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1. Inledning 

 

Denna uppsats grundar sig i ett före detta söndagsskolebarns minnen av psalmer och 

kyrkovisor i kyrka och församlingshem, och i det stora intryck dessa har gjort på mig, 

litterärt, teologiskt och musikaliskt.  

 

Anledningen till att jag har valt att studera barnpsalmer från perioden 1960- och 70-talen är 

att det då skedde en förnyelse av psalmer i Sverige, parallellt med en gudstjänstförnyelse. 

Nya typer av gudstjänster uppstod under denna tid, såsom ungdomsgudstjänster. 

Internationell påverkan ledde till att nya typer av gudstjänster och körverk, som t ex ”Misa 

Criolla” med argentinsk folkmusik, hölls i kyrkan.1  

 

Det fanns impulser från Andra Vatikankonciliet.2 Detta koncilium år 1962-65, sammankallat 

av påve Johannes XXIII, drev på en liturgisk förnyelse, som spreds långt utanför den katolska 

kyrkan.3 Konciliet fick flera, genomgående konsekvenser; det har beskrivits som en typ av 

revolution. Mässan började hållas på folkspråk, vilket var en mycket stor förändring i den 

katolska, kyrkliga världen, lekmännens roll i kyrkan stärktes och viktig blev bilden av Guds 

folk, med återanknytning till fornkyrkan. Kyrkans ledning skulle lyssna på den tro som kom 

”nerifrån”. Utifrån det gemensamma dopet uppmanades nu katoliker att samarbeta så mycket 

som möjligt med andra kristna. Det innebar, att ekumeniken, bl a utbytet mellan olika 

kyrkotraditioner, lyftes fram som en viktig faktor.4 

 

Gudsfolkstanken blev stark också i Sverige. Den fick många konsekvenser: nytt 

kyrkobyggande, nya gudstjänster och ny liturgi.5 Redan 1958 hade det lagts fram en motion 

på Svenska kyrkans kyrkomöte i Stockholm, som påpekade, att det behövdes nya psalmer. 

Dessa skulle bättre svara mot teologin i samtiden och samhällsförändringarna.6 

                                                
1 Ninna Edgardh. Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008. Lund: Arcus förlag, 2010, s 74. 

Musiken är skriven av Ariel Ramírez. 
2 Edgardh. Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, s 74. 
3 Ingmar Brohed. Sveriges kyrkohistoria. 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Ingmar Brohed (red.), 

Stockholm: Verbums Förlag AB, 2005, s 248. 
4 Peter Sandberg. Teologiska rummet: Om Andra Vatikankonciliet i Rom 1962-1965. (Radioprogram). 

Stockholm: Sveriges Radio. 2013-04-21. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/179055?programid=3109 (Hämtad 

2019-03-31). 
5Brohed. Sveriges kyrkohistoria. 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid , s 248. 
6 Inger Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 2008, s 

13. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/179055?programid=3109
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På 1960-talet var det ett uppsving för nya, andliga visor generellt. Inspirationen kom från 

ungdomskulturen och protestvisorna, bl a mot det amerikanska kriget i Vietnam. Sångerna 

betonade solidaritet med befrielserörelser i världen och lyfte fram begrepp som fred och 

frihet. Massor av små häften med dessa nya, kristna visor gavs ut. Senare gick utvecklingen 

inom ungdomlig sång i kyrkan mot korta visor, byggda på t ex ett bibelord, och mot de 

repetitiva sångerna från den ekumeniska kommuniteten i franska Taizé.7 

 

Den svenska psalmförnyelsen var till skillnad från den utländska inte bara spontan, utan 

också centralt planerad.8 1960 bildade prästen och psalmförfattaren Anders Frostenson 

Hymnologiska institutet, som skulle arbeta för ny psalmdiktning vad gäller språk, stil och 

bildberättande. 1960 utkom på Frostensons initiativ Kyrkovisor för barn, vilken kom att bli 

stilbildande för både institutets arbete och för den psalmkommitté som tillsattes av staten 

1969.9  Kyrkovisor för barn, vars titel snart kom att ändras till Kyrkovisor, kom att fungera 

som ett väl använt psalmbokstillägg, även utanför kyrkans barnverksamhet. Melodier och 

texter var lättillgängliga och bibelnära.10 Det fanns en liturgisk tanke bakom Kyrkovisor för 

barn. Barnen i kyrkans verksamhet skulle lotsas in i gudstjänst och två alternativ för en sådan 

fanns med i boken. De skulle tränas till psalmsång och gudstjänstdeltagande via 

söndagsskolan. Först i 1942 års kyrkohandbok hade ett ritual för barngudstjänst skapats.11 

 

Psalmkommittén skulle få fram nya texter och melodier med koppling till samtidens lyrik. 

Lyriker och musiker engagerades och nya, kreativa samarbeten uppstod mellan många av 

dessa. 1971 kom försökshäftet 71 psalmer och visor. Man gjorde ett urval till ett 

psalmbokstillägg, vilket blev justerat av Svenska kyrkans kyrkomöte1975. Det publicerades 

sedan som Psalmer och visor 76. Senare kom Psalmer och visor 82 och allt ledde småningom 

fram till den reviderade psalmboken, som kom 1986.12 Först i 1986 års psalmbok infördes en 

särskild del, som kallas ”Barn och familj”.13 

 

                                                
7 Per Olof Nisser, ”Den kristna församlingssången”. I Sveriges kyrkohistoria. 8. Religionsfrihetens och 

ekumenikens tid, Ingmar Brohed (red.), s 330-340. Stockholm: Verbums Förlag AB, 2005, s 334-335. 
8 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 15-16. 
9 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 14-15. 
10 Nisser. ”Den kristna församlingssången”, s 334. 
11 Sven-Åke Selander. Om psalmer och visor 1937-1986. Tillägg till: Allan Arvastson. Den svenska psalmen. 

Lund: Arcus förlag, 1995, s 11. 
12 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 21-23. 
13 Selander. Om psalmer och visor 1937-1986, s 44-45. 
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I Psalmer och visor 76 har visor från Kyrkovisor för barn, jämte andra, tydligt barninriktade 

texter blandats med de övriga i materialet. Behovet av psalmer för barn och ungdom och för 

olika typer av kyrklig verksamhet var motivet till ett nytt psalmbokstilägg redan vid 1958 års 

kyrkomöte för Svenska kyrkan och här är de alltså med som en naturlig del. Man betonade i 

Psalmer och visor 76 att lämpliga sånger behövs vid nästan all kyrklig verksamhet, inte bara i 

kyrkan.14 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att finna några övergripande nyckeltankar i psalmer och 

kyrkvisor riktade till barn och som skrevs på 1960-och 70-talen. Därigenom kan uppsatsen 

bidra till förståelsen av hur relationen mellan Gud och människa för målgruppen barn 

framställdes under denna period utifrån en svenskkyrklig kontext. Nyckeltankar betecknar jag 

i uppsatsen som centrala, teologiska tankar kopplade till ovannämnda relation i psalmerna. 

