
1.	Vekkelseskristendommen	i	Norge:	noen	sentrale	retninger	og	hvilken	betydning	de	har
hatt	for	samfunnet.

Vekkelseskristendom	er	en	følelsesladet	form	for	kristendom	preget	av	tydelige	uttrykk	for	glede	og
sorg.	Vekkelser	skjer	i	størst	utstreking	på	landsbygda	og	i	husmøter	(i	hjemmene).	Det	er	fokus	på
kollektiv	følelse	av	kristendom,	selv	om	individene	står	i	sentrum.	Vekkelsesmøter	legger	opp	til	åpne
vitnesbyrd	 (fra	 lekfolk)	 i	 forsamlingen.	 Den	 oppstod	 i	 forbindelse	 med	 Pietismen	 som	 vektlegger
det	 subjektive	 forholdet	 til	 Gud	 og	 Kristus	 og	 opplevelser	 av	 personlige	 omvendelse.	 Jeg	 skal	 ikke
bruke	tid	på	å	beskrive	pietismen	bortsett	fra	i	de	trekk	som	vekkelsene	i	Norge	tok	med	seg	på	1800-
tallet.	Pietismen	var	en	reaksjon	på	"vanekristendom"	og	"navnekristendom".	Thomas	von	Westen	og
Syvstjernen	skrev	 i	et	brev	 til	 kongen	 i	1714	at	 "det	finnes	 for	mange	døpte	hedninger".	Pietismen
førte	 til	 misjonsvirksomhet	 og	 under	 statspietismen	 ble	 det	 subjektive	 den	 rådende	 ideologien	 i
folkereligionen.	Pietismen	var	dog	paradoksalt	preget	av	en	bred	opplæring	 i	 kristendom,	noe	som
gjorde	at	individene	falt	bort.	Vekkelsene	skulle	nå	ut	til	folket	på	en	ny	måte	enn	tidligere.	

Den	 første	 store	 vekkelsen	 i	 Norge	 kom	med	 bondesønnen	 Hans	 Nielsen	 Hauge.	 Hauge	 er	 sagt	 å
eksemplifisere	 Max	 Webers	 tese	 om	 den	 Protestantiske	 Etikk	 og	 Kapitalismens	 Ånd,	 fordi	 han
kombinerte	 protestantisk	 kristendomsforkynnelse	 med	 næringsvirksomhet.	 I	 1796	 fikk	 Hauge	 en
"oppvåkning"	 og	 han	 begynte	med	 en	 gang	 å	misjonere.	 I	 løpet	 av	 åtte	 år	 hadde	 han	 reist	 i	 hele
landet	fra	Tromsø	i	nord,	og	to	ganger	hadde	han	vært	i	Danmark.	Hauge	hadde	handelsborgerskap	i
Bergen	og	en	fiskebåt	som	han	brukte	i	Nord-Norge.	Hans	strategi	var	å	opprette	forretninger	av	alle
mulige	slag	der	hvor	han	kom,	og	samtidig	forkynne	om	kristendommen	i	hjemmene	til	sine	bekjente
og	 kollegaer.	 Forretningsvirksomheten	 til	 Hauge	 ble	 sett	 på	 som	 en	 trussel	 av	 kongemakten	 i
København.	I	1741	hadde	de	innført	den	såkalte	"konventikkelplakaten"	som	sa	at	alle	kristne	møter
utenfor	 kirken	 (gudstjenesten)	 skulle	 ha	 tilsyn	 av	 presten.	 Dette	 var	 et	 tiltak	mot	 radikalpietisme,
en	retning	innen	pietismen	som	forkynte	i	hjemmene,	og	derfor	ble	sett	på	som	en	trussel	som	måtte
reguleres.	Hauge	ble	arrestert	ti	ganger	mellom	1796	og	1804,	da	han	endelig	ble	fengslet.	Etter	at
Norge	ble	 fritt	 fra	kongemakten	 i	København	 i	1814	slapp	Hauge	 fri	mot	en	pengebot.	Haugianerne
(Haugetilhengerne)	var	den	viktigste	pådriveren	i	avskaffelsen	av	konventikkelplakaten	som	endelig
skjedde	i	1842.

