvlige kabinett-

sekreteraren, baron Gustaf Armfelt. Han riktade hälsningar till Danmark, 

Norge, Finland och England, men också till Italien, Nederländerna och 

Polen. Firandet av Ansgar utgjorde, enligt Armfelt, ett tecken på enhet 

mellan nord och syd. Särskilt viktigt var minnet av det frankiska riket som 

                         
157 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 

1929, ” Den helige Ansgarius liv och verk och hans budskap till oss: Herdebrev till 

Sveriges katoliker 1929”. Jämför ”Ansgars minne blott jubileum, en propaganda: 

nya kyrkan i Stockholm dröjer ännu tio år? 200 främmande katoliker till 

högtiden”, Dagens Nyheter 8 augusti 1929. 
158 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 

1929, ”S:t Ansgariusjubileet i Stockholm”.  
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hade skänkt Ansgar till Sverige. På Björkö, Sveriges kristna vagga, hade 

munken Ansgar planterat korset. Genom att betona att Ansgar var munk 

påminde Armfelt om det romersk-katolska arvet. Påvens sak hade varit 

Ansgars sak. Perspektivet var tydligt internationellt men samtidigt 

exklusivt romersk-katolskt.159  

För den dåvarande påven framstod det katolska Ansgarjubileet i 

Sverige 1929 som en viktig angelägenhet, och Pius XI hade sänt en särskild 

hälsning. Påven tackade för att de svenska katolikerna hade bjudit in den 

världsvida Katolska kyrkan för att fira Ansgar. Han påminde också om den 

historiska kopplingen till påven Gregorius IV som hade gett Ansgar 

apostoliskt legat för de nordligaste delarna av Europa. Det fanns en 

kontinuitet mellan påven och Ansgar, och i förlängningen Sverige. De hade 

varit förbundna fram till reformationen, då de kristna i Sverige slitits ur 

moder kyrkans famn. Ansgarjubileet borde, enligt påven, firas i hopp om ett 

återställande av den katolska kyrkan i Sverige. För den lilla tappra skaran 

svenska katoliker skulle Ansgar fungera som en inspirationskälla. Påven 

riktade avslutningsvis en apostolisk välsignelse över det katolska Ansgar-

jubileet.160  

Talet vid högtidsfesten hölls av pater David Assarsson. Det hade 

titeln ”Ansgar och Rom”. Ansgar hade, enligt Assarsson, varit alltigenom 

romersk, ett barn av den äkta katolska kyrkan. Han menade att det fanns 

ett oupplösligt samband mellan det medeltida Sverige och Rom. Politisk 

förvaltning, språk, utbildning och kultur, allt härstammande därifrån. 

Ansgars arv gick därmed inte att särskilja från Rom, och det romerska 

                         
159 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 1929 

”Vår högvördige Herr Biskop D:r J.E. Müller till minne av Ansgarjubileet”, 

Program för festligheterna ”Ansgarjubileet, högtidligen i Stockholms stadshus, blå 

hallen, lördagen den 17 augusti 1929.” 
160 ”Pius P.P. XI till den ärevördige brodern Johannes Erik, titulärbiskop av 

Lorea, Apostolisk Vikarie för Sverige”, Hemmet & Helgedomen 1 september 1929, 

sid 6. 
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kunde inte skiljas från det medeltida Sverige: ”Sök skilja Sankt Ansgar och 

hans verk från Rom. Då kan du lättare skilja solljuset från solstrålen.” 

Pater Assarsson betonade tydligt att vår gamla kyrka i Norden fanns i 

gemenskapen med Rom. Ansgar var en romersk biskop och kyrkan han 

grundade i Norden var den romerska kyrkan. Assarsson kommenterade 

också den protestantiska åminnelsen av Ansgar, som han betraktade som 

glädjande men paradoxal. Väckelsegrupper och Ansgariusföreningar hade 

uppmärksammat Ansgar, trots att statskyrkan stod närmare Sankt 

Ansgars kyrka, såväl historiskt och teologiskt. Att ett kapell eller en så 

kallad vallfärdskyrka planerades var glädjande, men en korrekt hyllning av 

Ansgar måste kombineras med en hyllning av Rom.161  

3.9 Den stora vallfärden 

 

Söndagen den 18 augusti 1929 genomfördes vallfärden till Björkö. Från 

början hade en procession planerats. Från S:t Erikskyrkan, alternativt S:ta 

Eugenia, skulle en stor procession tåga igenom Stockholm till Björkö-

båtarna med biskopen bärandes det heliga sakramentet. Kardinalerna och 

de nordiska katolska biskoparna skulle delta, liksom inbjudna benediktiner 

från länder som på Ansgars tid utgjorde kejsardömet. Också präster från 

Storbritannien skulle delta. De internationella deltagarna skulle på detta 

sätt manifestera kyrkans enhet och katolicitet. Förutom präster skulle 

även lekfolk delta i processionen. Tanken på en ”nordisk katolikdag” 

återkom i planeringen genom att deltagare från övriga Norden bjöds in, 

men inbjudan riktades också till katoliker från Tyskland, Österrike, 

                         
161 ”Ansgar och Rom, tal vid Ansgarius-högtidligheterna 1929”, Credo 9 september 

1929, sid. 228–232.  
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Holland och Belgien. Att myndigheterna skulle vägra ge tillåtelse till 

processionen sågs som osannolikt.162  

Någon procession verkar dock inte ha genomförts, något sådant 

nämns i varje fall inte i den rapport om vallfärden som publicerades i 

Hemmet & Helgedomen den 1 september. Från Stockholm reste över 700 

personer till Björkö. Trots att deltagarna var från olika delar av Europa 

var tanken att deras hjärtan och själar skulle enas vid besöket. Antalet 

pilgrimer översteg antagligen invånarantalet på ön på det gamla Birkas 

tid. Den slumrande ön levde upp och biskopar, abbotar och kardinaler 

vandrade i procession upp till Ansgarkorset. Väl framme firade kardinal 

Faulhaber en pontifikalmässa och 250 personer mottog kommunion. En 

äkta katolsk gudstjänst med så många deltagare på denna minnesrika plats 

ansågs tidigare bara existerat i tanken; nu var det en realitet.163 Vid 

Ansgarskorset, som markerade platsen där Ansgar enligt traditionen hade 

landstigit, hade nu den nordiska katolicismen och katoliker från Europa 

tydligt gjort anspråk på Björkö.         

3.10 Två katolska församlingsfester 

 

Det katolska Ansgarjubileet hade framförallt varit förlagt till Stockholm 

och Björkö, men också i Göteborg och Malmö anordnades festligheter. I ett 

tal vid Ansgarfesten 6 oktober i Göteborg hävade Dr N. Bergius att 

katolicismen var på frammarsch i Sverige. Från att tidigare ha verkat i det 

fördolda kunde kyrkan nu tydligare manifestera sig i samhället. Med 

Bergius egna ord var katakombtiden över. Den stora Ansgarsfesten i 

Stockholm hade varit avgörande för denna förändring. Bergius menade att 

                         
162 RA, Katolska biskopsämbetet, Korrespondens rörande S:t Ansgarsjubileet 1929 

”En offentlig katolsk manifestation af jämförelsevis stora dimensioner till 

Ansgarii-minnet 1929”. 
163 ”Vallfärden till Björkö”, Hemmet & Helgedomen 1 september 1929. 
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den svenska pressen hade väckt större förvåning än fientlighet, även om 

farhågan för romersk propaganda hade yttrats. Detta betraktades dock 

som ett bevis på att den Katolska kyrkan faktiskt växte, men samtidigt 

hade pressen inte insett hur viktig Ansgarsfesten hade varit för de svenska 

katolikerna.  

Pressen hade anklagat katolikerna för att fira ett gammalt 

kulturminne, ett minne som dessutom inte hade gett upphov till en 

varaktig mission. Med hänvisning till Strindberg och hans Blå bok menade 

Bergius att ordet ”kulturminne” var en trollformel, som inte förnekade 

faktum, men som förvanskade sanningen, då levande verkligheter görs till 

döda museiföremål. Strindberg hade, enligt Bergius, upptäckt att det fanns 

andliga verkligheter som moderna människor förnekade. Bergius hävdade 

att när de svenska katolikerna hade firat minnet av den helige Ansgars 

gärning vid Ansgarkorset, så var det något helt annat än ett kulturminne. 

Det var ett minne av en reell andlig verklighet. Om än död, var Ansgar 

fortfarande en andlig kraft, som hade påverkat Sankt Sigrid och alla 

svenska katoliker. Att endast betrakta Ansgars gärning som en mission 

som inte hade blivit varaktig var en modernistisk syn som enbart såg till 

tingens nytta. Bergius fortsatte med att säga att ”Detta är vår sköna 

katolska tro, som övervinner döden och förgängelsen. Vi ser här icke ett 

sedan 1100 år försvunnet och multnat kulturminne, vi se en levande och 

aktuell verklighet.”164 Citatet belyser tydligt synen på kulturminnena, och 

det påminner mycket om Söderbloms tankar om hur de levande minnena 

på Björkö måste få komma till sin rätt.  

På ett liknande tema talade advokat Ruther Salomon vid Malmö 

församlings Ansgarfest den 18 november 1929. Ansgars stora missions-

gärning skulle inspirera nutidens svenska katoliker. I Birka hade Ansgar 

mött ett styvnackat folk och hans kamp påminde på flera sätt om den 

situation som de nutida svenska katolikerna stod inför. Men Ansgar hade 

                         
164 ”Vårt Ansgarjubileum: Ett tal vid församlingsfesten i Göteborg 6:e oktober 

1929”, Hemmet & Helgedomen 1 februari 1930. 
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kämpat för den sanna tron och skulle därför fungera som en 

inspirationskälla i nutiden. På så vis ansåg Salomon att forntid och nutid 

bands samman. Den Katolska kyrkan i forntiden var den samma som den 

moderna Katolska kyrkan. I 700 år hade Sverige varit en del av den kyrkan 

innan reformationen hade förstört det som Ansgar hade lagt grunden till. I 

återstoden av Salomons tal framträdde en allt tydligare polemik, som hade 

sin grund Svenska kyrkans kommande Ansgarsfirande. Enligt Salomon 

tillhörde Ansgar inte protestanterna, eftersom de inte tillhörde den 

Katolska kyrkan och inte löd påven, vilket Ansgar gjort. Fädernas kyrka 

bevarades endast i Katolska kyrkan i Sverige och biskop Müller var 

Ansgars rätta efterträdare, inte ärkebiskop Söderblom.165           

3.11 Det katolska jubileet i backspegeln 

 

Efter jubileet skrev David Assarsson en längre artikel i Credo. Han menade 

att pressreaktionerna hade varit övervägande positiva, med undantag av 

Svenska Dagbladet som han menade hade raljerat över utländska papister. 

Kritik hade också riktats mot utnämningen av Monsignore Maulenberg till 

titulärärkebiskop av Lund. Nyheten om utnämningen hade publicerats 

dagen efter vallfärden i Nya Dagligt Allehanda och genererat ett flertal 

artiklar med farhågor om romersk propaganda. Också i Hemmet & 

Helgedomen skildrades pressreaktionen som övervägande positiv, förutom 

enstaka uttryck som uppfattades som tydligt antikatolska. De svenska 

katolikerna krävde, enligt tidningen, att få bli behandlade som andra 

landsmän och att få besöka sina heliga platser ifred. I övrigt hade den 

svenska folkopinionen, enligt Assarsson, inte kunnat undgå att imponeras 

av det välförberedda och väl genomförda jubileet.166 

                         
165 ”S:t Ansgar minnet”, Hemmet & Helgedomen 1 december 1929. 
166 ”Dagspressen”, Hemmet & Helgedomen 1 september 1929 samt ”Ansgarjubileet 

i efterbelysning”, Credo 9 september 1929.  
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Enligt pater Assarsson skulle det katolska Ansgarjubileet innebära 

ett ökat intresse för Ansgar bland allmänheten. Han menade att det 

svenska intresset för medeltiden tidigare hade varit häpnadsväckande lågt. 

Assarsson resonerade därmed ungefär som Söderblom, men där ärke-

biskopen menade att reformationen skärpt blicken för Ansgar, hävdade 

Assarsson att det snarast var den moderna Katolska kyrkan som under 

1920-talet hade bidragit till det ökade intresset. De svenska katolikerna 

hade upptäckt att många århundraden av Nordens historia tillhörde dem. 

Det fanns därför ingen anledning att hålla sig i periferin. Den katolska 

kyrkan skulle ta plats som den sanna arvtagaren till Ansgar. Intresset för 

jubileet menade Assarsson vara ett bevis att katolska kyrkan i Sverige rönt 

stor framgång.167 

Jesuitpatern Ansgar Meyer, som varit ansvarig för de tidigare 

vallfärderna till Björkö, redogjorde i Hemmet &  Helgedomen för Ansgars 

gärning. Från Corveys kloster hade Ansgar rest till Björkö, därefter hade 

han färdats till Rom, och slutligen hade han blivit ärkebiskop av 

Hamburg-Bremen och apostolisk legat över Norden. Enligt Meyer hade 

emellertid den lilla församlingen i Birka, en isolerad ö i ett hedniskt mörker, 

aldrig försvunnit ur hans tanke och hjärta. I modern tid hade den katolska 

församlingen i Stockholm fått i uppdrag att förvalta detta arv. Små 

trevande steg hade tagits med vallfärder från och med början av 1920-talet. 

Inför 1100-årsjubileet krävdes dock något särskilt. Med den stora högtids-

festen och en ännu större vallfärd hade den katolska närvaron 

manifesterats på ett tydligt sätt. Likt Assarsson menade Meyer att de 

svenska katolikernas isolering var bruten. Men vistelsen på Björkö blev 

samtidigt ett tillfälle att isolera sig, att vara ostörda på den heliga mark 

där den sanna djupa katolska tron kunde upplevas. Enligt Meyer var det 

många deltagare som för första gången upplevde detta. Minnet av jubileet 

skulle bli ett kraftigt verktyg för framtiden.168 

                         
167 ”Ansgarjubileet i efterbelysning”, Credo 9 september 1929. 
168 ”Minnet som står kvar”, Hemmet & Helgedomen 1 september 1929. 
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Finländaren Jarl L:son Renvall, som 1928 förespråkat en nordisk 

katolikdag, ansåg att mycket i hans förslag hade förverkligats. 