 

1.2 Frågeställning  

 

Hur beskrivs relationen mellan Gud och människa, särskilt med avseende på föreställningar 

om frälsning, i barnpsalmer och kyrkliga visor för barn från 1960- och 70-talen?  

 

1.3 Teori 

 

När det gäller att förstå lyrik i allmänhet och sådana mångbottnade lyriska verk som psalmer 

är i synnerhet, går det inte att finna någon heltäckande tolkningsmodell. Då man studerar 

livsåskådningar i skönlitteraturen, finner man ofta att de är heterogena och inte följer någon 

röd tråd. Torsten Pettersson framhåller i antologibidraget ”Att studera livsåskådningar i 

                                                
14 SOU 1975:2.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska psalmboken. Förslag 

avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:1,s 15 och s 29. https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm 

(Hämtad 2018-05-28) och Psalmer och visor 76. Tillägg till den svenska psalmboken. Del 1:1. Stockholm: 

Verbum förlag AB, 1976, s 5-6. 

 

https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm
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skönlitteraturen" i Livet enligt människan: Om livsåskådningsforskning,att även vårt eget 

förhållande till skönlitteraturen lätt blir inkonsekvent och har svårt att vara heltäckande.15 

 

Jag är medveten om begränsningen, som denna heterogenitet och det icke kontinuerliga i 

skönlitteraturen innebär, i sig själv och för min egen tolkning. Därför koncentrerar jag mig på 

frågeställningen och dess underställda frågor i min analys, som enbart utgör en liten del av 

möjliga läsningar och tolkningar. 

 

Torsten Pettersson diskuterar också för- och nackdelar med text- respektive 

författarcentrerade litteraturstudier. Med en textcentrerad litteraturstudie menas en sådan, 

som utgår från texten i sin tolkning och med en författarcentrerad litteraturstudie menas att 

tolkningen av texten kopplas samman med den/ de författare som har skrivit den. Författarens 

egen intention och vilja med texten liksom författarens eget liv och verk får då spela roll för 

hur texten läses. Petterssons försiktiga rekommendation för att studera ett begränsat underlag 

är det textcentrerade studiet. Att blanda de två tillvägagångssätten kan bli tveksamt 

vetenskapligt sett, menar han. Det kan bli inkonsekvent att använda två olika ingångar för 

studierna, även om det kanske skulle kunna fånga det dubbelbottnade i skönlitteraturen.16  

 

Denna uppsats kommer att vara centrerad kring texten, vilket torde vara det vanliga synsättet 

inom litteraturvetenskap, sedan den nya kritiken uppstod på 1930-talet, och vilket enligt 

mångas mening ger mer substans, i det att texten tolkas utifrån sitt eget uttryck och tillåts ha 

ett värde i sig själv. Författarens tankar och egna liv kan stå i vägen för läsningen, och i 

modernt och postmodernt konstnärligt tänkande har det ofta blivit viktigt att skilja på sak och 

person. En textcentrering kan också leda till en friare, mer givande tolkning än att sättet att 

nära knyta textens uttryck till författaren och hens eventuella intentioner eller biografi. 

Däremot har jag valt att i en inledande del ge en allmän bakgrund till barnpsalmernas 

uppsving på framför allt 1960- och 70-talen, snarare än att presentera författarskap, även om 

jag har ett materialavsnitt med kortare information om psalmerna och deras författare. 

Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan litteraturvetenskap och tros- och 

                                                
15 Torsten Pettersson. ”Att studera livsåskådningar i skönlitteraturen”. I Livet enligt människan: Om 

livsåskådningsforskning, Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund (red.), s 255-

269. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2013, s 265. 
16 Pettersson. ”Att studera livsåskådningar i skönlitteraturen”,s 259-267. 
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livsåskådningsvetenskap, då det är svårt att dra absoluta gränser mellan dessa discipliner i 

detta fall. 

 

Maria Essunger påpekar, att det konstnärliga verket i sig styr och blir utgångspunkt för 

analysen av livsåskådning. Man kan endast till viss del använda sig av t ex det jeffnerska 

livsåskådningsbegreppet, eftersom konstnärliga verk endast visar eller kan läsas som 

fragment av livsåskådningar. Den konstnärliga artefakten kan inte tvingas in i ett egentligt 

system, utan måste självt få påverka analys och tolkning. Ett studium av livsåskådningar i 

litteratur innebär därför, att man endast kan finna vissa uttryck för eller enbart frågor kring 

livsåskådning i det aktuella verket. Essunger ger en god definition av livsåskådningsfrågor, 

som jag tar avstamp i för min analys: det är öppna frågor, som handlar om det existentiella på 

olika sätt, som inte har slutgiltiga svar, men som kan anses vara mycket angelägna. Det 

handlar dock egentligen mer om att se vad litterära verk kan belysa och utifrån detta fortsätta 

sin egen, teologiska reflektion, än att finna fastslagna livsåskådningar i det studerade 

materialet. Svar kan finnas, men de behöver inte finnas eller vara självklara.17 Ändå kan det 

vara värdefullt att använda vissa analysverktyg, vilket jag har gjort i denna uppsats. Jag 

använder ett schema över frälsning hämtat från Lars Thunberg, vilket förklaras närmare i 

metodavsnittet.18   

 

Essungers syn på livsåskådningsutryck i konstnärliga verk vill jag koppla samman med de 

barnpsalmer jag studerar. Eftersom de dels utgör en sorts skönlitteratur, dels ofta är skrivna 

på ett enkelt/ förenklat/ ”förkortat” språk, kan kanske inte alltid alla mina analysfrågor 

besvaras och ibland blir det ett och samma svar på olika frågor. Viss tematik kan utebli eller 

förekomma mycket sparsamt. Samma strof kan då t ex hamna under eller analyseras under 

flera olika rubriker. 

 

Tom Hedlund skriver i sin Att förstå lyrik, att lyrik skulle kunna betecknas som en kortare 

stämningsdikt, ofta reflekterande eller som exponerar känslor, på vers eller prosa. Detta till 

skillnad från poesi, som kan beteckna hela verk skrivna på vers. Lyriken var från början 

                                                
17 Maria Essunger. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor-om den meningsskapande döden”. I Livet enligt 

människan: Om livsåskådningsforskning, Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund 

(red.),s  65-94. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2013, s 70-73 och s 91, fotnot 26. 
18 Lars Thunberg. ”Det saliga bytet”. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. Uppsala: Almqvist & 

Wiksell International, 1977. 
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tonsatt; det var texter, som framfördes tillsammans med en lyra.19 Det stämmer bra in på 

psalmtexter, där ord och musik samspelar. Så menar också psalmförfattaren Anders 

Frostenson att psalmen skall tolka och sammanfatta bibelordet; bygga på dogmat. Poesi skall 

så att säga fylla katedralrummet med färg, som från rosettfönster. Dogmat är då själva pelarna 

i katedralen.20 Det innebär, att barnpsalmer, liksom andra psalmer, kan ses som texter, som 

kombinerar stämning och känslor i diktform med ett dogmatiskt innehåll. Teologin uttrycks 

på ett konstnärligt sätt. 