Hans	Nielsen	Hauges	vekkelse	var	den	første	store	i	Norge	og	hans	status	som	pioner	er	tilsvarende.
Hauge	var	den	mest	 leste	 forfatteren	 i	Norge	på	1800-tallet.	Det	var	 lenge	 frykt	 for	at	haugianerne
ville	bryte	ut	av	statskirken	og	opprette	frikirker,	men	dette	skjedde	ikke.	Haugianerne	fant	sin	plass
innenfor	 Den	 Norske	 Kirke	 og	 kirken	 ble	 styrket	 av	 deres	 virksomhet.	 Hauge	 selv	 var	 ingen
bibelfundamentalist.	Kvinner	fikk	tale	i	haugianske	forsamlinger.

Den	 neste	 store	 vekkelsen	 i	 Norge	 kom	 fra	 den	 danske	 presten	 Grundtvig	 som	 i	 1825	 hadde	 en
"mageløs	 opdagelse"	 om	 at	 den	 Apostoliske	 trosbekjennelsen,	 ikke	 Bibelen	 er	 utgangspunktet	 for
troen.	Bak	denne	oppdagelsen	lå	tanken	om	at	kirken	er	eldre	enn	Bibelen,	og	vi	må	finne	tilbake	til
kirkens	røtter.	Grundtvigs	tilhengere	i	Norge	hadde	betydning	for	norsk	skolepolitikk	og	skolepraksis.	I
1827	 ble	 regning	 og	 skriving	 innført	 i	 almueskolen,	 men	 kristendom	 var	 fortsatt	 det	 viktigste.
Grundvigianerne	 mente	 at	 kristendommen	 ikke	 burde	 være	 et	 eget	 fag	 i	 skolen,	 men	 at
kristendommen	skulle	gjennomsyre	alle	de	andre	 fagene.	Norges	 første	 folkehøyskole,	Sagatun	ved
Hamar,	 ble	 opprettet	 av	 grundvigianere	 i	 1864.	 I	 skoleloven	 av	 1889	 ble	 flere	 fag	 ført	 inn	 i	 den
borgerlige	folkeskolen	etter	pågang	fra	grundvigianere.	

Den	grundtvigske	vekkelsen	ble	uttrykk	 for	en	motreaksjon.	Gisle	 Johnson	så	på	grundtvigianismen
som	en	farlig	og	uluthersk	bevegelse.	Hans	løsning	var	å	kombinere	vekkelsesformen	med	ortodoks
luthersk	kristendom.	Fokuset	skulle	altså	ligge	på	den	rette	læren.	Denne	tanken	som	la	grunnlaget
for	det	som	ble	kalt	"den	Johnsonske	vekkelsen"	vant	innpass	først	og	fremst	blant	prestene.	Johnson
var	 lærer	 ved	 det	 Teologiske	 Fakultet	 ved	 Universitetet	 og	 således	 kom	 han	 til	 å	 påvirke	 en	 hel
generasjon	med	prester.	Prestene	i	sin	tur	brakte	tankene	ut	til	folket.	

Gustav	 Adolf	 Lammers	 ble	 sogneprest	 i	 Skien	 ville	 også	 ha	 slutt	 med	 vanekristendommen.	 Hans
strategi	var	en	vekkelsesform	som	tok	for	seg	en	og	en	person.	Lammers	vekkelse	var	betydningfull
fordi	den	ble	utgangspunktet	for	den	første	norske	frikirken,	"den	frie	apostoliske	menighet"	 i	1853.
Lammers	 tenkes	 også	 å	 være	 opphavsmannen	 til	 bedehusene	 som	 fikk	 enormt	 stor	 utbredelse	 i



Norge	på	1800	og	1900-tallet,	da	foreningsiveren	var	på	sitt	sterkeste.	