Katolicismen hade manifesterats tydligare i samhället, men mycket arbete 

återstod. För att möjliggöra detta förespråkade han att ett Nordiskt 

katolskt förbund skulle bildas. För att inte jubileet och minnet av Ansgar 

skulle bli en statisk, enskild händelse, krävdes en rörelse framåt. Enligt 

Renvall låg det även troligtvis i Ansgars egen önskan att ett sådant 

förbund grundades; Ansgar hade värnat om de nordiska folken och 

grundandet skulle bli ett konkret sätt för de moderna katolikerna att 

förvalta Ansgars arv på.169  

3.12 Protestantiska reaktioner  

 

Den 27 augusti 1929, en vecka efter katolikernas Ansgarjubileum, sände 

Nathan Söderblom ut ett pressmeddelande i en engelsk och en tysk version. 

Det skickades till redaktören för Christian World Today samt ett antal 

tyska och franska tidningar. I meddelandet nämnde Söderblom 

inledningsvis att Svenska kyrkan under 1930 skulle fira 1100-årsminnet av 

Ansgars ankomst till Björkö och att en ny kyrka skulle uppföras. Han 

meddelade också att den romersk katolska kyrkan, som endast hade 3 000– 

4 000 medlemmar i Sverige, varav många utlänningar, hade firat en egen 

Ansgarfest, där flera kardinaler och andra utländska kyrkomän hade varit 

närvarande.  

Enligt ärkebiskopen hade dessa arrangemang fått en oväntad 

konsekvens: nationell enighet. De två politiska motpolerna i svensk press 

Socialdemokraten och Svenska Dagbladet hade, enligt Söderblom, båda två 

tagit avstånd från vad de uppfattade som romersk-katolsk propaganda. 

Söderblom ansåg att denna nyhet var relevant att framföra också till 

allmänheten i andra länder, där annars folk riskerade att bli vilseledda av 

                         
169 ”Tankar och förslag i anledning av Ansgariusjubileet”, Credo oktober 1929.  
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den romersk katolska verksamheten med anledning av Ansgarjubileet.170  

Pressmeddelandet innehöll alltså såväl en allmän kommentar som ett 

ifrågasättande.  

Också professorn i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Emanuel 

Linderholm, kommenterade det katolska jubileet. Liksom ärkebiskopen 

betonade han att de svenska katolikerna endast uppgick till 4 000 personer. 

Trots detta hade den romerska kyrkan representerats av hela sin hierarki. 

Knappast ens under svensk medeltid hade så många höga kyrkliga ledare 

vistats på samma plats. Enligt Linderholm var det ett märkligt firande på 

svensk mark, som påkallade en kommentar från den evangeliska sidan. 

Han menade att det skulle bli svårt för Rom att återta Sverige för 

katolicismen. Påvekyrkan ställde alltför stora krav på de protestantiska 

svenskarna. Enligt Linderholm krävdes det att svenskarna i så fall behövde 

ge upp hela den nationella historien efter reformationen. Rom hade aldrig 

förstått Engelbrekts, Gustav Vasas och Gustav II Adolfs politiska frihets-

strider. Särskilt Gustav Adolf hade enligt Linderholm varit ansvarig för att 

reformationen blev genomförd och bestående.171 

Tidningen Kyrka och Folk kommenterade det katolska Ansgar-

jubileet med tydlig misstänksamhet. I övrigt hade det inte förekommit 

några artiklar med anknytning till Ansgar sedan tidningens grundande 

1923. Rom ansågs vara mer segervisst och expansivt än någonsin och det 

fanns en risk att även Norden skulle återtas. Kardinal van Rossums besök 

1923 hade varit en förberedelse för detta. Att så många utländska katolska 

ledare hade deltagit på Björkö uppfattade tidningen som att Rom såg goda 

missionsmöjligheter. Skribenten menade att det inte tidigare funnits något 

intresse för Ansgar från katolskt håll.  Den romerska propagandan och 

                         
170 UUB, NSS, Ansgar och Birka, Manuskript ”Pressmeddelande på engelska och 

tyska 27/ 8 1929 om det romersk-katolska firandet av Ansgarsminnet i Stockholm 

och effekten därav på svensk opinion”. 
171 UUB, Linderholm 62, ”Ansgarminnet av prof. E. Linderholm” odaterat, (1 

augusti 1929). 
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försöket att återta Sverige var syftet med besöket, inte minnet av Ansgar. 

Katolikerna hade inte behövt fira, eftersom Ansgar tillhörde svenskarna, 

och det var de som hade till uppgift att vörda och fira honom. Kyrka och 

Folk menade att detta var orsaken till att kronprinsen och ärkebiskopen 

valt att inte delta i firandet.172  

Svensk kyrkotidning redogjorde inledningsvis för jubileet på ett 

sakligt sätt och betonade prakten och ceremonierna. Tidningen ansåg dock 

att huvudsyftet med jubileet var att stärka den romerska propagandan i 

Sverige. De många höga katolska ledarnas närvaro ansågs vara ett bevis 

på detta. Att katolikerna mottagits väl i Sverige skulle inte uppfattas som 

att svenskarna hade någon sympati för den romerska kyrkan. Det svenska 

folket, som hade upptäckt evangeliets frihet, skulle inte påverkas av 

romerska parader. Kombinationen av utnämningen av en ny katolsk biskop 

på Island och jubileet uppfattades vara ett sätt för Rom att ”leka medeltid 

i de nordiska länderna.”173   

När katolikerna i Danmark 1926 hade firat Ansgarjubileum menade 

Lars Wollmer (1879–1973) att propagandan också hade stått i fokus. 

Protestantismen var dock den rätta arvtagaren till Ansgar, då han hade 

tillhört en för-katolsk tid.  Hans omvändelse hade varit genom tron allena 

och, enligt Wollmer, var Ansgar därmed en evangelisk man, som därför 

borde firas tillsammans med danska reformatorn Hans Tausen. Enligt 

Wollmer planerades också en protestantisk Ansgarkyrka i Danmark.174  

Den 1 september 1929 publicerades Svenska Dagbladet en artikel av 

ärkebiskop Söderblom med rubriken ”En helig allmännelig kyrka.” 

Artikeln behandlade inte Katolska kyrkans i Sverige Ansgarjubileum, men 

tidpunkten för publiceringen och innehållet hade tydliga beröringspunkter 

med det. Söderblom menade att Kyrkan omkring 200 år efter Ansgars 

                         
172 ”Värnet mot det segervissa Rom”, Kyrka och Folk 1929, nr. 10. 
173 ”Katolikernas Ansgars-jubileum”, Svensk kyrkotidning 21 augusti 1929. 
174 ”De svenska katolikernas utrikespropaganda, några ord i och kring 

katolikinlagan”, Svensk kyrkotidning 21 juli 1926. 



 

 

 

 

 

 

 
 

85 

 

ankomst till Birka definitivt hade splittrats i två delar: en östlig grekisk 

och en västlig romersk. Efter ytterligare 500 år krävdes genomgripande 

reformer, vilket innebar en ny splittring, där en del av Kyrkan stannade 

kvar under påvens välde, och en annan, under ledning av den av Gud 

utsände profeten Martin Luther, drevs ut av samme påve. 

Historien kunde inte ändras. Trots detta menade Söderblom att de 

tre delarna av Kyrkan–den ortodoxa, den romerska och den evangeliska– 

hade rätten att se sig som tillhöriga en universell katolsk kyrka. Vid det 

ekumeniska mötet i Stockholm 1925 då de olika evangeliska kyrkorna och 

samfunden samlats för första gången på länge hade också representanter 

för den ortodoxa traditionen varit närvarande. Däremot hade den romersk 

katolska kyrkan inte deltagit. Fyra år senare, vid tiden för det svenska 

katolska Ansgarjubileet, hade det enligt Söderblom funnits en chans att 

visa enhet, men det exklusiva romerska firandet av Ansgars minne hade 

stärkt splittringen. Söderblom återkom till sin tanke att Ansgar hade levt 

före kyrkosplittringen och därför inte kunde ägas av någon av de stora 

konfessionerna. Ansgar stod i sin kärlek till Kristus och själarna över dessa 

begränsningar. Hans gärning hade fortsatt i alla våra kyrkosamfund i 

Norden.175  

I tidskriften Vår lösen återupprepades Söderbloms slutsats att 

Ansgar inte kunde ägas av någon konfession och att hans verk hade levt 

vidare i alla våra kyrkosamfund i Norden. Det katolska Ansgarjubileet 

hade i mångt och mycket handlat om kyrkopolitik, särskilt svärmandet för 

påven. Alltför liten uppmärksamhet hade ägnats Ansgars ädla, 

uppoffrande och evangeliska karaktär.176         

  

 

 

                         
175 UUB, NSS, Ansgar och Birka, Manus ”En helig allmännelig kyrka,” eventuell 

publicering i Svenska Dagbladet. 
176 ”Det katolska S:t Ansgarjubileet”, Vår lösen 10 september 1929.  
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4. Svenska kyrkans och Sveriges 
Ansgarjubileum 1930                     

4.1 Jubileets kungörelse                    

 

Redan 1928 hade Svenska kyrkans biskopsmöte uttryckt en önskan om att 

landets alla skolor skulle fira minnet av Ansgar. Skolöverstyrelsen delade 

uppfattningen, vilket framkommer i ett brev till kungen 9 november 1929. 

1100-årsminnet av kristendomens införande i landet stundade. På samma 

gång innebar det ett minne av svenska folkets införlivande i en väster-

ländsk och kristen kulturgemenskap. Skolöverstyrelsen ansåg att detta 

skulle högtidlighållas i skolorna och att det skulle ske på Ansgarsdagen den 

4 februari 1930.177  

Den 13 december 1929 utgick ett cirkulär från Kungl. Maj:t och 

Ecklesiastikdepartementet med anledning av högtidlighållandet den 4 

februari 1930. Liksom skolöverstyrelsen ville Kungl. Maj:t understryka att 

1100 år förflutit sedan kristendomen infördes i landet genom Ansgar. 

Genom en farofylld resa hade han vid ankomsten till Birka verkat för att 

kristendomen spreds till de svenska förfäderna. Men missionen hade inte 

blivit varaktig. Trots detta var Ansgarminnet ett av det största och mest 

betydelsefulla svenska historiska minnena. Ansgar hade varit först och han 

hade lagt grunden till den kristna kyrkan i Sverige. För en sådan gärning 

                         
177 UUB, NSS, Ansgar och Birka: ”Skolöverstyrelsen, angående minnesfirande i 

svenska skolor av kristendomens införande i Sverige genom Ansgar”, 

Generaldirektör Otto Holmdahl, 9 november 1929. 
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hade det krävts en särskild personlighet, vilken Ansgar besatt. Han hade 

tjänarsinne och offervilja, och var ett kristet föredöme för alla tider. Man 

menade att Ansgars gärning i förlängningen påverkat hela Sveriges 

historia. Kyrkans enhet och tro hade på sikt fört olika landskaps stammar 

samman till ett gemensamt rike och ett folk, och detta folk hade kopplats 

samman med en europeisk kulturgemenskap. Cirkuläret deklarerade att 

samtliga domkapitel, Stockholms förskoledirektion och alla rikets folk- och 

småskolor skulle fira hans minne.178            

I ett annat cirkulär från Kungl. Maj:t i december 1929 deklarerades 

att en allmän tacksägelsedag skulle infalla på midsommarafton 1930. I 

deklarationen ingick en minnestext författad av ärkebiskop Söderblom 

som skulle läsas upp alla kyrkor. Söderblom menade att året innehöll två 

avgörande minnen av händelser i svenska folkets andliga liv. Det ena var 

minnet av Ansgars förkunnelse och Svea rikes inträde i historiens ljus. 

Också här betonandes av att missionen var önskad, rent av beställd. 

Ärkebiskopen menade att Ansgar hade mött det urgamla svenska 

rättssamhället, kung Björns myndiga statsklokhet och de fria männens 

rådslag på tinget. Därefter hade Birkas hövitsman Hergeir byggt den 

första kyrkan i Sverige. I minnesordet lyftes också Frideborg fram som en 

from kvinna som antagit kristen tro redan före Ansgars ankomst. I Birka 

hade Ansgar funnit utgångspunkten för den nordiska missionen. Det är 

tydligt att Söderblom ville betona att forntiden och hedendomen i Sverige 

inte enbart var mörker. Det fanns något inneboende frihetligt och fromt 

hos folket i Birka och Sverige redan före Ansgars ankomst. 

Det andra minnet som skulle firas 1930 var 400-årsminnet av 

Augsburgska bekännelsen. I minnestexten lyfte Söderblom fram tanken 

att det i Ansgars mission fanns en uttalad risk att den inte skulle bli 

                         
178 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och 

Vendes konung, vår ynnest och nådiga benäghet med Gud Allsmäktig!” 

Stockholms slott den 13 december 1929, (Ecklesiastikdepartementet), Claes 

Lindskog.   
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varaktig, men att det skulle kunna fullbordas. Han menade att den kristna 

tron och livsidealet sammanfattades i den Augsburgska bekännelsen. För 

svenskarna fullbordades Ansgars mission i Augustana. Därför skulle 

Ansgar och Augustana firas gemensamt. Fullbordandet av Ansgars verk 

var, enligt Söderblom, också relevant och giltigt för 1900-talet. Kyrkan 

behövde fortsatt förnyas; reformationen skulle fortsätta.179  

Ärkebiskopen betonade att Ansgars verk var ett resultat av den 

helige Andes verk. Utgångspunkten vid högmässan på Björkö och i 

böndagsplakatet var Heb. 11:24-27 och i synnerhet orden ”Därigenom att 

han liksom såg den osynlige kunde han härda ut”. I Böndagsplakatet 

vidareutvecklades tanken om andens verk i historien; den som hade drivit 

Ansgar till Birka. I Ansgars personlighet fanns en djärv handlingskraft, 

ödmjukhet och tapper tålmodighet, något Söderblom ofta upprepade. Han 

vidareutvecklade på nytt den historiska och teologiska kopplingen mellan 

Ansgar och Augsburgska bekännelsen. Ett sövande ”världssinne” hade 

under medeltiden tagit över kyrkan och känslan för Guds verklighet 

försvagades. Med reformationen väcktes kristendomen, och den osynlige 

andens verk kunde åter få råda. Ett nytt hot mot evangelisk tro framträdde 

under 1600-talet: en katolsk övermakt hotade. Räddningen kom med 

Gustav II Adolf.180 Ansgar, Luther och Gustav II Adolf hade, enligt 

Söderblom, drivits och vägletts av anden. Ansgar hade planterat en 

evangelisk tro i Birka. Luther hade renat den från medeltida förfall och 

Gustav II Adolf hade räddat den från katolsk övermakt. Där fanns den 

                         
179 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Kungl. Maj:ts plakat om en allmän 

tacksägelsedag, som över hela Sveriges rike skall hållas och begås 

Midsommardagen den 24 juni 1930; givet Stockholms slott den (…) december 

1929. Tryckt med viss förändring i Söderblom 1930: 96–98. Jämför 

”Midsommardagen-böndag, böndagsplakatet nu utfärdat”, Församlingsbladet 16 

januari 1930. 
180 Söderblom 1930: 193–195. 
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historiska och teologiska kopplingen mellan Ansgarjubileet och firandet av 

Augsburgska bekännelsen. 