 

Psalmer är en genre, som har utvecklats mycket genom historien från de första 

psaltarpsalmerna, som skrevs några hundra år före vår tid. Under 1950- och 60-talen började 

psalmerna, dock endast till viss del, likna bl a modernistisk dikt eller t ex ligga mycket nära 

talspråket i sin form, skriver Inger Selander i Perspektiv på moderna psalmer. 21 Det senare 

kan ses i barnpsalmerna, som ofta medvetet bygger på vardagligt språk.22 Psalmerna blev till 

viss del metriskt och formmässigt friare och vissa författare, men långt ifrån alla, använde sig 

av andra samordnande ordformer än slutrim, t ex allitteration (min kommentar). Eftersom 

psalmen används kollektivt i gudstjänsten och måste förstås och sjungas samtidigt av många, 

kunde metaforiken inte heller gå lika långt i dem, som i modernistisk dikt och 

psalmförfattarna kunde inte heller använda sig av t ex alltför ofullständiga meningar. 

Modernistisk dikt kan lämna sina livsåskådningsfrågor öppna, men psalmer, påpekar 

Selander, är en slags ideologisk litteratur, som har ett ärende. Budskapet, evangelium, måste 

synas, vilket i viss mån också det styr psalmens uppbyggnad. Några mycket avantgardistiska 

psalmer, mycket fria i sitt bildspråk, sorterades ut av Svenska kyrkans kyrkomöten, ofta på 

grund av att de ansågs svåra att förstå eller inte ansågs hålla sig till dogmat.23 Barnpsalmerna, 

som jag har använt, bär spår av ovannämnda modernistiska drag, men t ex Britt G. Hallqvist 

använder gärna slutrim och Anders Frostenson har skrivit andliga sånger med mycket 

varierande stil och förhållande till psalmers formtradition.24 

 

                                                
19 Tom Hedlund. Att förstå lyrik. Stockholm: Ordfronts förlag, 1994, s 12-14. 
20 Anders Frostenson och Erik Routley. Dogmat och dikten-om psalmskrivandets grunder. AF-stiftelsens 

skriftserie nr 5. Stockholm: Verbum 1999, s 13. 
21 Inger Selander. Perspektiv på moderna psalmer. AF-stiftelsens skriftserie nr 3. Stockholm: Verbum 1999, s 

14-41. 
22 Se t ex Margareta Melin om användning av ”mej” och ”dej”-former i sina psalmer. Margareta Melin. ”Fred 

inom oss”. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/  (Hämtad 2019-

04-01). 
23 Selander. Perspektiv på moderna psalmer, s 14-41.  
24 Selander. Perspektiv på moderna psalmer, s 14-41. 

https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
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Musiken i psalmerna har jag valt att inte nämnvärt kommentera. Däremot påverkas 

naturligtvis innehållet och därmed min idéanalys av formen på psalmerna. Tom Hedlund 

menar, att orden och deras kombinationer är oskiljbara från textens innebörd på ett djupare 

plan.25 Jag är medveten om att jag analyserar psalmerna enbart på textplanet och då även 

utelämnar metrisk analys och annan formanalys till största delen. I vissa fall har jag relaterat 

den aktuella psalmen jag analyserar till ett bibelord, som texten ifråga har sin grund i. 

 

En tematisk analys används ibland i samband med att texterna analyseras. Jens Kr. Andersen 

talar i Lille litteraturteori om tema som ”det eller de begrepp verket beskriver med sin 

handling” (Min översättning)26 Det begrepp som verket vill att läsaren skall känna sympati 

för, anger ofta temat och blir en slags norm, som t ex ”kärlek” i pjäsen om Romeo och Julia. 

Ofta kan man sätta detta begrepp i ett motsatspar i en binär uppställning som t ex kärlek-hat 

och även koppla ihop dessa med andra binära par, se om begreppen är över- eller 

underordnade et c.27 Exempel på tematisk, binär analys i barnpsalmerna kan vara, att man i 

dem finner teman för glädje och sorg, ljus och mörker eller att Gud framställs som nära eller 

långt borta. 

 

För att sammanfatta utgår min teori alltså från ett textcentrerat synsätt på skönlitteratur, där 

man är medveten om att tolkningen i sig blir påverkad av det material man har att behandla. 

Psalmer kan ses som en sorts skönlitterär litteratur, lyrik, som har en dogmatisk grund, vilken 

är den jag söker analysera. Lyriska texter är dock teologiskt fragmentariska. Olika svar på det 

man söker är möjliga att finna, men blir aldrig säkra eller heltäckande, beroende på att 

skönlitteratur och även vår tolkning av den är heterogen och inte alltid kan följa ett bestämt 

mönster. Denna uppsats analys följer trots detta en viss struktur. 

 

1.4 Metod  

 

Metoden är att göra en litteraturstudie byggd på tematisk innehållsanalys. För att genomföra 

detta, kommer jag att studera några psalmer och visor riktade till barn från denna period och 

hitta några nyckeltankar kring relationen Gud-människa. Med nyckeltankar menar jag de 

                                                
25 Hedlund. Att förstå lyrik, s 14. 
26 Jens Kr. Andersen. Lille litteraturteori. 1 utg. 1 uppl.  Nørhaven a-s, Viborg: Akademisk Forlag, 1993, s 34.  
27 Andersen. Lille litteraturteori, s 32-37. 



Tros-Livs-C-Uppsats-vt2019  C. Åklundh 

10 
 

centrala, teologiska tankar som kan utläsas ur psalmerna, då de på olika sätt behandlar 

relationen mellan Gud och människor.  

  

Min teologiska utgångspunkt för analysen kommer jag att ha i Lars Thunbergs ”Det saliga 

bytet”. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. Dennes schema över frälsningens 

“från”, det vill säga bakgrunden till den beskrivna situationen hos författaren, “till”, det vill 

säga frälsningens mål och “genom”, alltså det medel med vilken frälsningen sker kommer 

vara mitt raster att tolka texterna, för att komma fram till nyckeltankarna i texterna. Lars 

Thunberg definierar från som ett negativt tillstånd, alltså där en brist eller nöd av något slag 

finns. Frälsningens till är kontrasten till från-et, ett tillstånd av rikedom, lycka, salighet, frihet 

et c. Den situation, som ska undergå frälsning kan präglas av t ex social nöd, oro, osämja m 

m.28 Thunberg kallar sitt sätt att analysera texter för en “elementär strukturell analys av 

frälsningstanken”. 29 Denna analysmodell används för att identifiera utgångspunkten i 

psalmerna, t ex att det råder fiendskap eller ovänskap på jorden. Det är psalmens från. 

Frälsningen sker genom att t ex Kristus kommer till oss som människa. Frälsningens till kan 

då vara en värld utan krig, där vi lever i fred. 