Den	vekkelsen	som	fikk	størst	betydning	 i	Nord	var	den	som	kom	med	Læstadianismen	fra	Sverige.
Læstadianismen	kan	ligne	på	pinsebevegelsen	i	praksis:	det	var	en	høystemt	kristendomsform	preget
av	 blant	 annet	 tungetale.	 Syndsbekjennelsen	 står	 sentralt	 i	 Læstadianismen,	 men	 det	 er
forsamlingen,	og	ikke	presten,	som	skal	akseptere	bekjennelsen	eller	ikke.	Læstadianismen	vant	frem
blant	fattigfolk	og	samene	i	Finnmark	(særlig	 i	syd-Finnmark,	hvor	samene	kunne	krysse	grensen	til
Sverige	for	å	høre	Læstadius	tale).	Læstadianerne	stilte	tre	krav	til	staten:	1.	vekk	med	embetsstyret,
2.	vekk	med	brennevinen,	3.	vekk	med	skatter	og	avgifter.	Læstadianismen	utgjorde	 ideologien	bak
Kautokeino-opprøret	 i	1852.	Det	 fantes	bare	en	prest	 i	Finnmark	på	den	tiden,	og	under	et	opprør	 i
Kautokeino	i	1852	ble	han	og	lensmannen	lemlestet	(en	av	dem	døde).	Opprøret	ble	slått	ned	på	av
staten	og	gjerningsmennene	ble	henrettet.	Etter	Kautokeino-opprøret	delte	Læstadianismen	seg	i	tre
retninger	som	spredte	seg	henholdsvis	til	resten	av	Finnmark,	til	Nord-Troms	og	til	Lofoten	og	Ofoten
i	Nordland.	

Også	på	1900-tallet	oppstår	nye	vekkelsesformer.	Pinsemenigheten	er	et	kirkesamfunn	som	er	preget
av	store	vekkelsesmøter.	I	metodismen,	som	kom	til	Norge	allerede	i	1853,	og	som	pinsebevegelsen	i
Norge	springer	ut	fra,	er	også	vekkelser	sentrale.	(En	kan	faktisk	si	at	"vekkelser"	er	selve	metoden	i
metodismen.)	En	annen	vekkelsesbevegelse	som	kom	til	Norge	på	1930-tallet	er	Oxfordbevegelsen.
Den	kom	til	Norge	fra	USA	og	var	en	vekkelsesform	som	forkynte	blant	eliten	i	samfunnet.	Husmøter
var	sentrale,	men	møtene	var	preget	av	grandiositet.	Vekkelsen	fikk	ganske	stor	utbredelse,	men	den
varte	ikke	så	lenge	og	er	idag	mest	en	historisk	attraksjon.	

Vekkelser	var	altså	helt	sentrale	i	Norsk	samfunnsliv.	Men	på	slutten	av	1800-tallet	oppstod	også	en
ikke-kristen	 vekkelse,	 den	 som	blir	 kalt	 det	moderne	gjennombruddet.	Det	 var	 gjennombruddet	 for
vitenskapen	som	kom	med	Darwins	utviklingslære.	Etter	dissenterloven	(først	1845,	deretter	revidert	i
1891)	var	det	ikke	lenger	plikt	å	tilhøre	noe	trossamfunn	i	det	hele	tatt.	Mange	mente	at	vitenskapen
og	kristendommen	var	uforenelige	og	derfor	var	det	også	en	vekkelse	for	ateismen	i	Norge.	Det	ledet
til	 det	 mange	 kristne	 vil	 kalle	 dårlig	 seksualmoral,	 da	 ekteskap	 ikke	 lenger	 ble	 sett	 på	 som	 en
forutsetning	for	seksualt	samliv	og	i	1911	ble	obligatorisk	konfirmasjon	avskaffet.	