Tidskriften Credo gav Söderblom en eloge för böndagsplakatets 

varma skildring av Ansgars personlighet. Att kombinera Ansgarminnet 

med minnet av Augsburgska bekännelsen underkändes dock helt och 

hållet. De var två ytterligheter som bara kunde föras samman genom 

ärkebiskopens formuleringskonst. Kyrkan hade, enligt Credo, inte 

förvärldsligats, och om så hade varit fallet, vore det levernet som skulle 

justeras, inte läran. Augsburgska bekännelsen hade i själva verket infört 

en ny lära som inte hade sin grund i den tro som Ansgar tagit till Sverige.181 

På ledarplats i Församlingsbladet poängterades däremot att de två minnena 

utgjorde de viktigaste och mest avgörande händelserna i kyrkans historia i 

Sverige. Att fira dem tillsammans skulle stärka det svenska folket i dess 

kärlek till kristen tro och evangelisk bekännelse.182 

4.2 Brilioths bok om Ansgar 

 

Inför jubileumsåret hade ärkebiskop Söderblom tillfrågat Yngve Brilioth 

(1891–1959) att skriva en större bok om Ansgar. Resultatet blev istället en 

populärvetenskaplig skrift, Ansgar–Sveriges apostel.183 Ett första utkast 

hade publicerats 1929 i form av en uppsats, vilken i stort sett oredigerat 

skick infogades i den senare utgivna boken.184 I Församlingsbladet lyftes 

boken fram som ett viktigt hjälpmedel inför det kommande firandet i 

skolorna.185  

                         
181 ”Argus”, Credo 2 februari 1930  
182 ”Det nya året”, Församlingsbladet 2 januari 1930. 
183 Hallencreutz 2002: 100. 
184 Yngve Brilioth, ”Ansgarsminnet”, Lunds stifts julbok 1929, sid 32-50 
185 ”Till Ansgars minne, hjälpmedel för högtiderna 4 februari”, Församlingsbladet 

30 januari 1930. 
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Boken innehåller inledningsvis en redogörelse för Ansgars resa till 

Sverige. Skildringen ligger nära Rimberts Ansgarsvita och Brilioth 

tenderar, liksom Söderblom, att använda Ansgarsvitan tämligen okritiskt. 

I bokens avslutande delar framträder dock mer av Brilioths egen syn, 

särskilt Ansgars koppling till Svenska kyrkan och nationen. Firandet av 

Ansgars minne var viktigt av flera anledningar. Liksom Söderblom 

betonade Brilioth den civilisationsavgörande aspekten; Ansgar var början 

på Sveriges historia. Mer specifikt var det Ansgarsvitan som för första 

gången kastade historiskt ljus över förhållandena i 800-talets Sverige.  

Också betonandet av Ansgar som förmedlare av europeisk kultur 

delade Brilioth med Söderblom. Med Ansgar hade boken kommit till 

Sverige. Han hade fört med sig de allra första böckerna på sin resa och 

Brilioth menade dessa hade använts vid gudstjänsterna i Hergeirs lilla 

kyrka på Björkö. Ansgars predikan och undervisning var dessutom ett 

första tecken på folkuppfostran i Sverige, vilken fortfarande var aktuell.186 

Brilioth menade att det var särskilt angeläget att minnas Ansgar just 

som Sveriges apostel och den svenska kyrkans grundläggare. Många påstod 

att Ansgars mission inte blev varaktig, och också Brilioth ställde frågan 

om Svenska kyrkan verkligen kunde räkna Ansgar och Birkaförsamlingen 

som en startpunkt. Enligt Brilioth fanns det dock inga bevis för att Ansgars 

mission inte gett upphov till varaktig kristendom i landet. Adam av 

Bremen hävdade visserligen att alla spår av kristendom hade utplånats, 

men hans uttalande gällde bara Birka. Den handel som bedrivits vid Birka 

hade på 1000-talet troligtvis flyttats över till Sigtuna, och Sigtuna var den 

plats i Sverige efter Birka som tidigast uppvisat en kristen församling. 

Sigtunaförsamlingen var således en fortsättning på Birkaförsamlingen, 

enligt Brilioth.  

Men det fanns en annan viktig historisk aspekt. Ansgar var grundare 

av ärkestiftet Hamburg-Bremen. Den senare engelska missionen skulle inte 

underskattas, men den var enligt Brilioth inte lika varaktig som ärkebiskop 

                         
186 Brilioth 1930: 29–30.  
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Adalberts missionsgärning på 1000-talet. Ärkebiskopen hade, enligt 

Brilioth, handlat i Ansgars anda, och han menade att det var Ansgars 

förtjänst att hela Norden infogades i den nordtyska kyrkoprovinsen fram 

till grundandet av ärkestiftet Lund i början av 1100-talet. Med den 

utgångspunkten hävdade Brilioth att primatet hade övergått från 

Hamburg–Bremen till Lund, och senare från Lund till Uppsala. Därför var 

ärkebiskop Söderblom att betrakta som Ansgars efterträdare. Han hade 

grundat en Kyrka, vars äkta organiska fortsättning fanns att finna i vår 

egen Svenska kyrka. Utan att ingående diskutera det stundande firandet 

av Augsburgska bekännelsen påpekade Brilioth att reformationen inte 

utgjorde något avbrott. Det var Ansgars kyrka som hade renats och 

förnyats.187 

I augusti 1929 hade de svenska katolikerna firat sitt eget Ansgar-

jubileum. Reaktionerna från utomstående hade både varit neutrala och 

ifrågasättande. Både i Brilioths uppsats, publicerad vid årsskiftet 

1929/1930, och i den senare boken, ifrågasattes deras firande. Enligt 

Brilioth hävdade den romerska kyrkan att hon ensam representerade 

Ansgars kyrka. Han argumenterade kyrkohistoriskt och teologiskt för att 

dessa anspråk var felaktiga. Visserligen hade Ansgar fått sin fullmakt av 

den romerske biskopen, men det var enligt Brilioth stor skillnad mellan den 

gamla romerska kyrkan och den senare och nutida romerska kyrkan. Den 

senare hade avgränsat sig från andra västerländska samfund, vilka alla 

hade sina rötter i den medeltida kyrkan. Istället kom den senare romerska 

kyrkan att ledas av en despotisk påve. Brilioth menade att Ansgar tillhört 

en äldre medeltida sann katolsk kyrka, en allmännelig kristen kyrka, som 

existerade före den stora schismen mellan öst och väst. Där hade 

fortfarande radikala och frihetliga tankar fått existera. Brilioth använde 

exemplet med Ansgars vän, benediktinen Ratramnus (d. 868), som 

predikade Augustinus lära om nattvarden, vilken enligt Brilioth påminde 

mer om Calvins uppfattning än Luthers.  

                         
187 Brilioth 1930: 31–34. 
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I sin bok hävdade Yngve Brilioth att Ansgar tveklöst var en portal-

figur i vår kyrkas historia. Ansgarminnet var en påminnelse både om 

heroiska tider och om ett djupt tusenårigt träd. Genom den kristna kyrkans 

historia fanns en ”gyllene linje” från Sinai och profeterna till Jesus, och 

genom Ansgar hade budskapet nått Sverige. Men minnet måste 

kompletteras med ett ansvar, menade Brilioth. Det var orimligt att fira ett 

Ansgarjubileum utan att erkänna att det fanns ett fortsatt behov av 

mission. Detta hade den stora väckelserörelsen insett i mitten av 1800-talet 

och därför uppkallat föreningar efter Ansgar. Brilioth menade att det 

nutida Sverige präglades av en växande hedendom och uppmanade alla 

kristna att mötas i ”broderlig endräkt” på Björkö för att gemensamt verka 

för missionen. Huruvida denna inbjudan inkluderade de svenska 

katolikerna är en relevant fråga. Brilioths diskvalifikation av den så 

kallade senare romerska kyrkan ger bara en viss antydan.188 

Yngve Brilioth hade en något ambivalent inställning till Ansgars 

personlighet. Det fanns aspekter som var främmande för samtidens 

Svenska kyrka, till exempel vurmen för helgon och underverk, önskan att 

nå martyrskap och förmågan att gråta som tecken på helighet. 

Anmärkningsvärt är att Brilioth ifrågasatte Ansgars tankar om Guds 

vägledning i kristider, samtidigt som han menade att han hade varit helt 

avgörande för Sveriges historia. Ansgar framstod som en ”ödmjuk Jesu 

efterföljare” som hade en fromhet med evangelisk grundton.189    

Något deltagande i det stora Ansgarjubiléet på Björkö blev det inte 

för Brilioth. Istället var han var tillsammans med domprosten i Strängnäs, 

Otto Norberg, representant för Svenska kyrkan vid en minnesfest i 

Augsburg arrangerad av Tyska evangeliska förbundet. Efter besöket 

framförde Brilioth att de nationella minnena i Nordens kyrkor hade 

överskuggat minnet av Augsburgska bekännelsen. Minnet av Augustana 

var särskilt viktigt att framhålla. Den hade inte varit ett avbrott, utan 

                         
188 Brilioth 1930: 34–39. 
189 Brilioth 1930: 36–39. 
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istället ett förtydligande av läran. Den kyrka som Ansgar hade grundat i 

Sverige fick enligt Brilioth sin rätta framställning i bekännelsens 

betonande av den katolska kyrkan och den allmänneliga kyrkans gemen-

samma arv.190 

4.3 Högtidligheterna på Ansgarsdagen  

 

Inför Ansgarsdagen, 4 februari 1930, producerade Söderblom ännu en text; 

en förenklad och förkortad version av böndagsplakatet, som riktades till 

Sveriges skolbarn. Han betonade återigen att Ansgar hade inneburit 

Sveriges inträde i civilisationen och att missionen varit önskad. Enligt 

Söderblom hade Ansgar fått respekt för en urgammal svensk rättsordning, 

uppburen av fria bönder. I Birka hade Hergeir byggt den första kyrkan i 

Norden, och den fromma Frideborg hade tidigare låtit döpa sig. Det nya 

”Ansgarstemplet” på Björkö, som snart var slutfört, skulle stå som minne 

över Hergeirs kyrka. Söderblom betonade också den profetiska aspekten 

av Ansgars verk som en startpunkt för ett senare kristnande av Sverige. 

Ansgars minne skulle hedras på rätt om evangeliet spreds vidare, och den 

svenska ungdomen var en bärande del i detta arbete.191  

I Uppsala anordnade Teologiska fakulteten en Ansgarsfest i 

universitetets aula. Högtidstalare var professor Emmanuel Linderholm, 

medan Söderblom höll ett kort avslutande tal. Dagen före hade en särskild 

Ansgarsvesper hållits i Helga trefaldighets kyrka. Uppsalaskolornas 

firande var förlagda till Domkyrkan, där tal framfördes av professor Sune 

Lindqvist och biblioteksamanuens Herbert Lundh. I Stockholm firades 

Ansgar i samtliga skolor och i kyrkorna hölls Ansgarsvesprar. Inför 

Ansgarsdagen hade Församlingsbladet inte kritiserat feststämningen, men 

                         
190 Yngve Brilioth, ”Till Augstanajubileet i Augsburg” Lunds stifts julbok 1930: 

47–69. 
191 UUB, NSS, Birka och Ansgar, ”Till Sveriges skolbarn från ärkebiskopen.”  
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väl påpekat att också fanns ett allvar kopplat till firandet. Liksom Brilioth 

menade tidningen att det fortfarande fanns en utbredd hedendom i landet, 

och att alla kristna i landet med Ansgar som inspiration borde arbeta för 

att motverka dess utbredning.192 

4.4 Linderholms och Söderbloms tal 

 

Vid Teologiska fakultetens Ansgarfest talade Emanuel Linderholm på 

temat ”Ansgars värld och verk”. Talet trycktes i efterhand i tidskriften Ord 

och Bild. Inledningsvis redogjorde Linderholm för källorna till kunskapen 

om Ansgar. Rimberts Ansgarsvita ansågs vara den viktigaste källan, men 

den hade en del brister och luckor. Det var enligt Linderholm en för tiden 

typisk helgonbiografi, utan att för den delen utgöra osaklig historieskriv-

ning. Bevis för Ansgars levnad och verksamhet kunde härledas och 

bekräftas i andra källor.  

Enligt Linderholm var det från tidig ålder tydligt att Ansgar skulle 

komma att bli en avgörande personlighet. Han hade fått sin utbildning 

klostermiljö, och visade tidigt likheter med vår senare Birgitta. Vid 13–14 

års ålder hade han genomgått en omvändelse. Linderholm jämförde den 

med Luthers. Han menade att de hade delat en evangelisk religiös 

erfarenhet. I Ansgars visioner fanns redan i unga år vad Linderholm 

kallade upptäckten av ”evangeliet i evangeliet”, där fornkyrkans negativa 

sidor fått ge plats för det mest väsentliga i evangeliet. När Ansgar predikat 

i Birka hade han, enligt Linderholm, inlett en kedja som fortsatte med 

Luther, John Bunyan och John Wesley. Slutsatsen var, enligt Linderholm, 

att evangeliet bevarats även i kyrkans mörkaste perioder.       