 

Intressanta blir då följdfrågorna om hur synen på människan och hur synen på Gud/ Jesus är 

och hur de framställs. Dessa blir sedan utgångspunkten för att analysera hur relationen 

människa-Gud framställs i barnpsalmerna. Det faktiska och det ideala i denna relation tas i 

föreliggande fall också upp till diskussion. Jag väljer att betrakta “barn” som tillhörande 

kategorin “människa” i min uppsats, då människor ibland i psalmerna är benämnda som barn 

och ibland inte, dessutom framstår de i vissa fall som representanter för den ideala 

människan. Likaså blir Jesus ofta representant för och agent åt Gud i psalmerna, varför jag 

ofta räknar honom till Gudskategorin. På samma sätt hör mina tre kategorier Gud, människa 

och relation ihop och gränserna mellan dem är inte absoluta. De samspelar mellan varandra 

och inbördes inom varje begrepp. 

 

Sammanfattningsvis kommer jag att utgå från följande frågor i min analys: 

Hur ser ”från”, ”till” och ”genom” ut, vad gäller tanken om frälsning; Guds 

frälsningshandlande, i barnpsalmen?  

                                                
28 Lars Thunberg. ”Det saliga bytet”. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien, s 12-13. 
29 Lars Thunberg. ”Det saliga bytet”. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien, s 14.  
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Vilka är nyckeltankarna i barnpsalmen? 

Jag kommer sedan att ordna de svar jag hittar under motsvarande rubrik: Från, Till och 

Genom. Slutligen söker jag för varje psalm identifiera och tolka nyckeltankarna, de centrala, 

teologiska tankar som finns i den, kring relationen mellan Gud och människa. I en 

sammanfattande del kommer jag sedan att behandla det jag har kommit fram till i mina 

tolkningar och dra några egna, övergripande slutsatser. 

 

1.5 Material och avgränsningar 

 

Jag har valt att studera ett antal psalmer eller kyrkliga visor riktade till barn. Att de är 

ämnade för barn framgår av ordval, uppbyggnad och stil och/ eller har de använts i 

barnverksamhet i svenskkyrklig kontext. Flera av psalmerna har också använts för och av 

vuxna, så någon exakt definition av barnpsalm är egentligen inte möjlig, men det 

ovanstående är mina urvalskriterier. Psalmerna har jag hämtat dels från Den svenska 

psalmboken från 1986, dels från Psalmer och visor 76.30 Några av dessa psalmer återfinns 

också i Nya barnpsalmboken från 2001, vilket visar att de har en tradition av att användas 

för barn. Detta ser jag som ett kriterium för att en psalm kan kallas barnpsalm.31 Alla 

psalmer är författade på 1960- eller 70-talet. Jag har inte haft något krav på att sångerna 

formellt har kallats för psalm, men som framgår har de alla haft rollen av sånger, som har 

använts i svenskkyrkliga sammanhang för barn. Här följer en presentation av de psalmer 

jag analyserar. 

 

”Vi sätter oss i ringen” skrevs av Margareta Melin till Kyrkans barntimmar, en 

barnverksamhet inom Svenska kyrkan, som en samlingssång inför gemensam andakt och 

sång. 32 Den tonsattes av prästen, kompositören och psalmförfattaren Lars Åke Lundberg. 

Melin och Lundberg skrev flera psalmer tillsammans. Starten till mycket av den 

utvecklingen var sångerna på LP-skivan ”Vi sätter oss i ringen” från 1972.33 Flera av 

sångerna där har senare kommit in i psalmboken, både titelsången och ”Advent är mörker 

                                                
30  Den svenska psalmboken med tillägg. Stockholm: Verbum förlag AB, 1986 (2002) och Psalmer och visor 76. 

Tillägg till den svenska psalmboken. 1976. 
31 Nya barnpsalmboken. Örebro: Bokförlaget Libris, 2001. 
32 Sv. ps. 608 och Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/ . 
33 Melin. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/  

https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
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och kyla”, vilken också analyseras i denna uppsats.34 Dessutom kom ett nothäfte ut med 

samma namn som LP-skivan runt 1977, där Lundbergs tonsättning av Melins ”Gud bor i ett 

ljus” finns med.35 Fem av Melins sånger för barn kom in i Den svenska psalmboken och 

ytterligare en i ett tillägg 2002.36 

 

”Dina händer är fulla av blommor”37är en psalm, som har tillkommit ur den nyskapande 

kyrkomusik med samtidsspråk, som började skapas i Katolska kyrkan utifrån signalerna 

från Andra Vatikankonciliet.38 Denna psalm, från början skriven på italienska, är skriven av 

organisten och filmmusikkompositören Marcello Giombini. Psalmen var från början tänkt 

att sjungas som växelsång mellan män och kvinnor. ”Le tue mani son piene di fiori”, som 

titeln lyder på originalspråk, översattes av Lars Åke Lundberg tillsammans med Anders 

Frostenson 1970.39 Den fjärde versen är ett tillägg, som en bön till den uppståndne Kristus, 

av Lundberg. Svenska kyrkans kyrkomöte 1975 ville först ändra en rad i den versen till 

”Forma mina händer till tjänst och bön”, men Lundberg fick till slut igenom sin text.40 Till 

1986 års psalmbok har texten till stora delar dock gjorts om.41 I denna uppsats analyseras 

enbart den ursprungliga texten från 1970-talet. Den går förutom i Psalmer och visor 76 att 

läsa i SOU-utredningen från 1975, som föregick denna psalmbok; Psalmer och visor. 

Tillägg till Den svenska psalmboken. Förslag avgivet av 1969 års psalmkommitté , som 

psalm nummer 685.42  

 

                                                
34 Sv. ps. 609. En alternativ melodi till texten skrevs av Torgny Erseus och publicerades i Psalmer och Sånger 

1987 som nummer 484. Båda har sjungits i barnverksamhet/ barnkörsverksamhet i kyrkan. Se bl a Melin. 

Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/. 
35 Sv. ps. 605 och Melin. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/  
36 Melin. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/  
37 Psalmer och visor 76. 676. 
38 Per Olof Nisser. Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer; bakgrund, tema, perspektiv. Stockholm: 

Verbum Förlag AB, 2002, s 42-43. 
39 Karolina Wärn Bråkenhielm. ”En påskpsalm från 70-talet med inspiration från Andra vatikankonciliet och 

spagettivästern” I Botkyrka församlingsblad nr 2 2018, s 22. 

https://issuu.com/botkyrkaforsamling/docs/bfb_1802_260x357_s_1_32_e/22 I refrängen på italienska adresseras 

”min syster och "min bror", min kommentar. Se också Psalmer och visor 76. 676, s 96. 