Jeg	har	nå	beskrevet	vekkelsesformen	for	kristendom	og	greid	ut	om	en	rekke	vekkelser	i	det	kristne
Norge.	Jeg	har	spesielt	fokusert	på	1800-tallets	vekkelser,	og	jeg	har	sagt	litt	om	betydningen	av	hver
enkelt.	Det	gjenstår	imidlertid	å	stille	spørsmålet	om	vekkelsene	egentlig	gjorde	noen	stor	forskjell?
Ble	 folket	 mer	 grepet	 av	 troen	 enn	 de	 hadde	 blitt	 uansett?	 Og	 hvilken	 betydning	 har	 det	 i	 dag?
Vekkelsene	 stimulerte	 til	 reform	 av	 lovene,	 noe	 som	 i	 sin	 tur	 førte	 til	 økt	 religionsfrihet	 i	 landet
(Religionsfriheten	utviklet	seg	gradvis	gjennom	dissenterlovene	og	skoleutviklingen	og	religionsfrihet
ble	endelig	tatt	 inn	 i	grunnlovens	§2	 i	1967).	Vekkelsene	førte	dessuten	til	utbredt	engasjement	for
misjonsvirksomhet.	 Vekkelsene	 i	 seg	 selv	 kan	 sees	 på	 som	 en	 form	 for	 indremisjon,	 men
misjonsengasjementet	 her	 i	 landet	 var	 også	 grunnlag	 for	 ytremisjonen.	 Misjonsforeningen	 ble	 en
arena	for	kvinner,	da	industrialiseringen	førte	til	mer	fritid	i	middelklassen.	(Allmenn	stemmerett	for
kvinner	ved	Stortingsvalg	ble	 innført	 i	1913.)	Om	 folket	opplevde	 troen	som	noe	nærmere	seg	selv
enn	de	hadde	gjort	tidligere	er	absolutt	mulig.	Det	at	tendensene	til	større	samfunnsinvolvering	ble
styrket	kan	tyde	på	dette.	Det	kan	jo	også	tenkes	at	tankene	om	demokratisering	og	folkesuverenitet
som	oppstod	 i	 opplysningsfilosofien	og	 førte	 til	Grunnloven	 i	1814	også	var	en	bakgrunn	 for	dette.
Men	 det	 kan	 jo	 også	 tenkes	 at	 vekkelsene	 og	 demokratiseringstankene	 har	 påvirket	 hverandre
gjensidig.	Jeg	skal	ikke	spekulere	mer	om	dette	her.	Avslutningsvis	kan	vi	uansett	konkludere	med	at
vekkelsene	var	en	praksis	som	 ikke	 tok	slutt.	De	er	 fremdeles	 levende	 i	dag,	og	det	er	 innenfor	de
karismatiske	 vekkelsesbevegelsene	 at	 kristendommen	 i	 dag	 vinner	 størst	 utbredelse.	 Kanskje	 er
Europa	stagnert	i	"navnekristendom",	eller	kanskje	utviklingen	her	går	i	en	annen	retning	enn	i	Afrika
og	i	USA.	

3.	Kristningen	av	Norge,	og	Olav	Haraldssons	betydning	for	den.

I	høymiddelalderen	var	alle	 i	Vest-Europa	kristne.	Trusselen	fra	 Islam	på	Balkan	og	på	den	iberiske
halvøy	var	bakgrunn	for	en	kristen	enhetstanke	under	 ledelse	av	paven	 i	Roma.	Norske	sjøfolk	kom
tidlig	i	kontakt	med	kristendommen	i	Europa.	I	Vika	(Oslofjordområdet)	skal	det	ha	vært	en	del	kristne



allerede	på	900-tallet.	Den	store	kristningsprosessen	 i	Norge	kom	i	 løpet	av	900	og	1000-tallet,	og
hadde	 nær	 tilknytning	 til	 samlingen	 av	 rikskongedømmet.	 I	 det	 følgende	 skal	 jeg	 gjøre	 greie	 for
kristningen	av	Norge	og	betydningen	av	kristningskongene,	særlig	Olav	Haraldsson.	

Gudsforholdet	i	vikingkulten	ligner	kontraktpreget	vennskap.	Vikingene	ofret	til	gudene	og	feiret	blot,
fester	 i	 forbindelse	 med	 årstidene	 som	 kunne	 gå	 heftig	 for	 seg,	 og	 var	 til	 ære	 og	 vennskap	med
gudene.	 Gudsforholdet	 lignet	 på	 de	 menneskelige	 forholdene.	 Gaver	 stod	 sentralt	 når	 man	 ville
knytte	seg	 til	 lokale	høvdinger	 i	 vennskap.	Høvdingen	var	den	mektigste	mannen,	og	han	var	også
den	 som	 kunne	 gi	 flest	 gaver	 for	 å	 knytte	 andre	 folk	 til	 seg.	 Den	mektigste	 høvdingen	 i	 riket	 var
kongen.	Det	er	Harald	Hårfagre	som	har	fått	æren	av	å	samle	Norge	til	et	rike,	men	prosessen	var	nok
mye	mer	langdratt	enn	det	som	vi	her	får	inntrykket	av.	Kristendommen	ble	nyttig	for	kongemakten	i
at	den	innførte	et	nytt	system.	I	stedet	for	å	vinne	lojalitet	med	gaver	kunne	en	døpe	seg	for	å	vise
sin	lojalitet	til	kongen.	Dåpen	ble	altså	et	forhandlingspunkt	mellom	kongen	og	lokale	stormenn.

