Enkel dramatisering

Maria Elisabeth Hesselblad
Festdag 4 juni

Bakgrund
Maria Elisabeth Hesselblad föddes den 4 juni 1870 i Fåglavik i Västergötland. Familjen
var djupt religiös men hade begränsade medel, faderns lanthandel gick i konkurs. När
Elisabeth var tolv år fick familjen flytta till fattighuset i Skövde.
Sverige var ett fattigt land på denna tid, över en miljon svenskar emigrerade till USA som
det vi idag skulle kalla ”ekonomiska flyktingar”. Vid 18 års ålder valde även Elisabeth att
flytta till USA i en strävan efter att försörja sin familj och få möjlighet att utbilda sig. I USA
kom hon i kontakt med katolska kyrkan och efter en längre tids studier blev hon upptagen
i kyrkans fulla gemenskap den 15 augusti 1902.
Elisabeth började studera medicin med hoppet att bli läkare. Men hennes hälsa var svag
och hon tvingades avbryta sina studier. Under en resa till Rom fick hon en kallelse att
återföra Birgittaorden till Birgittahuset vid Piazza Farnese men också till Sverige. Hon inträdde i karmelitorden 1906 men avgav löftena i Birgittinerordens dräkt. De första postulanterna samlades runt henne 1911 och 1920 fick denna nya gren av Birgittaorden sin
kyrkliga stadsfästelse. Senare fick Birgittasystrarna ha sitt moderhus i Birgittas hus vid
Piazza Farnese.
Under andra världskriget gömde hon judar i klostret och hindrade nazister från att gripa
dem. För detta fick hon utmärkelsen ”Rättfärdig bland folken” av den israeliska staten.
Moder Maria Elisabeth Hesselblad avled 1957 i Birgittahuset i Rom.
Idag finns över 50 kloster i olika länder, i Sverige finns Birgittaystrarna i Djursholm och i
Falun (i Vadstena finns Birgittasystrar som tillhör den gren som grundades av heliga Birgitta). År 2000 saligförklarades Elisabeth av påven Johannes Paulus II och 2016 blir hon
helgonförklarad av påven Franciskus.
Helgondramatiseringen är mycket enkel, den går att framföra utan någon repetition om ni
önskar att använda den som en pedagogisk metod att bättre lära känna Maria Elisabeth
Hesselblad i undervisningen. Barnen har inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser enligt anvisningarna nedan. Ni kan också använda toarullsfigurer.
Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen och då satsa mer på
både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker.
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Längd: ca 10 minuter.
Roller
• Maria Elisabeth Hesselblad
• Mamma Karin
• Pappa Robert
• P Hagen
• Två nazister.
• Barn som gömmer sig.
Rekvisita
• Sjal att lägga över axlarna till mamma Karin.
• hatt eller keps till pappa Robert.
• liten docka som kan vara Elisabeth som bebis.
• Rosenkrans.
• Bok (för Elisabeths studier).
• Bibel.
• Svensk flagga.
Inledning
Börja med ett kort samtal med barnen.
•
•
•
•
•

Idag ska vi lära känna ett speciellt helgon, Moder Maria Elisabeth Hesselblad.
Vet någon vad ett helgon är?
Ja, ett helgon är någon som är uppfylld av Guds kärlek och leder andra människor
närmare Gud. Ett helgon är en särskild vän till Jesus Kristus. Helgon är inte felfria,
men de öppnar dörren till Guds barmhärtighet.
Nu har Sverige fått ett helt nytt helgon! Påven Franciskus har valt att helgonförklara
en svensk kvinna som levde på 1900-talet, alltså för bara 70 år sedan. Det är en stor
glädje för oss i Sverige, en stor välsignelse för oss alla!
Nu ska ni få veta lite mer om vem Elisabeth var…

Nu börjar dramatiseringen…
•

Här har vi mamma Karin.

(Bjud in ett barn till att vara Karin, ge henne en sjal över axlarna.)
•
•

Karin kom från Västergötland, en liten stad som heter Fåglavik, inte långt från Skövde.
Karin var gift med Robert!

(bjud in ett barn till att vara Robert, gärna med keps eller hatt på huvudet)
•

Karin och Robert levde på 1800-talet. Robert hade en lanthandel och de fick sammanlagt 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 barn!

(Låt barnen räkna med sina fingrar!)
•

Men det var något speciellt med barn nummer fem, hon som senare fick namnet Elisabeth.
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(Ge en liten docka till Karin, som får föreställa Elisabeth.)
•

Redan när hon föddes fick Karin en känsla av att det skulle bli något särskilt med just
henne. Karin och Robert trodde på Gud, de tackade honom för allt. Men deras liv var
inte lätt, när Elisabeth var 12 år gick lanthandeln i konkurs och de blev fattiga. På
den tiden kunde fattiga familjer få bo på fattighuset, och där fick familjen bo under en
period.

(Låt Karin och Robert gå en runda i rummet och komma tillbaka och sätta sig på
golvet.)
•

Här är Elisabeth!