(Hämtad 2010-05-28) och Nisser.  Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer; bakgrund, tema, perspektiv, s 

42-43.  
40 Andreas G. Holmberg. ”154 Dina händer är fulla av blommor ” 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på 

nätet. 2010-02-19.  http://svps1986.blogspot.com/2010/02/25-hogt-i-stjarnehimlen.html  (Hämtad 2019-05-07) 
41 Den svenska psalmboken med tillägg. Stockholm: Verbum förlag AB, 1986 (2002). Sv. ps. 154. 
42 Psalmer och visor 76. 676 och SOU 1975:3.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den 

svenska psalmboken. Förslag avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:2  

s 100-101, nummer 685. https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm (Hämtad 2019-05-28). 

https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
https://issuu.com/botkyrkaforsamling/docs/bfb_1802_260x357_s_1_32_e/22
http://svps1986.blogspot.com/2010/02/25-hogt-i-stjarnehimlen.html
https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm
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En annan psalm från Psalmer och visor 76, som inte är med i 1986 års psalmbok, är ”Bara 

Johannes”.43 Den är skriven av Britt G. Hallqvist och tonsatt av Bertil Hallin 1971. 

Hallqvist (1914-1997) har skrivit texten till många psalmer, både för barn och vuxna. Hon 

har översatt eller tolkat ett än större antal psalmer. Också denna psalm går att läsa i 1975 

års tilläggsförslag, som nummer 680.44 

 

”Högt i stjärnehimlen” också den från Psalmer och visor 76 är med i min analys och den 

finns också med i 1986 års psalmbok med nästan samma text 45. Dock är det 1970-

talstexten som jag analyserar. Anders Frostenson (1906-2006) är en av de största 

psalmförfattarna i Sverige, med ett stort antal egna verk och bearbetningar i 1986 års 

psalmbok. I tilläggsförlaget har psalmen nummer 739.46 

 

Upphovsrättsliga skäl gör, att jag här inte har citerat hela psalmtexter, utan endast delar av 

dem, men som tidigare har nämnts hittar man texterna i 1986 års psalmbok och i SOU:n, 

psalmbokstilläggsförslaget från 1975, som öppet kan läsas via Kungliga biblioteket.47 Jag 

har också valt att i fotnoterna hänvisa till psalmerna enligt bruklig konvention, som sv.ps. 

och psalmnumret, för att förenkla läsningen. Psalmer och visor 76 har jag hänvisat till med 

psalmbokens namn och psalmnumret. Utförligare information om psalmerna som källor 

finns bland referenserna i slutet. 

 

1.6 Forskningsöversikt 

 

Denna översikt visar på den forskningskontext, som uppsatsen ingår i. Jag har velat visa den 

forskning som tangerar eller rör sig i områden kring ämnet för min uppsats. Det handlar om 

forskning från olika teologiska forskningsområden och från litteraturvetenskap och 

                                                
43 Psalmer och visor 76. 667. 
44 SOU 1975:3.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska psalmboken. Förslag 

avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:2  

s 94-95, nummer 680.  
45 Psalmer och visor 76. 707, Sv. ps. 25. 
46 SOU 1975:3.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska psalmboken. Förslag 

avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:2 ,s 161, nummer 685.  
47 SOU 1975:2.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska psalmboken. Förslag 

avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:1 https://weburn.kb.se/metadata/465/SOU_197465.htm 

 (Hämtad 2019-05-28) och SOU 1975:3.1969 års psalmkommitté. Psalmer och visor. Tillägg till Den svenska 

psalmboken. Förslag avgivet av 1969 års psalmkommitté. Del 1:2 

https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm (Hämtad 2019-05-28). 

https://weburn.kb.se/metadata/465/SOU_197465.htm
https://weburn.kb.se/metadata/466/SOU_197466.htm
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närliggande forskningsområden och den är från olika tider. Det gemensamma för forskningen 

jag nämner, är kopplingen till denna uppsats ämne. Renodlad barnpsalmsforskning har jag 

inte funnit mycket av, som synes i denna framställning. 

 

Docenten i litteraturvetenskap, Inger Selander, har skrivit flera verk, som behandlar psalmer, 

bl a När tron blir sång: Om psalm i text och ton från 2008.48 Denna är koncentrerad kring den 

förnyelse av psalmer, som ägde rum under 1970- och 1980-talen. Eftersom det är en 

litteraturvetenskaplig samling av artiklar, finner man här inte enbart semantiska och 

innehållsmässiga tolkningar, utan också genomgång av rytm, meter, struktur hos psalmer 

liksom historiska och samhällskommenterande tillbakablickar. Ur detta verk har jag hämtat 

en del fakta kring psalmerna, deras tillkomst och bakgrund. Selanders avhandling från år 

1980 heter ”O, hur saligt att få vandra." Motiv och symboler i den frikyrkliga sången.49 Det 

är en komparativ undersökning mellan kyrkopsalm och frikyrklig sång och mellan sången i 

olika frikyrkor, koncentrerad på perioden 1920 till 1950.50 Selander har också skrivit 

Perspektiv på moderna psalmer. Detta är en skrift, där hon kommenterar moderna psalmer 

och hur de kommer till. Bakgrunden är hennes arbete i kommittén för 1986 års psalmbok.51 

Detta verk har även det bidragit med vissa fakta kring psalmerna och deras litterära och 

teologiska ramverk, vilket även har varit till nytta i min analys. 

 

Sven-Åke Selander har skrivit ett tillägg till Allan Arvastsons Den svenska psalmen; Om 

psalmer och visor 1937-1986. I denna kommenterar han de viktiga psalmutgåvor som 

kommit till under denna tid, vad gäller bl a innehåll i psalmerna och deras samband med 

undervisning och liturgi.52 Denna bok har givit en bakgrund till användningen av barnpsalmer 

i Svenska kyrkan.  

 

Psalmernas väg är ett uppslagsverk, som kommenterar text och musik i Den svenska 

psalmboken 1986. I september 2019 kommer band 3 ut, som behandlar psalmerna 421-700. 

Då utkommer även ett tillägg om psalmerna 701-800 och psalmerna i Psalmer i 2000-talet. 

                                                
48 Inger Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2008. 
49 Inger Selander. ”Oh, hur saligt att få vandra”. Motiv och symboler i den frikyrkliga sången. Diss., Lunds 

universitet. Stockholm: Gummesson, 1980.  
50 Birgitta Sarelin. Bokrecension. Folkrörelsesång. (1998-04-25). http://users.abo.fi/bsarelin/recensio.htm 

(Hämtad 2019-03-31). 
51 Inger Selander. Perspektiv på moderna psalmer. AF-stiftelsens skriftserie nr 3. Stockholm: Verbum, 1999. 
52Sven-Åke Selander. Om psalmer och visor 1937-1986. Tillägg till: Allan Arvastson. Den svenska psalmen. 

Lund: Arcus förlag, 1995.   

http://users.abo.fi/bsarelin/recensio.htm
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Denna del är alltså den som främst behandlar barnpsalmerna i psalmboken; psalmer under 

rubriken ”Barn och familj” har nummer 605 till 612.53 Tyvärr har jag alltså inte ännu haft 

tillgång till detta uppslagsverk. 