                         
192 UUB, NSS, Ansgar och Birka: ”Program vid teologiska fakultetens Ansgarsfest 

i Uppsala universitetsaula den 4 februari 1930, ”Teol. Ansgarshögtid”, Upsala Nya 

Tidning 5 februari 1930, ”Ansgarminnet högtidligt firat igår”, Svenska Dagbladet, 

5 februari 1930, samt ”Den fjärde februari”, Församlingsbladet 30 januari 1930.   
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Linderholm kom till slutsatsen att Ansgar anlänt till Birka på hösten 

829. Dock ställde han sig tvekande inför uppgifterna att missionen till 

Sverige skulle vara önskad, rent av beställd. Att Birka blev utgångs-

punkten betraktade Linderholm som ett strategiskt beslut. Det var en 

handelsstad med öppenhet för nya religiösa intryck, till skillnad från 

Gamla Uppsala som var i den religiösa och politiska maktens centrum. I 

Birka hade Ansgar mottagits väl av kung Björn. Därtill hade hövits-

mannen Hergeir låtit döpa sig och blivit den första kristna svensken. 

Hergeir hade byggt Sveriges första kyrka, troligtvis en liten träkyrka.  

Enligt Linderholm hade Ansgar inte upprättat en varaktig mission, 

vare sig Sverige eller Danmark. Det fanns dock något särskilt avgörande 

med Ansgar, vilket inte skulle sökas i historiens stora avgörande händelser. 

Forskningen borde istället, enligt Linderholm, inrikta sig på banbrytarna. 

Ansgar hade varit ansvarig för att missionen till svearna genomförts med 

ord och inte med svärd. Detta stod i kontrast till hur exempelvis sachsarna 

hade kristnats. Linderholm trodde att det fredliga kristnandet av Sverige 

skapat ett minne, som fanns nedärvt i Svenska kyrkan. Enskilda 

personligheter var den viktigaste aspekten i religionens historia och Ansgar 

var en av de största personligheterna i trons värld. Trots att han hade haft 

en vek och känslig natur hade han haft en enorm kraft, vilken möjliggjort 

den farliga och uppoffrande resan till Sverige. Ansgar hade gjort ett gott 

intryck på svearna och vunnit inflytande ”genom en i hierarkiernas 

historia sällsynt och enastående godhet, renhet och uppenbar hederlighet i 

väsen och handling samt tillika genom den andliga myndighet, som han 

också, trots sin försynthet, ägde.” Linderholm ansåg, tydligt idealistiskt, 

att Ansgar helt enkelt ville handla rätt. Inga politiska strategier var 

inblandade. Ansgar var den som först förkunnat kristen tro och etik i 

Sverige, och förkunnelsen hade innehållit det mest väsentliga i 

kristendomen. Han hade varit en uppriktig vän till det svenska folket, och 
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detta fick aldrig glömmas. Linderholm avslutade sitt tal med att deklarera 

att Ansgars gärning var det äldsta och heligaste minnet Sverige hade.193 

När Söderbloms avslutande tal trycktes i boken I Ansgars spår–

pilgrimsfärder fick det rubriken ”Vår historias början.” I talet framträdde 

Söderbloms historiesyn och tanken på att minnesfester var en aspekt i 

skillnaden mellan kulturmänniskan och primitiviteten. Att skära av 

banden till det förflutna var dömt att misslyckas. Även om hedniska 

kungar, hövitsmannen Hergeir och andra personer i Rimberts skildring 

med den moderna människans blick kunde upplevas som primitiva och 

vidskepliga, måste deras minne vårdas. Dessutom var det, enligt 

ärkebiskopen, tveksamt om kristendomen någonstans i världen hade 

introducerats på ett hederligare sätt än i Sverige och betonade att Ansgar 

hade uppskattats av svearna, eftersom han inte hade varit en beräknande 

politiker.  

Ansgar var enligt ärkebiskopen en ”andens och det inre livets man”, 

som förvandlat ideal och seder i Sverige. Återigen påminde han om att 

Ansgar varit lite uppmärksammad under medeltiden, och det var 

reformationen som hade återställt hans rätta plats i folks medvetande. 

Väckelsen och Ansgariiföreningarna som bildades 1865 hade ytterligare 

bidragit till detta.  Ansgar hade blivit ett samlingsnamn, både för 

väckelsen, de statskyrko-kritiska, och för den historiska Svenska kyrkan. 

Han ställde frågan om det fanns något medeltida helgon som hade fått en 

sådan bred uppskattning. Ansgar var ingen dimfigur som behövde 

konstrueras; minnet av honom fanns fast förankrat i den levande 

fromheten. När Söderblom 1924 tog initiativet till att fira Ansgarminnet 

var det med den uppfattningen han drev frågan: Ansgarminnet var en 

självklarhet.      

Söderblom påminde, liksom Emanuel Linderholm, om att 

Ansgarminnet var det äldsta svenska minnet som kunde firas. Den belagda 

                         
193 Emanuel Linderholm, ”Ansgars värld och verk, några anteckningar”, Ord & 

Bild 1930: 273–291. 
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svenska historien var inte äldre än 1100 år, vilket kunde jämföras med 

andra europeiska länder i Europa vars historiska källor i många fall gick 

tillbaka ytterligare 800 år. Tack vare kristna missionärer hade Sveriges 

forntid blivit känd. Den förhållandevis begränsade kunskapen om 

forntiden var en anledning att ännu tydligare lyfta fram dess innehåll. 

”Endast uppkomlingar ringakta sina fäder”, skrev Söderblom. Att fira 

Ansgarsminnet var att fira hela Sveriges historia, dess allra första spår.194 

4.5 Två biskopar om Ansgar 

 

På Ansgardagen 4 februari 1930 firades hans minne i skolorna. I Linköping 

hade biskopen Erik Aurelius (1874–1935) talat vid skolornas 

högtidsfirande. Aurelius menade att minnet inte bara hade en yttre 

betydelse, utan främst var ett inre, nyskapande verk. Ansgars mission hade 

inte gett varaktig kristendom i landet, men han planterade något viktigt 

och avgörande. Att högtidsfesten hölls i Linköping menade Aurelius 

speglade dess lokala historia. Linköpings stift hade till skillnad från det 

övriga Sverige redan under medeltiden haft en varaktig Ansgarskult. Det 

medeltida stiftet uppfattades därmed ha en kontinuitet till den moderna 

Svenska kyrkan, både genom stiftsorganisation och bevarandet av 

Ansgarsminnet.  

Biskop Aurelius ansåg att Ansgar hade gett upphov till en 

religionsförändring i det forntida Sverige, inte genom en drastiskt 

revolutionerande kraft, utan mer genom en begynnande kraft som till slut 

segrade. I kampen mellan hedendom och kristendom hade en kristen tro 

växt fram, vilken i förlängningen ersatte hedendomen. Enligt Aurelius 

fanns det flera historiska exempel på att kyrkan långt fram i historien 

behållit ett hedniskt arv, som skiljde sig mycket från en ren kristen tro. 

                         
194 UUB, NSS, Ansgar och Birka, Manuskript ”4 februari i aulan”, tryckt i Ansgars 

spår: pilgrimsfärder under rubriken ”Vår historias början”. 
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Redan i Ansgars verk fanns spår av den rena tron att finna, särskilt i hans 

personlighet, som Aurelius likt många andra bedömde som tapper, tålig 

och viljestark och genom att han predika en personlig kristen tro. Aurelius 

gjorde dock inte någon explicit koppling mellan Ansgar och Augsburgska 

bekännelsen. Ansgar hade gett svenskarna en särskild gåva och en särskild 

tro. Liksom Söderblom manade Aurelius de svenska ungdomarna att ta sig 

an detta arv och framförallt föra det vidare till nästa generation.195  

Ett annat tal på Ansgarsdagen hölls av biskopen i Växjö stift Edgar 

Reuterskiöld (1872–1932). Hans utgångspunkt var frågan om enskilda 

personers betydelse i historien, som han menade var viktigare än de stora 

strukturerna. Han ansåg att en stor personlighet var avgörande i historiska 

genombrott och förändringar. I fallet Ansgar fanns det, enligt 

Reuterskiöld, skäl att reflektera över vad som var mest avgörande i fråga 

om Sveriges kristnande. Ansgars mission hade inte blivit varaktig. Istället 

hade S:t Sigfrid i början av 1000-talet befäst kristendomens ställning i 

Sverige. Liksom Söderblom framhöll biskopen dock att Ansgar hade sått 

ett frö. Enligt Reuterskiöld bestod fröet både av en enkel kult och framtida 

stora personligheter. Han gjorde en tydlig åtskillnad mellan den enkla kult, 

som ska ha funnits på Birka, och vad han kallade den nuvarande romerska 

kulten. Birka och Rom var skilda i kult och geografi.  

Som en reaktion på de svenska katolikernas Ansgarfirande menade 

Reuterskiöld att de nuvarande svenska katolikerna inte ägnade sig åt 

samma kult som den Ansgar hade tagit till Birka. Från Ansgar gick enligt 

Reuterskiöld en linje till Hergeir, som hade sett skillnaden mellan yttre 

gudsdyrkan och inre sanning. Samma insikt hade funnits hos reformations-

männen, i Augsburgska bekännelsen och hos Gustav II Adolf. Minnet av 

                         
195 Erik Aurelius, ”På Ansgarsdagen, tal vid skolornas Linköping Ansgarshögtid”, 

Församlingsbladet 13 februari 1930. 
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Ansgar kunde bäst uppmärksammas genom att betrakta sambandet 

mellan årtalen 830, 1530 och 1630.196   

4.6 Högtidlighållandet av Ansgar och Augsburgska 

bekännelsen  

 

På midsommardagen, 24 juni 1930, ägde Svenska kyrkans och hela 

Sveriges stora jubileumsfest rum, både ute på Björkö och inne i Stockholm. 

På Björkö invigdes kapellet i närvaro av kungen. Huvudansvaret för 

invigningen hade Söderblom som assisterades av fem biskopar, vilka 

tillsammans firade en högmässa. Officierade gjorde Lundabiskopen 

Edvard Rodhe (1878–1954) på grund av att det första egna ärkestiftet i 

Norden hade sitt centrum i Lund, och därigenom utgjort fortsättningen på 

Ansgars mission.  

Högmässotexten var Heb. 11:24–27, som berättar om att Moses hade 

velat utstå lidande för Guds folk, och sett den osynlige anden. Samma ande 

hade drivit Ansgar till Sverige. Kollekten från högmässan skulle gå till 

missionen. Ansgars missionsgärning skulle verka framåt, och svenska 

missionärer skulle i Ansgars fotspår sprida evangeliet till nya platser i 

världen. Högtidsdagen avslutades med två högtidsjubileer i Storkyrkan 

respektive Högalidskyrkan, följt av en stor fest i Blå Hallen, precis som de 

svenska katolikerna gjort ett år innan.197   

 

                         
196 Edgar Reuterskiöld, ”Ansgar, Sveriges apostel, tal vid Växjö högre allmänna 

läroverks minnesfest den 4 februari”, Växjö stifts hembygdskalender 1930: 9–16.  
197 UUB, NSS Ansgar och Birka, ”Midsommardagen 1930 på Björkö”, ”Inbjudan 

till Ansgarskapellets invigning på Björkö” ”Midsommardagens kollekt”, 

Församlingsbladet 12 juni 1930. UUB, NSS, Ansgar och Birka Manuskript: ”Blå 

hallen midsommardagen”.  
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4.7 Invigningen av kapellet 

 

I invigningstalet på Björkö hade Söderblom betonat att det inte var några 

vålnader som firades. Ansgar, Frideborg och Hergeir var visserligen döda, 

men deras minne var en ständig närvaro i kyrkan. I Birkakapellet skulle 

bilderna på dem symbolisera detta. De tre personerna framställdes som en 

treenighet, bestående av Frideborgs kärlek och omtanke, Ansgars tro och 

mission och Hergeirs omvändelse, vilket blev det stora hoppet och start-

punkten för Sveriges kristenhet. Men enligt Söderblom hade verket 

fortfarande inte nått sin fullbordan. I kapellet skulle denna fullbordan ske. 

Inte bara som ett minne av det förflutna, och ett uttryck för en levande 

gudsdyrkan, utan också för framtiden. Söderblom ansåg att 

Ansgarkapellet med dess stadiga konstruktion skulle stå kvar nästintill för 

evigt, åtminstone betydligt längre än vad Birkas helgedomar hade gjort. 

Det var en symbol för att Kyrkan stod som en evig konstant i en 

föränderlig värld.198 

När kung Gustav V talade på invigningen var budskapet att firandet 

handlade om minnet av Sveriges första predikan. Sveakungen Björn hade 

bjudit in Ansgar, och inte långt ifrån platsen för kapellet hade Sveriges 

första gudstjänst hållits. Kungen menade, liksom många andra, att 

Ansgars missionsgärning hade inneburit en brytpunkt i Sveriges historia. 

Med Ansgars predikan hade rättfärdighet och plikt format det svenska 

folket. Med uppmaningen Varer svenske! skulle svenska folket sätta 

fosterlandet först. Det var en frihet under ansvar: att inte låta 

partipolitiska splittringar hota landets enhet. På så vis skulle ett värdigt 

minne av Ansgar gestaltas.199  

Församlingsbladet beskrev invigningen och jubileet som en stor 

religiös folkfest. Uppåt 5 000 personer hade närvarat. Söderblom hade 

                         
198 UUB, NSS, Ansgar och Birka Manuskript: ”Invigningen av Hergiers och 

Ansgars helgedom”.  
199 ”Varer svenske! Konungens tal på Birka”, Församlingsbladet 27 juni 1930.   
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enligt tidningen gjort en oerhört stor prestation och Ansgars efterträdare 

hade nu äntligen fått gestalta minnet av Ansgar i ett praktfullt kapell. Att 

Frälsningsarméns musikkår fanns på plats och ackompanjerade 

högmässan uppfattades som att cirkeln var sluten. Inspirationen till att 

bygga kapellet hade kommit från Frälsningsarméns dåvarande 

kommendör Johan Ögrim. Också delar av Missionsförbundet hade varit 

delaktiga i invigningen, genom en sångkör. På ledarplats i Svensk 

kyrkotidning spetsades detta resonemang till. Invigningen och jubileet hade 

varit ett pilgrimståg för hela den nordiska evangeliska kristenheten och 

inte mindre än 27 biskopar hade varit på plats: svenska, norska, danska, 

finska och lettiska.. 200  

I förteckningarna över officiella deltagare återfanns också två 

Frälsningsarmékårer, Stockholms respektive Södertäljes. Med på 

invigningen hade också metodistförsamlingen i Södertälje funnits och 

Metodistkyrkan i Sverige hade bidragit ekonomiskt till kapellets 

uppförande.201 Söderblom hade i sin predikan på Björkö 1926 uppgett att 

även baptisterna stod bakom Ansgarjubileet. Huruvida några baptistiska 

församlingar deltagit har materialet inte kunnat belysa.    