(Bjud in en flicka till att vara Elisabeth, låt henne stå bredvid Robert och Karin)
•

När hon var 18 år gjorde hon redan sitt bästa för att arbeta och bidra till familjens
försörjning. Men det var svårt, många var fattiga i Sverige på den tiden, och en hel
miljon svenskar åkte faktiskt till USA för att de hoppades att livet där skulle bli bättre.
Elisabeth bad Gud i sitt hjärta och frågade vad hon skulle göra. Skulle hon våga åka
till USA helt själv? Ja, Gud gav henne mod: hon skulle våga den långa och farliga
resan för att i USA fanns det bättre möjligheter till att utbilda sig och hitta jobb. Elisabeth ville absolut hjälpa sin familj, så med Guds svar i sitt hjärta gjorde hon den långa
resan till New York med båten.

(Elisabeth låtsas kliva på en stor båt, vinkar ajö till Karin och Robert och gör en
ronda i rummet, vilket får föreställa hennes långa resa till USA. Karin och Robert
sätter sig på sina platser igen.)
•

Redan en timme efter att hon kom fram i USA fick hon ett arbete! Men senare blev
hon svårt sjuk, hon lades in på sjukhus.

(Elisabeth lägger sig på golvet, hon har ont i magen, krampar sig…)
•
•

Doktorn var mycket orolig, kanske skulle hon inte överleva? Elisabeth bad till Gud:
om jag klarar detta, så hjälp mig att också kunna hjälpa andra, jag vill utbilda mig till
sjuksköterska!
Elisabeth blev frisk igen, och utbildade sig till sjuksköterska.

(Elisabeth reser sig upp igen och börjar läsa en tjock bok.)
•

Som sjuksköterska kom hon hem till flera katolska familjer, hon blev mer och mer nyfiken på att få tillhöra den katolska kyrkan.

(Ge en rosenkrans till Elisabeth som hon börjar titta på noggrant.)
•

Hon träffade en präst som heter p Hagen,

(Bjud in ett barn till att vara p Hagen.)
•

han undervisade henne mycket om tron och hon studerade Bibeln.

(P Hagen ger henne en Bibel som hon börjar studera mycket. Sedan lär han henne
att göra korstecknet.)

•
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Elisabeth var lycklig över att ha lärt känna den Katolska kyrkan, 1902 bestämde hon
sig för att bli katolik.

(Elisabeth faller på knä, ler till Gud och gör korstecken, p Hagen välsignar henne.
Sedan lämnar p Hagen.)
•

Nu ville Elisabeth gå ännu längre, hon ville bli läkare! Men tyvärr blev hon svårt sjuk,
och hamnade på sjukhus igen.

(Elisabeth får lägga sig på golvet igen, får en sjal över sig.)
•
•
•

Nu trodde läkaren att hon skulle dö.
Då sa Elisabeth: innan jag dör vill jag komma till Rom och se den staden där aposteln
Petrus är begraven och där den heliga Birgitta bodde. Hon hade blivit väldigt intresserad av den heliga Birgitta, Sveriges mest berömda och mest älskade helgon.
Tack och lov hade hon tillräckligt med krafter kvar för att göra den långa resan över
Atlanten igen.

(Elisabeth går en ronda.)
•
•

När hon kom fram till Rom fick hon till sin glädje se det hus i vilket den heliga Birgitta
hade bott. Då väckte Gud en stark längtan i hennes hjärta: Hon ville själv bli en Birgittasyster, och för Birgittasystrarna tillbaka igen till Sverige!
Elisabeth blev en Birgittasyster.

(Elisabeth ställer sig på knä och får en vit duk på huvudet.)
•
•
•

Hon fick påvens tillstånd att grunda en ny gren av Birgittasystrarna. Tillsammans med
en liten grupp systrar kom hon tillbaka till Sverige, och grundade ett första kloster i
Djursholm. Som ledare för dessa systrar kallades hon moder.
Senare bodde Moder Elisabeth Hesseblad i Rom. När nazisterna kom till Rom gömde
hon judar i sitt kloster för att rädda dem.
Nazisterna knackade på dörren för att leta efter judarna i klostret.

(Bjud in några barn till att gömma sig under en filt. Två andra barn får vara arga
nazister.)
•

Moder Elisabeth var inte rädd. Hon sa: I detta kloster bestämmer den svenske kungen, här kommer ni inte in!

(Ge henne en svensk flagga med vilken hon kan stoppa nazisterna. Låt sedan de
barn som gömt sig och nazisterna sätta sig igen.)
•
•
•
•

Ja, med Guds hjälp hade hon verkligen blivit modig. Moder Elisabeth grundade
många kloster. I sina kloster hade systrarna tid för bön och för att hjälpa dem som
hade det svårt. De visade vägen till Gud för många människor.
I Sverige finns Birgittakloster i både Djursholm utanför Stockholm och i Falun. Men
ute i världen finns över 50 kloster i flera länder. Hon dog 1957, 87 år gammal.
Vi firar Moder Elisabeth Hesselblad den 4 juni.
Vi ber: Heliga Elisabeth, tack för allt du gjorde, du är en stor gåva för kyrkan men
även för många människor runt hela jorden. Be för oss, så att vi också upptäcker allt
det underbara Gud vill göra för oss om vi öppnar oss för honom.

Tacka alla som medverkat, särskilt den flicka som varit Elisabeth!