 

Hymnologen, det vill säga psalmvetaren, Per Olof Nisser har för övrigt skrivit mycket kring 

psalmer och psalmsång och var huvudsekreterare i 1969 års psalmbokskommitté. Hans 

doktorsavhandling i kyrkovetenskap från 2005 handlar bl a om det moderna samhällets 

påverkan på psalmer från efterkrigstiden och framåt och om ungdomspsalm. Den heter Ett 

samband att beakta- psalm, psalmbok, samhälle.54 Änglarna sjunger i himlen och andra 

psalmer; bakgrund, tema, perspektiv  är en samling kommentarer kring ett antal psalmer av 

Nisser, ett material, som bl a går att använda i studiecirklar.55 Denna har varit mig behjälplig 

för vissa psalmbakgrundsdetaljer. 

 

”Vad kräver jag av en barnpsalm” är en artikel från ett forskarseminarium av Britt G. 

Hallqvist från 1977, som tar upp innehåll och form i barnpsalmer, hur teologi framställs och 

borde framställas i dem.56 Denna artikel har mest varit en inspirerande ingång till läsa 

barnpsalmer på ett nytt, analyserande sätt. 

 

Britt G.Hallqvists alster behandlas vidare i Vem var det som kom på vägen? Bibelbruk i Britt 

G. Hallqvists psalmer, en kandidatuppsats i bibelvetenskap av Carl Eric Ericsson från 2017. 

Ericsson visar hur bibeltexter används och bearbetas i Britt G. Hallqvists texter. Ibland dessa 

finns några barnpsalmer. Denna uppsats utgår från schematiska beskrivningar av 

händelseförlopp i psalmer och jämförelse mellan psalmerna och de bibeltexter som kan ligga 

till grund för dem.57 Min uppsats skiljer sig från Ericssons i det att den behandlar just psalmer 

riktade till barn från en viss tidsperiod. Den är heller inte primärt bibelinriktad, vilket 

Ericssons uppsats är, även om texter med uppenbar bibelkoppling sätts i samband med sådana 

avsnitt. Analysen grundar sig annars främst på Lars Thunbergs frälsningsschema som metod, 

då texter studeras. Den tar även upp psalmer från fler än en författare. 

                                                
53 Per Olof Nisser, Inger Selander och Hans Bernskiöld. Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den 

svenska psalmboken. Band 1-3. Visby: Wessman, 2014. 
54 Per Olof Nisser. Ett samband att beakta- psalm, psalmbok, samhälle. Diss., Lunds universitet, 2005. 

Skellefteå: Artos & Norma bokförlag och Per Olof Nisser, 2005. 
55 Nisser. Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer; bakgrund, tema, perspektiv. 
56 Britt G. Hallqvist. ”Vad kräver jag av en barnpsalm?”. s 194-200. I Hymnologiske meddelelser 1977. 
57 Carl Eric Ericsson. Vem var det som kom på vägen? Bibelbruk i Britt G. Hallqvists psalmer. Kandidatuppsats, 

Uppsala universitet, 2017. 
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Du är här i allting. Gud i allt du är. av Elisabeth Cárcamo är ett examensarbete i 

kyrkovetenskap från 2003, som behandlar bl a bilden av Gud i barnpsalmer från 1980-talet 

och framåt. Hon har koncentrerat sig på psalmer skrivna mellan 1992 och 2001. Cárcamo har 

studerat Gudsbild och budskap i psalmerna, men också genom intervjuer med författare velat 

belysa hur barnpsalmförfattare arbetar och vad de vill förmedla.58 Mitt arbete skiljer sig från 

Cárcamos, då jag behandlar en annan tidsperiods barnpsalmer än hennes urval, som är 

koncentrerat från 80-talet och framåt. Jag använder heller inte intervjuer, som hon gör, och 

mitt arbete skiljer sig som synes även från Cárcamos, i det att att min metod är hämtad från 

Lars Thunbergs schema kring frälsning. 

 

Några verk i denna översikt har jag alltså inte direkt använt i mitt arbete, utan jag har här 

velat belysa den forskning, som närmar sig mitt uppsatsämne. Inspiration och information har 

jag ändå fått från flera av verken. Jag har som tidigare nämnts hittat en del fakta till min 

inledning från Inger Selander och Sven-Åke Selander. Per Olof Nissers avhandling om 

sambandet mellan psalm, psalmbok och samhälle har varit mig behjälplig i ett par av 

psalmernas innehållsanalys, i det att jag har fått en bakgrund till psalmernas uppkomst och 

användning. Då min uppsats är textcentrerad och inte författarcentrerad, blir alltså inte t ex 

Cárcamos uppsats något som jag använder mig av i mina reflektioner.  

 

2. Psalmanalys 

 

Här följer en analys av de sex psalmer, som jag har studerat. Först kommer psalmerna från 

Den svenska psalmboken med tillägg, därefter de psalmer, som återfinns Psalmer och visor 

76.59 Ingen annan ordning styr upplägget. Från- till- och genom-tillstånden, inspirerade av 

Thunbergs frälsningsschema, analyseras för varje psalm. Likaså analyseras de nyckeltankar, 

som identifieras.  

                                                
58 Elisabet Cárcamo. ”Du är här i allting. Gud, i allt du är”. Analys av nutida barnpsalmer. Examensarbete 10 

p., Lunds universitet, 2003. 
59 Den svenska psalmboken med tillägg.1986 (2002) och Psalmer och visor 76. Tillägg till den svenska 

psalmboken. 1976. 



Tros-Livs-C-Uppsats-vt2019  C. Åklundh 

17 
 

2. 1. ”Vi sätter oss i ringen”60 

 

Detta är en psalm med två verser. De börjar båda på samma sätt, medan ”refrängerna” inom 

dem är olika. Texten börjar med en fras i presens, som ser ut som en uppmaning: Vi skall 

eller bör sätta oss i ringen och ta varandra i hand. Första person plural är genomgående 

använt. Vardagliga ord och ordformer används; ”varann”, ”jättestor”.61 

 

Från 

I första versen läser vi. "Vi är en massa syskon, som tycker om varann."62 

Läget för mänskligheten, textens från, verkar positivt. Eller är det verkligen det? Även här 

börjar man ändå tänka på eller jämföra med en uppmaning. Textens från siktar på textens till; 

det ideala tillstånd vi i framtiden borde uppnå. Idealtillståndet som nämns är ju en värld frälst 

från fiendskap och där alla är en enda stor familj. Det är inte säkert att detta är uppnått, dock.  

 

Till 

Psalmen har som mål ett samhälle, där alla är vänner och en enda stor familj. De två verserna 

i psalmen slutar vardera med en önskan eller bön kring detta: 

"Och vi vill vara vänner med alla, må ni tro."63 

"Gör en familj av alla"64 

Dessa citat visar att idealsamhället, som möjligen antyddes finnas i och med första versen, 

ännu inte är här. Sången kan därför ses som en bön om frälsning, och den infinner sig, när 

alla har blivit en enda familj, på samma nivå och som samarbetar: "tar varann i hand". Per 

Olof Nisser ser denna psalm som ett av exemplen på psalmer inriktade på nuet och dess 

handling. Människan skall bli mer och mer gudslik och skapelsen skall fulländas till en enhet. 