4.8 Det dubbla jubileet i Stockholms kyrkor 

 

I Stockholms storkyrka talade stadsrådet och biskopen Sam. Stadener 

(1872–1937) på temat ”Stormiga tider och starka män.” Han menade att 

stormiga tider och starka män var Guds redskap: från Ansgars stormiga 

missionsresa till Luthers kamp mot Rom under den stormiga reformations-

                         
200 ”Ansgars kyrka på Björkö invigd–en gripande folkfest av oförgätligt slag”, 

Församlingsbladet 27 juni 1930, ”Minneskapellet på Björkö invigt”, Svensk 

kyrkotidning 2 juli 1930.  
201 UUB, NSS, Ansgar och Birka, ”Ångfartyg som ankomma till Björkö, 

midsommardagen” ”Givare till Ansgarkapellet”.  



 

 

 

 

 

 

 
 

102 

 

tiden. Ansgars och Luthers tro och tiden de levde i hade visserligen varit 

mycket olika. Enligt Stadener förenades de i att båda var utvalda till Guds 

redskap. Gud var mångfaldens Gud som fostrade folk i olika tider och 

situationer.  

Ansgar hade trotsat alla faror det innebar att missionera till Sverige. 

För detta krävdes en alldeles särskilt stark man. På plats i Birka hade han 

haft mandat att grunda en kyrka, men istället hade han grundat en 

gemenskap med den heliga allmänneliga kyrkan. Stadener menade också att 

också när den Augsburgska bekännelsen deklarerades hade den heliga 

allmänneliga kyrkan hävdats. Anhängarna tillhörde en kyrka ”som inte 

var byggd med händer, utan som Anden håller på att uppföra med levande 

stenar.” De stormiga tiderna var över, hävdade Stadener, och den 

evangeliska tron var tryggad i Sverige, men minnet av starka män som 

Ansgar och Luther och deras stormiga tid, som Guds redskap bestod.202 

I Engelbrektskyrkan uppmärksammandes det dubbla jubileet med 

ett högtidstal av den norske biskopen Eivind Berggrav. Talets titel, 

”Lågan och facklan”, syftade på att Ansgar tänt en låga, medan 

Augsburgska bekännelsen var en utvecklande fackla. Enligt Berggrav hade 

kristnandet i Sverige varit en lång process. Först under Gustav II Adolfs 

tid hade Sverige på allvar blivit ett kristet land; Ansgars låga hade då 

flammat upp till en brinnande fackla. I Stockholm, påminde Berggrav, 

hade både Ansgars mission startat, och den hade också manifesterats vid 

det ekumeniska mötet 1925. Facklan brann starkare än någonsin. I 

Augsburgska bekännelsen fanns, enligt Berggrav, det mest väsentliga i 

kristendomen: den kristna tro som Ansgar hade bekänt sig till. I alla 

kulturella brytningstider tenderade förändringar att ske långsamt, men 

med tiden skulle det bli korrekt. Augsburgska bekännelsen var en gåva som 

skulle korrigera. I förlängningen, menade Berggrav, nåddes fullheten: ”Då 

                         
202 Sam Stadener, ”Stormiga tider och starka män, högtidstal vid dubbeljubileet 

den 24:e juni till minnet av Ansgar”, Församlingsbladet 27 juni 1930. 
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bliva vi evangeliska, då bliva vi kristna, då bliva vi Ansgars och Luthers 

män.”203  

I Högalidskyrkan hölls en tredje samling på midsommardagen. Då 

firades en Ansgarsvesper med högtidstal av domkyrkovicepastor Algot 

Anderberg (1893–1963). Rubriken, ”Den himmelska synen”, och utgångs-

punkten kom från 2 Kor. 11: 26–31. Enligt Anderberg hade Ansgar, 

författarna till Augsburgska bekännelsen och Gustav II Adolf varit trogna 

den himmelska synen. De hade agerat på Guds befallning i olika epoker. 

Framtiden måste antas i samma anda. Genom att se och vara trogen den 

himmelska synen, hade Ansgars syn ärvts genom tiden och den skulle 

fortsätta i framtiden.204 

4.9 Festen i Blå Hallen  

 

När Söderblom invigningstalade i Blå Hallen riktade han sig till de 

europeiska gästerna som var närvarade, och gjorde en tydlig historisk 

koppling mellan deras länder och Sverige. Ansgar var den gemensamma 

nämnaren. Söderblom menade att kristendomen anlänt till Birka från 

frisernas land, det moderna Holland. Frideborg skulle också ha 

härstammat därifrån. Också under reformationstiden hade Sverige och 

Holland delat avgörande historiska händelser, en evangeliskt luthersk och 

en kalvinistisk kamp. Söderblom riktade sig också till den franske gästen 

Louis Appia och betonade att Ansgar var född i Frankrike och sedan 

inträtt i benediktinklostret i Corbie. Han beklagade samtidigt att inga 

representanter för klostret var närvarande i Blå Hallen.  

Ansgar hade tillbringat största delen av sitt liv i Tyskland, som 

ärkebiskop av Hamburg–Bremen och med Augsburgska bekännelsen som 

var av tysk härkomst hade Ansgars arv bevarats. I Blå Hallen 

                         
203 Eivind Berggrav, ”Lågan och facklan”, Församlingsbladet 3 juli 1930.  
204 Algot Anderberg, ”Den himmelske synen”, Församlingsbladet 17 juli 1930.  
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representerades Tyskland av pastor primarius Groscurth från Bremen och 

en hälsning framfördes från det evangeliska utskottet i Bremen, som 

riktade ett tack till svenskarna för att ha gett Tyskland Gustav II Adolf, 

som hade räddat landet undan katolicismen. Tyskland hade å sin sida gett 

Sverige Ansgar. På detta sätt fanns det tydliga historiska samband mellan 

länderna.  

Enligt Söderblom var det kanske inte en slump att de länder som 

hade påverkats av Ansgar hade antagit en evangelisk tro. Det fanns 

nämligen ett starkt evangeliskt drag i Ansgars förkunnelse och han hade 

inte ägnat sig åt någon romersk maktsträvan. I de evangeliska länderna hade 

Ansgararvet förvaltats genom att den evangeliska kristenheten var en del 

av den allmänneliga katolska kristna kyrkan.205 

I högtidstalet fanns en ekumenisk dimension. Söderblom påminde 

om att initiativet till en minneskyrka på Björkö hade kommit från Johan 

Ögrim, och denne deltog vid invigningen och festen i Blå Hallen. Enligt 

Söderblom hade stora ekonomiska bidrag inkommit för att bekosta bygget. 

Det var ett bevis för att Ansgarminnet var starkt förankrat i Sverige. 

Wahlmans arkitektgärning, och alla byggnadsarbetare och konstnärers 

arbete hade varit en hyllning och gudstjänst och själva planerandet och 

byggandet av kapellet var en religiös ceremoni.  

I högtidstalet återkom ärkebiskopen till idéer som han hade 

presenterat i många andra sammanhang. Han menade att Ansgar levde i 

en tid med en odelad Kyrka. 700 år senare hade reformationen inletts som 

ett försök att rena kyrkan. Även den romerska kyrkan hade reformerats, 

men ett definitivt brott mot enheten hade skett i och med påvens 

bannlysning av Luther. Augsburgska bekännelsen var det evangeliska 

svaret för att återställa enheten, att åter låta Ansgars odelade kyrka 

gestaltas.                 

                         
205 UUB, NSS, Ansgar och Birka Manuskript: ”Blå hallen midsommardagen” samt 

”Hälsning från Bremen”, Församlingsbladet 27 juni 1930. 
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I högtidstalet förde Söderblom också in ett nytt årtal som borde 

åminnas. Kyrkofadern Augustinus hade avlidit 430, alltså för 1500 år 

sedan. Han var västerlandets största kyrkolärare före Luther och ärke-

biskopen menade att Augustinus budskap stämde väl överens med 

Augsburgska bekännelsens. Det fanns en rak linje mellan Paulus, 

Augustinus, Luther och Augsburgska bekännelsen. Augustinus hade, 

enligt Söderblom, exempelvis hävdat att klostren skulle vara fria 

föreningar. Med tiden hade klostren istället blivit fängelser. När Gustav II 

Adolf 1630 tog strid mot katolska makter var det ett led i samma 

evangeliska frihetssträvan. Söderblom lade ytterligare ett årtal till de 

andra, det största av dem alla. Enligt Emanuel Linderholms efter-

forskningar hade Jesus dött år 30. Jubileumsåret 1930 skulle därmed 

markera minnet av fem årtal: 30, 430, 830, 1530 och 1630.206  

4.10 Katolska kyrkan i Sverige och Svenska kyrkan i samtal? 

 

Mellan 1920 och 1928 hade kommunikationen mellan den Katolska kyrkan 

i Sverige och Svenska kyrka varit obefintlig i fråga om Ansgar. Två olika 

historiebruk existerade parallellt och isolerade från varandra. År 1929 hade 

Söderblom signalerat att ett gemensamt firande vore önskvärt, men biskop 

Müller mötte förslaget med tystnad. Inför jubileet 1930 var det istället 

Müller som tog initiativ till kontakt. Biskopen önskade Söderblom god 

lycka och hoppades att firandet skulle leda till uppbyggelse and välsignelse. 

Han önskade också att det skulle resultera i ”praktisk kristendom” i 

Ansgars fotspår.207 I sitt svarsbrev inbjöd Söderblom Müller att besöka 

Ansgar-kapellet. Enligt Söderblom skulle det stadiga kapellet vara en 

                         
206 UUB, NSS, Ansgar och Birka, Manuskript: ”Högtidstal i Blå Hallen 

midsommardagen 1930”. 
207 UUB, NSS, Brev från Svenskar, Müller t Söderblom 21 juni 1930. 
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andaktsplats århundraden framöver och han önskade att hela Nordens 

kristenhet skulle kunna fira minnet av Ansgar gemensamt där.208 

I Credo beskrevs Svenska kyrkans Angsarsjubileum som ”frånskilda 

bröders” firande. Kapellets placering längre in på Björkö tolkades som en 

markering och ett avståndstagande: platsen vid Ansgarkorset var 

katolikernas. Trots att kapellet hade estetiska kvaliteter, måste 

katolikerna fortsätta be för ett återvändande till fädernas tro, Ansgars tro. 

I Hemmet & Helgedomen rapporterades att en katolsk vallfärd också 

anordnades under 1930. Ett åttiotal personer hade den 7 september begett 

sig dit och den katolska pilgrimsrörelsen var fortsatt stark. Till skillnad mot 

protestanterna i Ansgarkapellet menade skribenten att katolikerna firade 

sin högmässa i ett tempel under Guds himmel, vid Ansgarkorset. Det var 

den rätta platsen att fira den heliga mässan. Vid vallfärden predikade pater 

Meyer om nödvändigheten att ytterligare förstärka medvetandet om 

Ansgar hos svenska katoliker. Att leva i Ansgars fotspår var ett första steg 

för att på sikt återföra Sveriges alla kristna till den äkta katolska tron. 

Ansgarskapellet var resultatet av ett hängivet intresse, men samtidigt ett 

bevis på att enheten med fädernas tro ännu inte var uppnådd.209  

4.11 Synpunkter från Missionsförbundet, EFS och Vår lösen 

 

Kort efter jubileet kommenterade Budbäraren, utgiven av EFS, 

Ansgarjubileets genomförande. Efraim Rang (1869–1934)210 menade att 

Ansgar länge hade varit en undanskymd gestalt i den svenska historien. 

Ansgariförbunden och särskilt H. J. Lundborg hade lyft fram honom i 

                         
208 UUB, NSS, Brev Söderblom, Söderblom t Müller 25 juni 1930. 
209 ”Ur 1930 års Svenska kyrkokrönika”, Credo 3 mars 1931, ”Årets Ansgar 

vallfärd” 1 oktober 1930, ”Sankt Ansgars minne–en plikt”, ”S:t Ansgars 

vallfärdsfond”, Hemmet & Helgedomen 15 oktober 1930. 
210 Lärare vid Johannelunds missionsinstitut, skriftställare och författare.  
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ljuset. Egentligen borde inte den evangelisk-lutherska kyrkan befatta sig 

med Ansgar. Det var den gamla katolska kyrkan som Ansgar tillhörde, och 

den hade vid tiden sedan länge lämnat den apostoliska tidens ideal. Men 

det var något utmärkande med Ansgar. Enligt Rang stod han över den 

katolska kyrkan såväl i dåtid som nutid. Till skillnad från Söderblom, 

Brilioth och andra använde han inte begreppet ”katolsk” i någon positiv 

mening. Istället skrev han att Ansgar ”verkligen [var] en så god protestant 

som någon katolik kunde vara på den tiden.” Enligt Rang hade Ansgar inte 

undervisat om vare sig offer eller dyrkan av Maria eller andra helgon. Det 

fanns en evangelisk grundton. I Birka hade Ansgar framfört ett kristet 

budskap i all sin enkelhet, som Rang hävdade påminde om budskapet i 

Luther lilla katekes. Han ansåg, liksom många andra, att Ansgar inte hade 

kommit till Birka med politiska ambitioner. Det fanns inget världsligt 

maktbegär hos honom och det var särskilt betydelsefullt att evangeliet 

hade spridits med ordet och inte med svärdets.211 

Från Missionsförbundets perspektiv tedde sig Ansgarjubileet som 

paradoxalt. Söderblom hade såväl 1924 som 1926 hävdat att förbundet 

stod bakom projektet, trots att de redan 1925 sagt nej till att bidra 

ekonomiskt. Att en musikkår från Missionsförbundet deltog vid 

invigningen tyder på något slags öppning, men det finns annars inga tecken 

på att förbundet i övrigt aktivt deltog i firandet på Björkö. Tidningen 

Missionsförbundet uppmärksammade att Söderblom genomfört en ståtlig 

ceremoni till ett mycket viktigt minne och menade att de rätta forn-

minnena, de kristna fornminnena, nu hade fått sin plats på Birka. Det var 

dock viktigt att ceremonier inte blev tomma ord, utan resulterade i 

gärningar. Den bästa åminnelsen av Ansgar var att på allvar underkasta 

sig hans livsideal, och att bli en bekännande kristen som vandrade i Jesu 

fotspår. Detta var en tydlig markering gentemot mot Svenska kyrkan och 

det svenska samhället.  