Den	første	kristningskongen	var	Harald	Hårfagres	sønn	Håkon	Haraldsson.	Han	har	fått	tilnavnet	"den
gode"	fordi	han	misjonerte	med	ord,	i	kontrast	til	de	to	Olavene.	Håkon	var	konge	fra	930-tallet	til	ca.
960.	Hans	 kristningsforsøk	 ble	 betraktet	 i	 Snorre	 Sturlassons	Kongesoga	 som	mislykket.	Det	 første
virkelige	gjennombruddet	 for	kristendommen	 i	Norge	kom	under	Olav	Trygvasson,	som	kom	i	 land	 i
Norge	i	995,	nær	Moster,	sør	i	Hordaland.	Felles	for	kristningskongene	var	at	de	hadde	blitt	oppdratt	i
England.	Der	hadde	de	blitt	kristne	og	de	så	kristendommen	som	et	nyttig	redskap	i	rikssamlingen.
En	felles	religion	ville	kunne	binde	folket	sammen	med	en	felles	identitet,	noe	som	var	vanskelig	i	en
polyteistisk	 kult.	 Dessuten	 kunne	 Gud	 legitimere	 kongens	 styre	 (men	 dette	 argumentet	 ble
først	 utbredt	 i	 enevoldstiden	 på	 1600-tallet).	 Det	 som	 gjorde	 Olav	 Trygvasson	 mer	 vellykket	 enn
Håkon	 den	 Gode	 var	 en	mer	 aggressiv	 form	 for	misjon,	 såkalt	 "sverdmisjon"	 fordi	man	 fikk	 valget
mellom	Kristus	og	døden	ved	sverdet.	Olav	Trygvasson	reiste	mange	kirker	 rundt	om	 i	 landet,	men
døde	allerede	i	år	1000.	I	en	periode	var	det	de	såkalte	Ladejarlene	som	hevet	seg	til	de	mektigste
høvdingene	 i	 Norge.	 Kristningen	 av	 folket	 stoppet	 ikke	 opp,	 men	 den	 ble	 ikke	 aktivt	 fulgt	 opp	 av
kongen.	Under	slaget	ved	Stiklestad	(29.	juli)	1030	var	det	både	døpte	og	udøpte	på	begge	sider.	

Den	mest	 vellykkede	 kristningskongen	 var	 Olav	 Haraldsson,	 Olav	 den	Hellige.	 Han	 kom	 til	 Norge	 i
1015	 og	 tok	 opp	 igjen	 kristningsprosjektet	 etter	 Olav	 Trygvasson.	 I	 1024	 kalte	 han	 inn	 til	 ting	 på
Moster,	og	her	ble	kristenretten	 innført.	Det	ble	ulovlig	med	blot	og	vikingkult,	 og	alle	 skulle	være
kristne.	 Kristenretten	 sa	 også	 at	 ekteskap	 skulle	 være	 en	 avtale	mellom	 individer	 og	 ikke	mellom
ætter.	 I	 hele	 sin	 periode	 ble	Olav	Haraldsson	motarbeidet	 av	 politiske	motstandere	 (tilhengere	 av
Ladejarlene),	og	reiste	rundt	i	landet	for	å	se	til	at	folk	praktiserte	kristendom.	Allerede	på	900-tallet
hadde	norske	sjøfolk	kommet	i	kontakt	med	kristne	i	Europa	og	tatt	med	ordet	om	Kvitekrist	tilbake	til
Norge.	Kvitekrist	kunne	ganske	problemfritt	inkluderes	i	panteonet	av	guder	vikingene	allerede	tilba.
Han	ble	sett	på	som	en	mektig	krigerkonge:	det	var	ikke	rom	for	den	milde	og	lidende	kristus	som	var
populær	i	Syd-Europa	på	tiden.	Krusifikser	fra	vikingtiden	avbilder	Jesus	med	kongekrone	i	stedet	for
tornekrone.	Vikingene	var	generelt	sett	mer	opptatt	av	nytthensynene	i	den	nye	religionen	enn	prakt
og	messefeiring	i	kirken.