Särskilt ser han det i bilden av den enade, jättestora familjen av alla människor. Nisser 

betraktar också detta sammankopplat med ett ekumeniskt motiv i psalmen.65 Här kommer 

såväl Guds-folk-tanken som ekumeniksträvandena från Andra Vatikankonciliet in, enligt min 

                                                
60 Sv. ps. 608. 
61 Sv. ps. 608, vers 1 och 2. 
62 Sv. ps. 608, vers 1. 
63 Melin. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/  
64 Sv. ps. 608, vers 2. 
65 Nisser. Ett samband att beakta- psalm, psalmbok, samhälle, s 197-199. Sv. ps. 608, vers 2. 

https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
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mening. Tron växer fram bland vanliga människor tillsammans och alla olika syskon kan 

delta i gudstjänsten på ett jämlikt plan. Psalmen skulle därför även kunna ses som en bild av 

den ideala eller önskade kyrkan. 

 

Genom  

Hur skall detta till genomföras? Vi ser ånyo till relationerna i psalmen: 

"För Gud är allas pappa"66 

Detta är orsaken till att världen är, eller kanske snarare har potential att bli, en enda stor, 

samarbetande familj. Det är frälsningens genom. Gud är frälsaren, Fadern med sin kärlek, dvs 

Gud räddar oss från fiendskap, men också från över- och underordning, eftersom alla är lika 

och sitter i en rund ring, samma tanke som vid runda-bords-samtal och ursprungligen den 

keltisk-fransk-engelska sagan om riddarna kring runda bordet.67 Gud är hänvisad till som 

”pappa”, det vill säga det är Gud som Fadern, som psalmen talar om. Vi har ingen 

frälsningsförmedlare mellan Gud och människor, vilket är ovanligt bland barnpsalmerna.. 

Kristus spelar ingen direkt roll för psalmen, vad gäller tanken om frälsning. 

 

Intressant blir då, att sätta detta i samband med hur den liberala teologin har betraktat 

frälsningen. Den liberala teologin, ibland kallad liberal protestantism, med ursprung i 

Upplysningen, med dess rationalism och uppfattningar om en Gud, som har skapat världen, 

men inte direkt ingriper i den, hade inte sin betoning i frälsningsläran. Man framhöll ofta 

etiken som essentiell. Albrecht Ritschl (1822-1889) och Adolf von Harnack (1851- 1930) var 

exempel på teologer, som betonade Gud som en kärleksfull Fader. Samtidigt blev 

Kristusgestalten för dem mindre viktig. Guds rike blev ett betonat begrepp, liksom varje 

människas själs värde och budet om kärlek.68 Försoningen tolkades t ex hos Harnack som en 

kunskap, som förmedlades till människor via Jesus, att människor är Guds barn.69 Gud som 

Fader, kärleks- och barnbegreppen och att människor skall förstå att de är Guds barn återfinns 

som synes alla i denna barnpsalm. Även om man därmed inte kan dra slutsatsen att den 

                                                
66 Sv. ps. 608, vers 1. 
67 Se till exempel André Lagarde och Laurent Michard. Moyen âge. Les grands acteurs français du programme. 

Anthologie et histoire littéraire. Paris: Bordas. 1985, s 42-45.  
68 Bengt Hägglund. Kristendomens historia. En dogmhistorisk översikt. Lund: CWK Gleerups förlag, 1963, s 

354-358. 
69 Christine Axt-Piscalar. ”Chapter 23. Liberal Theology in Germany.” I The Blackwell Companion to 

Nineteenth-Century Theology. David Fergusson and David A. S. Fergusson (red.). s 468-485. West Sussex: John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2010. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=514446 

(Hämtad 2019-05-14), s 480. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=514446


Tros-Livs-C-Uppsats-vt2019  C. Åklundh 

19 
 

främst återspeglar liberal teologi, kan tankegångarna påminna om dess drag. Psalmen 

utelämnar hur som helst bilden av Kristus som frälsare. 

 

Gud som allas pappa blir det viktiga i denna psalm, som visar Gud som en ganska traditionell 

fadersgestalt, alltså Gud som manligt kodad. Inger Selander kommer i uppsatsen/kapitlet 

”Finns det spår av feministteologi i den svenska psalmboken?” fram till, att de viktigaste 

tankarna från feministteologin, vilken betonar könsmaktordningen som problem, inte finns 

med i psalmboken, utan snarare, att det finns viss påverkan från befrielseteologin.70 Denna 

teologis företrädare länkade samman kyrka med samhälle, ofta inspirerat av vänsterrörelserna 

och den politiska kampen för frihet på 1960- och 70-talen. Jürgen Moltmann och senare 

Gustavo Gutiérrez var företrädare för befrielseteologin. Två av Gutiérrez hörnstenar i sitt 

frälsningsbegrepp var just politisk befrielse och psykologisk befrielse för den fattige, så att 

denne kunde känna handlingskraft att förändra. Den tredje var befrielse från synden. 

Befrielseteologin är däremot besläktad med feministteologin. Befrielseteologin hävdar ett 

perspektiv underifrån och vill de förtrycktas rätt och befrielse. Arne Rasmusson i ”Kyrka och 

samhälle” jämte Inger Selander visar att tankar om icke-hierarki, samhörighet, ansvar och 

liknande finns inom dessa två ”teologier”och även inom andra teologisk-politiska 

strömningar från senare delen av 1900-talet.71 Således talar teologer, som betecknats som 

feministiska, också om kyrkan som en gemenskap av lärjungar på jämlik grund, såsom 

Elisabeth Schüssler Fiorenza. Ninna Edgardh Beckman har talat om kyrkan som koinonia, en 

gemenskap i Gud och med sina medmänniskor, allt kopplat till ett rättvisetänkande. Dessa 

samhörighetsentiteter är viktiga också i denna psalm. Eftersom alla är jämställda och 

likvärdiga i ringen kan psalmen sägas vara påverkad av ovanstående teologiska strömningar. 

 

Nyckeltankar 

De teman som samspelar i psalmen är samarbete, gemenskap och att vara Guds barn, i 

motsats till att inte samarbeta eller se sig som en del av denna familj. Temat gemenskap står 

alltså mot någon form av egoism eller kanske självförverkligande, även på samhällelig grund. 

Dessa tankar kan vara påverkade av politisk teologi, såsom befrielseteologi. Det överordnade 

                                                
70 Selander. Perspektiv på moderna psalmer, s 113-131. 
71 Arne Rasmusson. ”Kyrka och samhälle”. I Systematisk teologi en introduktion. Mattias Martinson, Ola 

Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), s 213-237.. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2007, s 229-232 och 

Selander. Perspektiv på moderna psalmer, s 116-117. 
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temat verkar vara att vara Guds barn, att samla sig gemensamt, eftersom Gud är vår ”pappa”. 

Fadern som traditionell Gudsgestalt har alltså använts parallellt med en mer politiskt 

omstörtande bild av allas jämlikhet. Tradition samsas alltså här märkligt nog med något, som 

påminner om revolution. Konservatism står bredvid förnyelse. Jämlikheten i ringen kan också 

ha ett samband med själva kyrkans förnyelse, Guds-folk-strävanden och ekumenisk vilja.  

