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Enkel dramatisering

Den heliga Birgitta
Festdag 7 oktober

Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som 
dotter till en mäktig lagman. Redan som barn hade hon visioner och längtade efter ett liv i 
kloster, men vid 13 år giftes hon bort till den 18-årige Ulf Gudmarsson. Tillsammans fick de 
åtta barn, men fyra av dem dog. Både Ulf och Birgitta tog sin tro på stort allvar. Birgitta hjälpte 
fattiga och de gjorde pilgrimsresor till både Nidaros (dagens Trondheim) och Santiago de Com-
postela i Spanien. Efter Ulfs död flyttade Birgitta till Alvastra kloster nära Omberg tillsammans 
med de yngsta barnen. Där började hon få uppenbarelser och kände sig kallad att bli ”Kristi 
brud och språkrör”. Hon ville instifta en ny klosterorden för både munkar och nunnor i Vadstena. 
1349 reste hon till Rom för att få påvens godkännande. Påven befann sig i Avignon, något 
Birgitta kritiserade starkt. Först 1370 godkände påven Urban V Birgittinerorden. Birgitta avled 
1373, efter hemkomsten från en vallfärd till Jerusalem. Hon fick själv aldrig uppleva sitt eget 
kloster i Vadstena, där hennes dotter Katarina blev den första föreståndaren. Birgitta är känd 
för sin oräddhet och viljestyrka, hon kunde vara obekväm och vågade kritisera både kungar 
och påvar. Hon helgonförklarades 1391, hon är Sveriges skyddshelgon och 1999 upphöjdes 
hon av Johannes Paulus II till Europas skyddshelgon tillsammans med Katarina av Siena och 
Edith Stein.

Helgondramatiseringen är mycket enkel, den går att framföra utan någon repetition! Barnen 
har inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser enligt anvisningarna nedan. Så 
den kan göras direkt inom ramen för undervisningen.

Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, och då satsa mer på 
både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker.
Längd: ca 10 minuter.

Roller
Birgitta
Ulf
Katarina

Rekvisita
Sjalar för Birgitta och Katarina
Mössa för Ulf
(Ev kan man ha en kanna och en skål med bröd och frukt, för att visa hur Birgitta ger mat till 
de fattiga.)

Bakgrund
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Inledning

• Idag ska vi lära känna ett helgon, det är en kvinna som var en av medeltidens kändaste 
kvinnor, antagligen den rikaste också, kan någon gissa vem det kan vara?

• Ja, det är den heliga Birgitta, Sveriges, och faktiskt hela Europas skyddshelgon!

(Visa gärna bilden på Birgitta, se dokumentet längst bak.)

Nu börjar vi!

(Inbjud ett barn till att vara Birgitta, ge henne en sjal.)

 ♥ Här ser ni Birgitta. Hon föddes på 1300-talet i Finsta i Uppland och kom från en rik familj.

 ♥ Redan som barn älskade hon att be till Jesus och en gång fick hon i en syn se  jungfru 
Maria.

(Inbjud Birgitta till att falla på knä och göra korstecknet.)

 ♥ Hon drömde om att få bli nunna och komma till ett kloster, men hennes pappa bestämde 
att hon skulle gifta sig när hon bara var 13 år. Det var inte ovanligt på den tiden att flickor 
giftes bort tidigt. Birgittas man hette Ulf och han hade en viktig ställning, bland annat arbe-
tade han för kungen.

(Inbjud en pojke att komma fram och få en mössa på sig och ställa sig bredvid Birgitta 
som nu rest sig upp.)

 ♥ Tillsammans fick de åtta barn, men fyra av dem dog. Både för Ulf och Birgitta var tron på 
Gud mycket viktig. De gjorde långa pilgrimsresor till Nidaros i Norge, och till Santiago de 
Compostela, till aposteln Jakobs grav i Spanien. De ville lära sig av helgonens väg, de 
ville komma närmare Kristus.

(Inbjud Birgitta och Ulf att gå ett varv i rummet, vilket föreställer deras pilgrimsresor.)

 ♥ Birgitta var rik, men hon använde sina pengar för att hjälpa de fattiga. Hon hade en sjuk-
stuga, hon hjälpte fattiga kvinnor och hon brukade själv servera tolv fattiga vid sitt bord, 
precis lika många som Jesus apostlar hade varit. Hon tänkte mycket på allt Kristus lidit för 
oss, ibland lade hon sig att sova på golvet, för att komma ihåg hur svårt Jesus själv haft det.
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(Inbjud Birgitta till att låtsas hälla upp vatten och servera mat, gärna till de andra 
barnen i gruppen.)

 ♥ Efter att Ulf och Birgitta kommit hem från sin långa pilgrimsfärd till Santiago blev Ulf sjuk 
och dog. 

(Ulf får lägga sig på golvet, därefter får han sätta sig hos de andra barnen igen.)

 ♥ Då gjorde Birgitta det som hon längtat efter redan som barn, hon flyttade till ett kloster och 
kallade sig för ”Kristi brud”. I klostret i Alvastra fick Birgitta tid att be mycket. Hon fick visio-
ner, det betyder att hon såg Jesus och hörde ord som han sa till henne. 

(Birgitta står på knä, gör korstecken, och tittar upp mot himlen där hon verkar se nå-
got.)

 ♥ Jesus sa till henne att hon skulle grunda en ny klosterorden för både munkar och nunnor i 
Vadstena. 

 ♥ Om hon skulle grunda en ny orden måste hon resa till Rom för att få tillstånd av påven.

(Birgitta gör ett nytt varv i rummet, för att komma fram till Rom.)

 ♥ Men när hon kom fram till Rom, så visade det sig att påven hade rest till Avignon i 
Frankrike! 

 ♥ Birgitta blev arg och sa ifrån, hon tyckte att påven genast måste tillbaka till Rom (för det 
var ju där som aposteln Petrus var begraven, det har alltid varit påvarnas hem).

 ♥ Till slut kom påven tillbaka till Rom, och han sa ja till att Birgitta skulle grunda en ny 
ordensgemenskap i Vadstena.

 ♥ Birgitta blev gammal och dog, innan klostret i Vadstena var färdigt. Hennes dotter Katari-
na blev föreståndare där. Det var lite sorgligt att hon inte själv kunde bli en Birgittasyster 
i Vadstena, men Jesus tröstade henne i en vision och lovade att hon skulle få bli nunna i 
himlen. 

(Birgitta lägger sig och dör, hennes dotter Katarina sätter sig vid henne.)

 ♥ Efter Birgittas död förstod många att hon varit ett helgon. I Sverige finns idag Birgitta-
systrar i både Djursholm, Falun och Vadstena som följer Birgittas väg, det är en stor gåva 
för oss!

(Visa en bild på en Birgittasyster.)

 ♥ Birgitta älskade en särskild bön. Vi ska alla falla på knä och be tillsammans med Birgitta:

Herre visa mig din väg, och gör mig villig av vandra den.
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