1030	 sies	 å	 markere	 slutten	 av	 vikingtiden	 og	 begynnelsen	 på	 middelalderen	 i	 Norge.	 (Samtidig
innledes	 senmiddelalderen	 i	 resten	av	Europa.)	Det	er	Slaget	ved	Stiklestad,	hvor	Olav	Haraldsson
falt,	som	er	bakgrunnen	for	dette	skillet.	Da	Olav	Haraldsson	dør	blir	kristendommen	på	sett	og	vis
konsolidert	 i	 folket.	 Ikke	 alle	 er	 kristne	 ennå,	 men	 det	 faktum	 at	 kongen	 var	 villig	 til	 å	 dø	 for
religionen	gjorde	inntrykk	på	folk.	Kongen	var	respektert	også	av	hans	motstandere.	I	Olavslegenden
som	ble	skrevet	ned	av	Erkebiskop	Øystein	over	hundre	år	senere	fortelles	det	at	Olavs	lik	ble	gravet
opp	et	år	etter	hans	død,	og	da	hadde	ikke	kroppen	forfalt.	Han	var	fortsatt	rød	i	kinnene	og	håret	og
neglene	 hans	 hadde	 vokst.	 Han	 ble	 dermed	 kanonisert	 av	 Paven	 og	 erklært	 Olav	 den	 Hellige.	 En
tenker	seg	i	norsk	kongetradisjon	at	Hellige	Olav	er	Norges	evige	konge	(på	samme	måte	som	kong
Sebastiao	i	Portugal).	Helgenkulten	var	fremfor	alt	noe	som	gjorde	at	kristendommen	vant	plass	i	det
norske	folket.	Olavslegenden	skapte	et	navn	for	Norge	i	resten	av	Europa,	noe	som	konsoliderte	riket,
og	Trøndelag	ble	et	viktig	valfartsmål	for	kristne.	I	middelalderkirkene	var	det	ofte	flere	helgenbilder
og	helgenstatuer	enn	det	var	alter.	En	skulle	ikke	tilbe	helgenene,	men	de	skulle	være	gode	forbilder
for	 folket.	 Sunnivakulten	 etter	 Sunniva	 fra	 Selja	 gjorde	 nok	 kristendommen	 mer	 mottagelig	 for
kvinner,	mens	Hallvardkulten	etter	Hallvard	fra	Huseby	(i	Lier)	vant	frem	blant	Olavsmotstandere	på
Østlandet.	 I	 middelalderen	 var	 Olav	 og	 Hallvard	 de	 vanligste	 guttenavnene	 i	 Norge:	 Hallvard	 på



Østlandet	 og	Olav	 i	 resten	av	 landet.	 På	 vestlandet	 fantes	 over	 dobbelt	 så	mange	Olaver	 som	 Jon
eller	Johanneser.	

Kristningskongene	 hadde	med	 seg	 prester	 fra	 England,	 og	Olav	 den	Hellige	 hadde	 grunnlagt	 faste
bispeseter	 rundt	om	 i	 landet.	 I	 1152/53	ble	det	opprettet	et	Erkebispesete	 i	 Trondheim	som	skulle
omfatte	 hele	 Norgesveldet:	 Norge	 (inkludert	 Båhuslen,	 Hjemtland	 og	 Herjedalen),	 Sverige,	 Island,
Grønland,	 Færøyene	 og	 Orknøyene.	 Kirkens	maktsentrum	 kom	 således	 nærmere	 det	 Norske	 folket.
Kong	Magnus	Erlingsson	ble	salvet	 til	konge	av	erkebiskop	Øystein	 i	1163/64,	noe	som	knyttet	den
norske	kongemakten	til	pavemakten	og	det	kristne	Europa.	Nidarosdomen	stod	ferdig	på	1300-tallet.	

I	konklusjon	må	vi	si	at	kristningen	av	Norge	var	en	lengre	prosess	og	at	den	hadde	nær	sammenheng
med	rikssamlingen.	Norge	eksisterte	ikke	i	et	vakuum	og	kristendommen	kom	utenfra	via	England	(og
ikke	her	nevnt:	misjon	gjennom	norden	fra	erkebispesetet	i	Hamburg).	Kristningskongene	var	sentrale
aktører,	 og	 ingen	 var	 mer	 sentral	 enn	 Olav	 Haraldsson	 (den	 hellige)	 fordi	 hans	 innflytelse	 på
kristenfolket	varte	 i	mange	hundre	år	fremover.	Olavskulten	ble	forbudt	under	reformasjonen,	men	i
1930	ble	Olsok	feiret	som	offentlig	festdag	i	Norge,	i	forbindelse	med	900-års-markeringen	av	Slaget
ved	Stiklestad.	
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