                         
211 ”Ansgarius, blott ett par synpunkter”, Budbäraren 29 juni 1930.  
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I Budbäraren ställdes frågan om Ansgar, en medeltida person, 

överhuvudtaget var relevant för Missionsförbundet. Ansgars teologi och 

tro motsvarade inte Apostlagärningarnas. Trots detta var Ansgarminnet 

det viktigaste Sverige hade att tillgå. Ansgar hade gått före och inlett 

övergången från mörk hedendom till en sakta begynnande ljus 

kristenhet.212 Också i Ansgarius kommenterades Ansgarsfirandet. Janne 

Nyrén gjorde en jämförelse mellan de arbetare som byggt kapellet på 

Björkö och Ansgars missionsgärning. De hade arbetat i det fördolda och 

inte stått i strålkastarljuset. Ansgar hade trotsat stora faror, och Nyrén 

menade att situationen i Birka varit extra farlig och besvärlig. Norden har 

varit Europas mest förskräckliga hörn, ett barbariskt område. Någon 

skildring av ett urgammalt svenskt rättssamhälle, kung Björns myndiga 

statsklokhet, och de fria männens rådslag på tinget, fanns inte hos Nyrén. 

Hedendomen var år 1930 fortfarande utbredd i världen. Därför fick inte 

Ansgarminnet bara bli en nationell fest utan också en inspiration för 

världsmissionen.213  

I Angsgarius tecknade W. Bredberg en bild av Ansgar och hans 

gärning. Han hade varit ett barn av medeltiden, men ingen kyrkofurste. 

Istället hade han en ödmjuk personlig tro. Till skillnad mot Nyrén framhöll 

Bredberg att Ansgars mission hade varit önskad av svearna, och att 

kungen tillät bildandet av en kristen församling i Birka. Att fullständigt 

kristna Sverige kunde man inte avkräva Ansgar. Att han varit först med 

att bringa evangelium till Sverige var en gärning stor nog att fira. Ansgar 

var Nordens apostel och grundaren av en svensk kyrka. Andra folk hade 

kristnat genom korståg och våld, men det hade inte Sverige. Bredberg 

återknöt till flera andra genom att ställa frågan om det fanns ett land där 

kristendomen införts på ett hederligare sätt än i Sverige.214 I artiklarna i 

EFS och Missionsförbundets tidskrifter är det tydligt att det helt saknas 

                         
212 ”Inför Ansgarsminnet”, Missionsförbundet 3 juli 1930. 
213 ”Nordens Apostel”, Ansgarius 1930: 5–10.  
214 ”Ansgar och hans gärning”, Ansgarius 1930: 10–21. 
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hänvisningar till att Augsburgska bekännelsen högtidlighölls samtidigt 

som Ansgar.  

I en ledare i Vår lösen med rubriken ”Ansgar och Augsburg” 

diskuterade Manfred Björkquist Ansgarminnet. 500 år efter Ansgars 

mission hade det fortfarande funnits en hednisk makt i Sverige. Efter 

ytterligare 600 år hade sederna blivit ”humaniserade” och folklivets och 

individens kristnande återstod. Vid en tillbakablick på de 1100 år som 

förflutit menade han att kristnandet av Sverige hade gått långsamt. 

Istället för att blicka bakåt i historien ansåg Björkquist att perspektivet 

skulle vara framtidsinriktat. Det var där Ansgarminnet kunde göra störst 

nytta. Björkquist använde ordet frihet för att beskriva behovet av 

kristnandet av den enskilda individen. Ansgar hade predikat en form av 

odödlighetstro i med beröringspunkter till tanken om fäderneslandet: ”Din 

blomning, slutet än i kropp, skall mogna ur sitt tvång.” Enligt Björkquist 

innehöll Augsburgska bekännelsen, i all sin enkelhet, samma odödlighets-

tro och samma betonande av frihet; en frihet att upptäcka att endast Gud 

kan frälsa människan. I en annan artikel i Vår lösen gjordes en liknande 

jämförelse mellan dåtid och framtid. Kapellet på Björkö hade till syfte att 

påminna om det förflutna, och den stadiga stenkyrkan var en symbol för 

en starkt förankrad kristen tro att brukas av Sveriges folk–Guds folk.215 

4.12 Tidskriften Svensk ungdom och Ansgar 

 

År 1920 hade Axel Lutteman och Oscar Mannström lyft fram Ansgar som 

en förebild för ungdomen. Söderblom kom sedan att rikta en uppmaning 

till Sveriges ungdomar att förvalta arvet från Ansgar. Brilioths bok om 

Ansgar hade lyfts fram som särskilt lämplig för ungdomen. I samband med 

jubileumsåret utkom också en barnbok om Ansgar. I förordet beskrevs han 

                         
215 ”Ansgar och Augsburg” och ”Ansgarjubileet”, Vår Lösen 1930. 
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som den för ungdomens mest betydelsefulla historiska gestalterna i 

Sveriges historia.216  

 I tidskriften Svensk ungdom, som utgavs av Svenska kyrkans 

diakonistyrelse, ägnades ett helt nummer under jubileumsåret 1930 åt 

Ansgar. Där kallades Ansgar ungdomens egen missionär. Man menade att 

kyrkliga ungdomsverksamheten hade försvagats, men att minnet av 

Ansgar skulle återge ungdomsarbetet och missionen dess rättmätiga 

plats.217  Ett exempel på en historiesyn och ett historiebruk kopplad till 

Ansgar finns i en artikel av Samuel Gabrielsson (1881–1968). Under 

rubriken ”Ädel är skaran” beskrevs Ansgar som grundaren av hela Sveriges 

kyrkohistoria. Nästa person i skaran var enligt Gabrielsson Ansgars 

närmaste man i Birka, Hergeir, som byggde den första kyrkan i Sverige 

historia, och Frideborg som varit den första kristna kvinnan i Sverige. Alla 

senare missionärer hade vandrat i Ansgars fotspår, från Sigfrid till Staffan. 

Skaran fortsatte med Olof Skötkonung som sågs som ett bevis för att också 

statsmakten i Sverige skulle kristnas. Gabrielsson menade att det första 

kungadopet var ett tecken att” Sveriges folk skall vara ett guds folk.” 

Också den helige Erik stod i skaran, som de troendes beskyddare, liksom 

heliga Birgitta, som hade varit en stor kvinna som gett upphov till många 

kvinnliga fromma efterföljare.  

Under reformationstiden och 1600-talet hade, enligt Gabrielsson, 

Olaus och Laurentius Petri stått i den ädla skaran, liksom biskoparna 

Johannes Rudbeckius, Haquin Spegel och Jesper Svedberg. Från 1700-

talet och framåt lyfte Gabrielsson fram Anders Nohrborg, Henric Schartau 

och Johan Olof Wallin. Också historikern Geijer stod i den ädla skaran, 

liksom nykterhetsmannen Peter Wieselgrens och missionären Peter 

Fjellstedt. Två kvinnor, Jenny Lind och Lina Sandell, hade med sångens 

                         
216 Harald, Johansson  Nordens apostel, Ansgars liv och verk – Teckningar av Brita 

Ellström och Edv. Berggren Barnbiblioteket Saga 1930 samt Läsebok i Hem och 

skola, Svensk läraretidnings förlag, Stockholm, Gustav Lindströms boktryckeri. 
217 ”Ungdomens egen missionär”, Svensk Ungdom 15 juni 1930: 164. 
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uttryck stått i skaran, och även lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius. 

Alla dessa hade stått i den ädla skaran efter Ansgar. Till skaran ställde 

också Gabrielsson mer eller mindre alla invånare i Sverige under historiens 

lopp.218 I hans historiesyn fanns ingen tydlig reformation, inget behov att 

infoga Ansgar i den Augsburgska bekännelsen.  

4.13 Bokslut och framtidsvisioner 

 

Vid biskopsmötet 1931 redogjorde Söderblom för Kapellstiftelens 

verksamhet under de föregående två åren.219 Under det halvår som följde 

invigningen på midsommardagen 1930 hade kapellet använts vid 12 

gudstjänster och det totala antalet besökare hade uppgått till cirka 15 000 

personer. Stiftelsen angav som tidigare att kapellet var öppet för enskild 

andakt och besök. Kyrkovårdare var hemmansägaren August Eriksson, 

som Söderblom köpt tomten av. Gudstjänster fick genomföras av Adelsö 

prästerskap, ärkebiskopen och Pastor primarius. Andra ”religiösa grupper 

och sammanslutningar” behövde ansöka om tillstånd, och i tveksamma fall 

skulle en särskild bedömning göras. Trots detta skulle kapellet hållas öppet 

för alla, så länge dess helighet respekterades.220  

Huruvida exempelvis Missionsförbundet och Frälsningsarmén fick 

använda kapellet för särskild gudstjänst är inte helt tydligt. Om de 

kategoriserades som andra religiösa grupper och sammanslutningar 

behövdes ett särskilt tillstånd. Den ekumeniska aspekten var därmed inte 

helt självklar, då kapellet först och främst var underställt Svenska kyrkan 

                         
218 ”Ädel är skaran…”, Svensk ungdom, 15 juni 1930: 158–161.  
219 SvKAU, BMA, Biskopsmötets arkiv 1927-1934 A1: 2 ,”Ärenden vid 

biskopsmötet 30-31 januari 1931”, Bilaga till protokollet, Brev från Söderblom till 

Biskopsmötet 28 januari 1931. 
220 RA, SKDA ”Kapellstiftelens Ansgars minne, redogörelse för åren 1929 och 

1930”.  
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och inte var någon allmänkyrklig lokal. I ett brev från Söderblom till 

Ögrim år 1929 finns dock en personlig inbjudan riktad till honom och 

Frälsningsarmén.  Kapellet skulle stå öppet även för dem och han hoppades 

att det skulle bli välbesökt. På ett personligt plan slöts därmed cirkeln som 

startat 1919 när Ögrim kontaktade Söderblom om att fira Ansgars 

minne.221                         

                         
221 UUB, NSS, Söderblom t Ögrim 1 februari 1929.  
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5. Slutsatser, diskussion och reflektion 

I bokens inledning ställdes två frågor:  

 

1. Hur har historieskrivningen och historiebruket av Ansgar format olika 

historiemedvetanden hos Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och anda 

samfund? hur har den legitimerat det egna samfundets identitet och 

historia? Och har den harmoniserat eller stått i konflikt med andra 

samfund? 

 

2. Hur har Ansgarjubileerna år 1929 och år 1930 initierats, utvecklats och 

genomförts? Och hur har en minnesplats skapats och ett historiebruk 

kopplat till Ansgar och platsen Björkö och Birka gestaltas under 1920-

talet? 

 

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar presenterar jag i det följande ett 

antal sammanfattande, reflekterande tematiska delresultat.  

  

5.1. En katolsk Ansgar för en katolsk kyrka  

 

År 2016 försvarade Maria Eckerdal en avhandling i kyrkovetenskap med 

titeln En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Opponenten Jonas Jonsson 

menade att begreppet ”katolsk” är problematiskt, eftersom det kan ha så 

många betydelser och konnotationer. Därtill menade Jonsson att det är i 

stort sett omöjligt att återerövra väletablerade begrepp, särskilt då katolsk 
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är så starkt förknippat med den romersk-katolska kyrkan som 

institution.222   

Just den här problematiken sammanfattar delar av resultaten av 

min studie och har också fått inspirera dess titel. Under 1920-talet ansåg 

nämligen både Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan i Sverige att 

Ansgar hade varit katolsk och att Svenska kyrkan respektive den Katolska 

kyrkan i Sverige var den katolska kyrkan och därmed den rätta arvtagaren 

till Ansgar. Två olika katolska Ansgarbruk och två olika katolska kyrkor var 

vid tiden varandras motpoler. Traditionerna lyfte fram olika aspekter och 

skapade olika bilder av Ansgar. Det finns en parallell till detta i Carina 

Nynäs avhandling om synen på heliga Birgitta i 1900-talsromaner. Nynäs 

använder begreppet bruksfunktion för att belysa att olika aktörer utifrån 

sin egen professionella eller konfessionella bakgrund tenderar att lyfta fram 

olika egenskaper hos sitt studieobjekt.223    

Det fanns i viss mening en gemensam syn på Ansgar i såväl Svenska 

kyrkan, som Katolska kyrkan i Sverige och Missionsförbundet. Ansgar och 

Ansgarvitan hade varit början på Sveriges historia. Kyrkans historia blev 

därmed Sveriges historia, och det skapades ett historiemedvetande om att 

kristendomen civiliserat det forntida Sverige. Kyrkan i Sverige hade 

grundats av Ansgar. För att använda Kjell Blückerts uttryck fanns den 

gamla historiska kyrkan, grundad av Ansgar, vilande i nationen.224 Både 

Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige menade att den medeltida 

kyrkan varit just katolsk. Deras teologiska och historiska förståelse av 

reformationen skapade samtidigt oförenliga historiemedvetanden. En 

aspekt på kristnandet av Sverige var uppfattningen att Ansgar kommit till 

Sverige med ordet och inte svärdet. Kristnandet hade varit frihetligt och 

                         
222 Eckerdal 2016. Jämför recension av Jonas Jonsson publicerad i Kyrkohistorisk 

årsskrift 2016: 246–247. 
223 Nynäs 2006. 
224 Blückert 2000b. 
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utan våld. Från ett protestantiskt perspektiv var detta en del av Ansgars 

evangeliska grundton.  

Ett undantag från denna gemensamma användning av det katolska 

fanns hos Missionsförbundet där begreppet inte alls används i förhållande 

till Ansgar. Inte heller gjordes någon koppling till Augsburgska 

bekännelsen. Ansgar var startpunkten på den kristna kyrkan i Sverige, 

men inte självklart starten på Svenska kyrkan. När EFS kommenterade 

Ansgarjubileet ställdes frågan om Ansgar överhuvudtaget var relevant för 

den evangelisk-lutherska kyrkan. I detta sammanhang användes katolsk 

endast som något negativt i förhållande till protestantismen. En tanke som 

Missionsförbundet, EFS och vissa företrädare för Svenska kyrkan delade 

var däremot att minnet av Ansgar skulle inspirera till fortsatt mission, 

såväl i Sverige som utomlands. Uppfattningen var att det fortfarande 

fanns en utbredd hedendom i Sverige precis som under Ansgars tid. Detta 

ligger i linje med vad Peter Aronsson ser som ett kännetecken på ett 

historiebruk: att händelser i det förflutna kan inspirera till handlingar i 

nuet.        

Gemensamt för Svenska kyrkan, Katolska kyrkan i Sverige och 

Missionsförbundet var att Ansgar utgjorde en historiekultur, en referens 

till det förflutna. Genom bruket av Ansgar och genom att fira hans minne 

skapades olika meningsskapande helheter. Ansgar hade kristnat Sverige. 

Minnet av honom var en gestaltning av att kristendomen i det nutida 

Sverige var levande och en förhoppning inför framtiden. Det katolska 

fanns, enligt Svenska kyrkan, att upptäcka i Ansgars personlighet, gärning 

och predikan. Han hade haft en evangelisk grundton och tillhört den 

odelade Kyrkan. 

Det är samtidigt möjligt att konstatera att Söderblom tämligen sent 

introducerade begreppet katolsk i samband med Ansgar. Först framåt 

1929/1930 benämndes Ansgar explicit som katolsk, såväl av Söderblom som 

av Brilioth. Sedan Katolska kyrkan i Sverige hade genomfört ett exklusivt 

firande, och enligt Söderblom, ett romerskt Ansgarsfirande introducerade 



 

 

 

 

 

 

 
 

116 

 

han begreppen universell katolsk kyrka och allmännelig helig kyrka i 

förhållande till Ansgarsminnet. Ansgar hade levt före kyrkosplittringen 

och tillhörde således delvis en kyrka i det förgångna, men alla katolska 

kyrkor hade del i Ansgars arv. Sven-Erik Brodds förståelse av Söderbloms 

evangeliska katolicitet som ett likställande mellan de evangeliska, 

ortodoxa och romersk-katolska kyrkotraditionerna, får här ett uttryck.225 

I det dubbla firandet av Ansgar och Augsburgska bekännelsen ligger 

den mer subtila betoningen av Ansgar som katolsk. Augsburgska 

bekännelsen ansågs nämligen vara ett katolskt dokument; lika katolsk som 

Ansgar. Svenska kyrkans Ansgarjubileum fick dessutom sitt ramverk 

utifrån Confessio Augustana. Även själva dagen, midsommar hade 

Augsburg som utgångspunkt. Utifrån detta konstruerades en historisk och 

teologisk förståelse av Ansgars personlighet och gärning som passade in i 

det dubbla firande. När jubileet 1930 firades följde det samma struktur som 

ett sekel tidigare. Utifrån forskningsläget var tendensen att från 1500-talet 

och fram till 1800-talet och fortsatt år 1930 göra Ansgar till en symbol för 

en epok i kyrkans historia som föregått en förfallen påvestyrd kyrka. 

Reformationen och Augsburgska bekännelsen kunde enligt detta 

perspektiv återställa kyrkan till Ansgars gyllene tid.  

Från började var planen att Svenska kyrkan Ansgarjubileum skulle 

firas 1929 och att kapellet då skulle vara färdigställt. Emanuel Linderholm 

menade att Ansgar kommit till Birka på hösten år 829, en uppgift som den 

Katolska kyrkan i Sverige också utgick ifrån i sitt Ansgarjubileum.226 

Frågan varför Ansgarjubileet flyttades till 1930 bör därmed ses utifrån ett 

strategiskt perspektiv. Tendensen var att Söderblom och Svenska kyrkan 

lät strategiska motiv vara vägledande i minnesfirandet. Kanske finns det 

fog att tala om ett historiebruk med antydan till missbruk, eller åtminstone 

ett icke-bruk med syfte att tona ned den exakta tidpunkten till fördel för 

firandet av Augsburgska bekännelsen.  

                         
225 Brodd 1982: 101.  
226 Linderholm 1926 samt Brohed 2005: 45.  
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Genom att slå samman firandet av Ansgar och Augsburgska 

bekännelsen och dessutom förlägga det Nordiska biskopsmötet till denna 

tidpunkt, brukades Ansgar och ett historiemedvetande skapades. Såväl 

Svenska kyrkan som andra nordiska lutherska kyrkor, menade att de stod 

i en historisk kontinuitet från Ansgar genom reformationens rening. 

Ansgar hade alltid varit evangelisk-katolsk, vilket reformationen 

förtydligat. På det Nordiska biskopsmötet manifesterades den fortsatta 

kontinuiteten: Ansgars arv förvaltades in i framtiden, och ärkebiskop 

Söderblom, som Ansgars efterträdare, stod i centrum för det tredelade 

jubileet. Trots att Ansgars mission inte blivit så varaktig konstruerades ett 

historiemedvetande som bestod i att Ansgar kristnat Sverige. Man menade 

att han hade sått ett frö, som under reformationen kunde blomma ut. 

Utifrån Carola Nordbäcks reflektion om kyrkohistorisk produktion som 

skapare av ett specifikt kristet historiemedvetande, visar min studie också 

att en specifik typ av protestantiskt/lutherskt historiemedvetande kan 

spåras i fallet med Ansgar. 

Frågan varför ett Ansgarjubileum firades berör först och främst 

tidsaspekten. Enligt Söderblom och Svenska kyrkan hade 1100 år förflutit 

sedan Ansgar kristnade Sverige. Ansgarjubileet bör samtidigt ses i en större 

samhällskontext, särskilt mot bakgrund av att Svenska kyrkan var en 

alltmer ifrågasatt samhällsaktör. Svenska kyrkans bruk av Ansgar kan 

därmed ses som en del av en större kulturexpansion, eller återerövring, av 

den medeltida historien, genom Birgitta och Ansgar. Att den Katolska 

kyrkan i Sverige expanderade och också gjorde anspråk på Ansgar innebar 

att en sorts konkurrenssituation uppstod. I en tid då Svenska kyrkan blev 

alltmer ifrågasatt blev Ansgarjubileet ett sätt att återerövra Ansgar och 

konstruera ett historiemedvetande om att Ansgar precis som Birgitta 

tillhörde Svenska kyrkan och Sverige.  

Möjligen fanns det också en konkurrens om Ansgar och Birka/Björkö 

mellan Svenska kyrkan och det övriga samhället. Från början av 1900-

talet var besök vanliga och särskilda guidade turer anordnades i Birka. 
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Från 1925 arrangerade både Svenska dagbladet och Historiska museet 

sådana utflykter. Riksantikvarieämbetet hade dessutom betonat att det 

ökade intresset för fornlämningar i allmänhet, och Birka i synnerhet, 

bidrog till att skapa en nationell enighet.227 Svenska kyrkans Ansgar-

jubileum kan därmed också ses som ett svar på ett ökat intresse för Ansgar 

och Birka, genom att förstärka och befästa de kristna minnena där och i 

Sverige i stort.  

5.2 Återskapandet av en minnesplats 

 

Utan Söderbloms energiska arbete hade det antagligen inte blivit något 

kapell på Björkö, eller ett Ansgarjubileum överhuvudtaget. Han kan 

betraktas som både initiativtagare och genomförare. Men det blev en 

långvarig process. Omkring ett decennium skulle förflyta mellan förslag 

och förverkligande. Det fanns emellertid en ännu äldre förhistoria. Redan 

1888 hade Söderblom i ett föredrag med titeln ”Sveriges första kristne 

lärare” behandlat Ansgar.228 Ett år senare utgavs föredraget som 

Söderbloms allra första uppsats. Utifrån detta kan sägas att hela fyrtio år 

hade förflutit innan en fulländning skedde.       

Från 1924 då Söderblom offentligt deklarerade sina planer ända fram 

till kapellets invigning intog han en ledarroll. Som ärkebiskop ansåg han 

det vara hans skyldighet. I pressen bedrev Söderblom omfattande 

opinionsbildning och i de olika nämnderna fungerade han som ordförande. 

För egna medel köpte han den tomt som kapellet till slut byggdes på. 

Söderblom blev Ansgarminnets främsta beskyddare. I egenskap av 

ärkebiskop betraktade Söderblom sig som Ansgars efterträdare. I detta 

avseende har min studies resultat flera beröringspunkter med Klas 

Hanssons avhandling om ärkebiskopsämbetet i förändring. Hansson 

                         
227 Gärdin 2014. 
228 Söderblom 1933.  
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menar att Söderblom hade förmågan att nyttja alla tänkbara arenor, med 

en skarp retorik, och särskilt i kulturfrågor hade han ett intensivt ledarskap 

och agerade som en primas för hela kyrkan.229    

Söderblom och andra anhängare till kapellet använde två huvud-

argument: att det fanns ett praktiskt behov och att var viktigt att 

manifestera Ansgars gärning. Det praktiska behovet utgick från ökningen 

av antalet besökare på Björkö och att öns bofasta borde få en ordentlig 

gudstjänstlokal. Oppositionen hävdade att något sådant behov inte fanns. 

De bofasta var få och Ansgarkorset fanns redan där. Ofta argumenterade 

Söderblom just utifrån det praktiska behovet när hans kapellplaner 

kritiserades. Ärkebiskopens planer kan ses som en del av ett allmänt 

ökande kyrkobyggandet i början av 1900-talet.230 Det avgörande skälet för 

honom var dock att kapellet på Björkö skulle stå som ett minne över 

Ansgars gärning och kristnandet av Sverige. Däri ligger själva historie-

bruket av Ansgar kopplat till kapellet. Söderbloms planer att bygga ett 

kapell på Björkö, den plats där han utgick ifrån att en ursprunglig kyrka 

stått, blev en tydlig relation mellan dåtid, nutid och framtid. Kapellet 

skulle både symbolisera ett forntida kristet minne och säkerställa dess 

fortlevnad på Björkö. Björkö/Birka blev en tydlig minnesplats. Söderblom 

och andra använde begreppet pilgrim för att beskriva hur besökaren och 

platsen för kapellet skulle uppfattas. Besökaren skulle vandra i Ansgars 

fotspår.  

Kännetecken på ett minnesfirande är besök på historiska platser, att 

monument skapas eller att gamla återaktiveras. I planerna för kapellet 

återknöts till alla tre aspekterna. Platsen markerade den punkt där Ansgar 

uppfattades ha gått iland år 829/830, Ansgarkorsets manifesterande 1000- 

årsminnet, och en form av återaktivering med kapellplanerna. En aspekt 

på en minnesplats är att den också kan väcka känslor och ibland konflikt. 

Kapellplanerna ledde onekligen till en stor och långvarig konflikt, som 

                         
229 Hansson 2014: 86, 110–111. 
230 Brohed 2005: 72.  
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handlade om relationen mellan de hedniska och kristna minnena på 

Björkö. Anhängare till kapellet hävade att till och med kung Björn hade 

varit mer tolerant än nutida arkeologer och att dessa istället ville bygga 

monument åt Tor och Oden.  

Historiemedvetandet var att dåtidens hedniska samhälle var mer 

tolerant och att kyrkan och kristendomen i modern tid bedrev en kamp 

mot ett alltmer sekulariserat samhälle. Ett kapell skulle manifestera att det 

fanns en levande kristen tro i Sverige och på Björkö. Samma historie-

medvetande innebar att den kristna tron alltsedan Ansgar funnits i Sverige 

och på Björkö. Oppositionen menade istället att öns hedniska minnen 

kunde ta skada av kapellet och lutade sig mot de regler som instiftats år 

1912 när staten köpt marken på Birka. Istället menades att Ansgarkorset 

ett tillräckligt minnesmärke.   

Det finns spår av topofili, platskärlek, i förhållande till Björkö och 

Birka. Man menade att ett av Sveriges allra heligaste och viktigaste 

minnen fanns där. Detta gällde enligt Söderblom inte bara de kristna 

minnena, även fornminnena var en viktig del av Sveriges historia. Utan 

Ansgar och Ansgarsvitan hade Sveriges äldre historia varit okänd, och 

gentemot oppositionen argumenterade Söderblom för att vördandet av 

Ansgarminnet därför måste lyftas fram. De kristna och hedniska minnena 

skulle samexistera. 

Striderna hade kunnat bli slutet för projektet, men det kom att 

realiseras tack vare Söderbloms energiska kamp. Planerna på att uppföra 

kapellet vid Fornborgen övergavs. Istället byggdes det på den mark som 

Söderblom köpt. Platsen fortsatte vara en ”minnesplats”, men fick ett nytt 

innehåll. Söderblom ansåg att ärkestiftet hade ägt den under hundratals år 

och att säljarens förfäder möjligen hade bott på Björkö vid tiden för 

Ansgars besök. Söderblom hade således en tendens att vid behov legitimera 

beslut utifrån olika historiska bakgrunder. 

Planerna på kapellet utformning förändrades också övers tid. Från 

början var tanken att det skulle vara en mindre träkyrka, som möjligen 
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liknade de ursprungliga kyrkorna på platsen. Till slut uppfördes kapellet i 

sten. Detta skulle manifestera att de kristna minnena var levande och stod 

starka och att de skulle förbli starka i framtiden.  

Lindaräng och Ahl-Waris har i sin forskning observerat att historie-

bruksanvändandet i vår egen tid ofta har en kommersiell karaktär. En 

turistnäring skapas utifrån platser och händelser. Söderbloms kritiker 

menade att just planerna på ett kapell skulle förstöra fornminneskänslan 

på Birka och omvandla den till turistplats. På längre sikt platsen 

utvecklades i den riktningen. Antalet besökare ökade efter kapellets 

invigning och idag finns en uppbyggd turiststruktur. Mycket av vad 

Söderbloms kritiker varnade för har därmed realiserats. Söderbloms 

energiska kamp för kapellet och för både de hedniska och de kristna 

minnena på Birka fick som konsekvens att ön på sikt exploaterades och 

fick en alltmer kommersiell karaktär.  

5.3. Ansgarjubileet som ekumenisk manifestation? 

 

I en småskrift om Ansgarkapellet, utgiven 1991, står följande att läsa: 

”Kommendören för Frälsningsarmén i Sverige, Johan Ögrim, hade 1919 

föreslagit ärkebiskop Nathan Söderblom, att man borde uppföra ett kapell 

på Björkö till minnet av Ansgar. Det är alltså i sann ekumenisk anda, som 

kapellet kommit till.”231 I det två källorna i forskningsläget anges också att 

Ögrim varit den som tagit initiativet till kapellet.232 Vi kunde också att 

Söderblom själv och flera tidskrifter lyfte fram just Ögrims roll. Efter den 

närmare granskningen av källmaterialet finns anledning av korrigera 

påståendet. I breven till Söderblom föreslår Ögrim bara att Ansgarkorset 

borde byggas om. Han framför inte tanken på ett kapell. Uppgiften att 

                         
231 Karlsson 1991: 3.  
232 Jonsson 2014: 419 samt Tuulse 1958: 40. 
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Ögrim tog initiativet till kapellet verkar ha kommit från Söderblom själv 

och den har levt kvar.  

Söderblom var också noga med att lyfta fram att en stor del av 

Sveriges kristenhet stod bakom hans kapellplaner, trots att exempelvis 

Missionsförbundet beslutade att inte stödja bygget ekonomiskt. En 

föreställd gemenskap mellan alla kristna i Sverige kopplades till minnet av 

Ansgar. Det Nordiska biskopsmötet kan dock ses som en form av 

ekumenisk manifestation inom ramen för den lutherska kyrkofamiljen. 

Dessutom hade representanter för andra europeiska protestantiska kyrkor 

närvarat vid jubileumsfesten i Blå Hallen. Söderblom önskade att Svenska 

kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige hade kunnat fira Ansgar 

gemensamt, vilket också får ses som ett ekumeniskt initiativ. Märkligt nog 

togs denna kontakt för sent för att kunna genomföras, vilket samtidigt 

ställer frågan om önskan var genuin. Att Ansgar och Augsburgska 

bekännelsen firades på samma gång tycks vara ett uttryck för att det 

handlade om ett lutherskt Ansgarfirande, och detta kan ha uppfattats 

exkluderande i synnerhet för Katolska kyrkan och eventuellt i de olika 

frikyrkorna.  

Den ekumeniska grunden för Ansgarkapellet kan ifrågasättas, såväl 

utifrån initiativen, som utifrån planeringen och slutförandet. På det stora 

hela initierades, planerades och byggdes det inom Svenska kyrkans ram. 

Visserligen gjorde Söderblom uttalanden om att andra religiösa grupper 

skulle ha fri tillgång till det, men med restriktioner. Om kapellet i enlighet 

föreslaget år 1924 byggts som icke statskyrkligt hade den påstått 

ekumeniska grunden tydligare motsvarat historieskrivningen. Mot 

bakgrund i konflikten om fornminnesskyddet verkar Söderblom ha velat 

förstärka bilden av projektets ekumeniska prägel.  
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5.4 Att återta den katolska medeltiden 

 

Allra tydligast blir användningen av begreppet katolsk hos den Katolska 

kyrkan i Sverige. I det sammanhanget gjordes en ständig koppling mellan 

katolsk och Ansgar. Han hade dock inte bara varit katolsk utan också 

romersk. Detta var en tydlig markering gentemot Svenska kyrkans bruk av 

både Ansgar och begreppet katolsk. I detta sammanhang blir också 

problemet med begreppet katolsk tydligt, eftersom det var så tydligt 

förknippat med den Katolska kyrkan i Sverige och användningen kan ses 

som ett försök att monopolisera begreppet.  

Yvonne Maria Werner har betonat att både vallfärderna till Björkö 

och Ansgarjubileet hade en identitetsskapande funktion för de svenska 

katolikerna. Min studies resultat pekar tydligt i samma riktning.233 Kjell 

Blückert har i sin forskning visat att även den Katolska kyrkan i Sverige 

använde sig av en nationell överideologi, vilket särskilt framkommer 

utifrån Bernt David Assarssons kyrkohistoriska produktion. Utifrån min 

studies resultat är det dessutom möjligt att konstatera att biskop Müller 

på ett anmärkningsvisvärt tydligt sätt lyfte fram nationens betydelse och 

vikten av fosterlandskärlek. Liksom Ansgar hade älskat Sverige skulle de 

moderna svenska katolikerna älska sin nation.  

Assarsson publicerade 1918 en skrift med titeln Fädernas kyrka, som 

var en uppenbar anspelning på J. A. Eklunds kampsång från år 1909 med 

samma namn. Enligt Assarsson var den gyllene tiden i Sveriges kyrko-

historia medeltiden, då det hade funnit en tydlig kontinuitet med 

urkyrkan. Reformationen hade förstört kontinuiteten, men i folkdjupet 

hade den gamla katolska tron överlevt, om än svag. Assarsson menade att 

den lutherska Svenska kyrkan var ett luftslott utan historisk förankring. 

                         
233 Werner 1996: 280, 289–290. 
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För att återställa kontinuiteten fullt ut var skapandet av en modern 

skandinavisk katolicism nödvändig. Blückert menar att Assarsson såg den 

gamla katolska tron som en oupplöslig del av nationen. Att återvända till 

Fädernas kyrka innebar också att återvända till Rom.234  

Utifrån min studie kan vi konstatera att Katolska kyrkan i Sverige 

menade att Ansgar i och med reformationen hade förlorat sin rättmätiga 

plats. Ansgar blev ett medel för att återupprätta och vara den rättmätiga 

katolska kyrkan i Sverige. Den särskilda hälsning och uppmaning från 

påven om att Ansgar skulle vara en utgångspunkt för den moderna 

katolska kyrkan är ett tydligt exempel på detta. Ett annat tydligt exempel 

är att biskop Müller explicit ansåg sig vara Ansgars efterträdare.          

I de språkliga nyanserna kan vi också spåra ett försök att göra 

anspråk på Ansgar som katolsk och romersk. Att Ansgar var munk var lika 

viktigt som att han hade varit missionär. De var aspekter bildade en äkta 

katolsk personlighet. I Svenska kyrkans framställning betonades istället att 

han hade haft en inre andlighet, men ändå inte hade varit avskärmad som 

en munk, och att han samtidigt hade en yttre andlighet, utan att för den 

skull vara en politiskt motiverad kyrkofurste med romerska makt-

ambitioner.    

Utifrån Peter Aronssons tre olika begrepp utgjorde Ansgar en 

historiekultur för den Katolska kyrkan i Sverige, en koppling tillbaka i 

tiden, till en ursprunglig gyllene period. Själva historiebruket fanns i 

hävdandet av Ansgar och Birkaförsamlingen som den katolska kyrkans 

startpunkt. Det upplevda sambandet, den föreställda gemenskapen, 

mellan Ansgar år 829 och den expanderande Katolska kyrkan i 1920-talets 

Sverige utgjorde ett specifikt historiemedvetande. Historiebruket av 

Ansgar blev ett sätt att ge mening, legitimitet och att hantera förändring i 

ett allt mer pluralistiskt religiöst Sverige. Ett existentiellt och moraliskt 

historiebruk går också att upptäcka i Katolska kyrkans i Sverige 

Ansgarfirande. Ansgar skulle återupptäckas och fungerade som ett 

                         
234 Blückert 2000a: 212–216 samt Blückert 2000b: 277–280, 284-285.  
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historiskt minne. En aspekt av historiebruket var att händelser i det 

förflutna kan inspirera handlingar i nuet. Ansgars gärning och mission till 

Sverige blev därmed också en grund och en inspiration för katolsk mission 

i 1920-talets Sverige.  

I min studie framträder Ansgarkorset, rest år 1834, som en tydlig 

minnesplats för de svenska katolikerna. Det markerade platsen där Ansgar 

enligt traditionen hade landstigit och utgjorde därmed en äkta katolsk 

plats. Därför hade också det stora jubileet firats där. Där menade man 

dessutom att de svenska katolikerna skulle kunna få vara ifred från det 

övriga samhället. När Svenska kyrkans kapell stod färdigt förstärktes 

denna uppfattning. Att kapellet hade byggts längre in på ön uppfattades 

som en felaktig manifestation av Ansgars arv. Samtidigt befästes 

uppfattningen om att Ansgarkorset tillhörde de svenska katolikerna. Med 

utgångspunkt i Pierre Noras begrepp minnesplats var Birka och Ansgar-

korset en plats där ett specifikt historiemedvetande skapades, och där olika 

historiska händelser kopplades platsen. Utmärkande för en minnesplats är 

en kombination av myter, legender och faktiska historiska händelser. På 

så vis konstruerades ett historiemedvetande och en relation mellan platsen 

och de två årtalen 829 och 1929, trots att missionen i Birka inte blev 

varaktig. Ansgarkorsets betydelse för de svenska katolikerna kan även 

liknas topofili, kärlek till en plats.235 

Denna topofili, där en känslomässig koppling mellan Birka och de 

svenska katolikerna utvecklades, gavs inte bara uttryck för i litterär form. 

Förutom att förlägga det stora jubileet till platsen hade kyrkan sedan 1921 

organiserat årliga vallfärder till Birka. Lindaräng menar att praktiskt 

kroppsligt deltagande på minnesplatser och jubileumsfiranden är vanligt 

förekommande. Genom handlandet förstärks på platsen stärks den 

gemensamma identiteten. Att delta i vallfärderna blev en äkta katolsk 

gärning. Om vallfärden blev en prövning kunde den i någon mån avspegla 

Ansgars uppoffringar. Den föreställda gemenskapen med Ansgars kunde 

                         
235 Gerner 2009: 173–176. 
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återupplevas och fungera stärkande. Vallfärderna kan därmed betraktas 

som en historiekultur, och genom att följa i Ansgars fotspår bedrevs själva 

historiebruket och gav upphov till ett historiemedvetande.  Själv-

förståelsen hos de svenska katolikerna var att sådana vallfärder inte 

genomförts sedan reformationen. De blev således ytterligare en aspekt i 

försöket att återställa den gamla katolska tron i Sverige.  

5.5 Spår av antikatolicism? 

 

I början 1900-talet fanns en utbredd antikatolicism i Sverige som hade 

såväl juridiska och politiska som kulturella/religiösa sidor. Katolska 

kyrkan ansågs vara främmande, hotfull och inte vara del av den luthersk 

svenska kulturen.236 Fanns det då en antikatolicism som specifikt 

kopplades till Ansgarjubileerna? I dagspressen var reaktionerna till 

Katolska kyrkans jubileum relativt positiva med undantag för Svenska 

dagbladet som hade varnat för erövringsplaner.237 Materialet som min 

studie grundar sig på uppvisar ett delvis liknande resultat. Jag har inte 

funnit spår av antikatolicism kopplat till Ansgarjubileerna under åren 

1920–1927. Jag har heller inte funnit tecken på någon diskussion mellan 

konfessionerna om deras anspråk på Ansgar och Birka. Under de första 

åren verkar det ha varit två från varandra isolerade historiebruk. Den enda 

antydningen är att Söderblom ifrågasatte och underkände de svenska 

katolikernas anspråk på Erik den helige.  

Vid biskopsmötet år 1928 varnade Söderblom för att de romerska 

katolikerna planerade bygga en helgedom på Björkö, vilket kan ses som ett 

utslag för en antikatolicism. När Dagens Nyheter kritiserade Söderbloms 

planer för kapellet framträder också återigen problematiken med 

                         
236 Werner 1996: 78–99, 258, 265, Werner 2013: 140, samt Wadensjö 1968: 205, 

221–223. 
237 Werner 1996: 289. 
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begreppet katolsk. Söderbloms planer beskylldes för att vara romersk 

katolska; att kapellet inte skulle bli evangeliskt utan vara utslag av en 

romaniserande tendens. Också detta kan ses som ett uttryck för anti-

katolicism. De mest tydliga uttrycken av antikatolicism fanns i Kyrka och 

Folk och delvis i Svensk kyrkotidning och Vår lösen. Där fanns uppfatt-

ningen om att det fanns en risk för Roms återtagande av Sverige, och att 

Ansgarjubileet enbart handlade om romersk propaganda och makt-

ambitioner från påvens sida. Kommentarer från Söderblom och 

Linderholm ställde frågan om det verkligen var rimligt att de svenska 

katolikerna firat Ansgar, och att denna lilla minoritet inte hade rätt att 

göra anspråk på honom. Brilioth menade att de svenska katolikerna inte 

var de sanna förvaltarna av Ansgars arv, medan biskop Reuterskiöld 

betonade att de moderna katoliker inte hade en kult motsvarande Ansgars, 

som istället hade haft en evangelisk karaktär, som liknade Augsburgska 

bekännelsens innehåll. 

När Söderblom dagen efter det katolska Ansgarjubileet publicerade 

en artikel med titeln En allmännelig helig kyrka framträder ett exempel på 

en mer subtil antikatolicism. Den romersk katolska kyrkan och i synnerhet 

påven hade i samband med reformationen ställt sig utanför den katolska 

kyrkan, och i modern tid hade de vägrat att komma till det ekumeniska 

mötet år 1925. Det fanns en tendens att under 1500-, 1600-, och 1700-talet 

placera in Ansgar som en representant för en gyllene epok i kyrkohistorien, 

fri från härskande påvar och en avfallen kyrka.  

Kjell Blückerts avhandling och Carola Nordbäcks reflektion över 

den kyrkohistoriska produktionen är i sammanhanget relevanta att 

återknyta till. Det är i historieskrivningen och den kyrkohistoriska 

produktionen som identiteter och motidentiteter skapas och upprätthålls 

och att ett specifikt kristet historiemedvetande också kan ge upphov till 

motbilder och rent av bilder av fiender.238 Ett av min studies resultat blir 

därmed att den katolska (romerska) kyrkans historia blir osynliggjord i 

                         
238 Nordbäck 2011: 19–21 samt Blückert 2000b: 158–221. 
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Svenska kyrkans historieskrivning om Ansgar, som en startpunkt och 

representant för en katolsk och evangelisk kyrka, redan före reformationen. 

Svenska kyrkan blir och ersätter den Katolska kyrkan i Sverige. De 

svenska katolikerna blir därmed inte bara osynliggjorda utan även 

ifrågasatta utifrån ett specifikt lutherskt/protestantiskt historiemedvet-

ande, som blir en form av subtil antikatolicism. Svenska kyrkan bedrev 

också ett ideologiskt historiebruk, som en politisk/religiös elit i förhållande 

till en minoritetskyrka med syfte att uppfinna och konstruera en 

historieskrivning till sin egen fördel. Samtidigt ägnade man sig åt ett icke-

bruk av historien, med syfte att glömma och utplåna nyanser i 

historieskrivningen.239 

 

 

                         
239 Karlsson 2009: 58–59. 
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