 

Nyckeltankar i psalmen är alltså att vi skall samla oss på samma nivå i relation till varandra, i 

en ring, utan över- och underordning, en enda stor familj. Detta är i alla fall vår önskan inför 

varandra och som vi ber om till Gud, som också skall ingå i den stora familjen, som alla 

människors pappa. Han blir allas förälder och vårdnadshavare. Det talspråksmässiga ordvalet 

”pappa” tyder även det på ett närmande mellan Gud och människorna i ringen och över hela 

jorden. Psalmens utelämnande av Jesus som frälsare kan påminna om den liberala teologin, 

där även betoningen på att man skall förstå sig själv som Guds barn, som en del i frälsningen, 

finns med. Vi skall likna Gud i det nya idealsamhället, som en del av psalmens helhetssyn 

och enhetssträvande. 

 

2.2. ”Gud bor i ett ljus”72  

 

Psalmen har två verser. Textens första vers kan ses som en parafras på 

1 Timotheosbrevet 6:16 och Johannesevangeliet 1:9.73 I Första Timotheosbrevet står det om 

"alla herrars herre" som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som 

ingen människa har sett eller kan se. ”Hans är äran och den eviga makten, amen.”74                                                                                                               

 

Från 

 

Från-et är således en värld, där Jesus ännu inte har kommit till oss. Gud bor i ett onåbart och 

oförståeligt ljus, ”dit ingen kan gå”.75 Ljuset ter sig löftesrikt och mystiskt. Problemet för oss 

är ändå, att det finns något som saknas, eftersom vi inte kan uppleva Gud på ett mer konkret 

                                                
72 Sv. ps. 605. 
73 Melin. Barnsång blev psalm. https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/.  
74 1 Tim 6:16. 
75 Sv. ps. 605, vers 1. 

https://melinmargareta.wordpress.com/barnsang-blev-psalm/
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sätt. Psalmen visar omöjligheten för människor att nå och förstå Gud. Det kommer att bli 

ändring på detta, meddelar psalmen sedan: ”Men Gud kommer hit”.76 

 

Till 

Till-et är målet för frälsningen, som det ter sig i texten. En av Guds frälsningshandlingar som 

brukar räknas är inkarnationen och födelsen. Inkarnationen som frälsningshandling, att Gud 

kommer hit, familjemetaforen "som en lillebror" är i Bibeln starten för Jesu verksamhet på 

jorden, vilken fullbordas i och med döden på korset för vår frälsnings skull. Att Gud kommer 

hit, att Gud-”du vill vara här” blir alltså brytningspunkten i psalmen.77 Till-et i psalmen måste 

vara, att vi kan se och förstå Gud, från att Gud bara har bott i ett ljus och även just detta med 

Guds vilja att nå människorna. Gud blir konkret för oss i och med Jesu födelse, visar 

psalmen. Det goda tillstånd som uppnås i och med detta är inte närmare beskrivet, annat än 

den eventuella lyckan över att Gud har blivit vår ”lille bror”.78 Andra versen är förvisso 

formad som en tackbön med ära till Gud över att detta har hänt: ”Ära vare dig, o Gud, som är 

stor”.79 

 

Genom  

I andra versen tilltalas Gud som ett "du", som kommer till oss "som vår lille bror".80 "Duet" 

blir ett barn, buret av Maria. Det är alltså inkarnationen, att Gud blev människa i Jesus, som 

berättas på detta sätt för barn. Eftersom Gud som ljus, en bild även känd från bl a 

Johannesevangeliet, inte kan nås eller förstås, måste något till, som ändrar på denna distans.  

Lösningen för frälsningen är ett barn i Marias mage, som föds som människornas "lille 

bror".81 Förkroppsligandet genom det lilla barnet som kommer till mänskligheten; att "Ordet 

blev kött och bodde bland oss"82 

 

Intressant blir det att återgå till kopplingen till Timotheosbrevet. I detta står att Jesus Kristus 

en gång skall komma tillbaka, men att han nu bor i ljuset efter sin kroppsliga död.  

                                                
76 Sv. ps. 605, vers 2. 
77 Sv. ps. 605, vers 2. 
78 Sv. ps. 605, vers 2. 
79 Sv. ps. 605, vers 2. 
80 Sv. ps. 605, vers 2. 
81 Sv. ps. 605, vers 2. 
82 Joh 1:14. 
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Texten kan i så fall anspela på Kristus liv i ljuset både före, under och efter att han kom till 

jorden. Med Johannes ord i Joh 1:9, kom ljuset in i världen med Kristus.  Textens "du" 

kommer till oss, för att "du vill vara här".83 Den enkla, talspråksmässiga formen gömmer 

stora djup och mysterier; den nära bilden av en lillebror ibland oss knyter ihop ljuset med oss 

och gör det nåbart och förståeligt. Bytet mellan verserna från tredje till andra person 

förtydligar också detta närmande.  

 

Synen på inkarnationen har växlat genom historien. Anselm av Canterbury på 1000-talet och 

senare Thomas av Aquino på 1200-talet såg på inkarnationen som ett slags återupprättelse, 

som ett sätt för Gudamänniskan att gottgöra människornas synder, vilka de inte kan ”betala 

för” själva.84 För Pierre Abélard (1079-1142) innebar inkarnationen snarare, att Gud skulle 

upplysa världen med sin visdom, och få den att älska honom. Abélard gick här tillbaka på 

Augustinus tänkande om inkarnationen som ett sätt för Gud att visa visa sin stora kärlek och 

få en respons av kärlek för detta från människorna.85  

 

Ola Sigurdson talar i ”Kristologi” om, att det finns skillnader inom kristologin. Den kan 

betecknas som låg eller hög. I den moderna teologin, alltifrån Upplysningen och framåt, med 

dess betoning av människan som autonom varelse, blir även synen på Kristus förändrad. Nu 

blir det Kristi mänsklighet, den ”låga” kristologin som kommer i centrum. Tidigare var det 

gudomliga i centrum och mänskligheten mer ett problem. En kristologi nedifrån börjar med 

hur Jesus framställs, särskilt i de synoptiska evangelierna, och försöker identifiera denna 

”mänskliga” historia med Guds historia. Den kristologi, som börjar ovanifrån, utgår från 

Gudssonen som redan finns och blir människa, som t ex i Johannesevangeliet. Risken som 

man ser i en ”ovanifrånteologi” inom modern kristologi är, att Jesu historia och liv framställs 

som alltför abstrakt och att man då förlorar mänskliga, levande detaljer.86  

 

Till-et i denna psalm uppfylls genom att Jesus kommer till oss och blir människa, från att 

enbart ha uppfattats vara i ett ljus. Gus blir konkret och visar sin stora kärlek i ett barn, som 

                                                
83 Sv. ps. 605, vers 2. 
84 Alister E. McGrath. Historical Theology. An introduction to the History of Christian Thought, Historical 

Theology. An introduction to the History of Christian Thought. 2:a uppl. Chichester, West Sussex: Wiley- 

Blackwell, 2013, s 105-108. Detta är förenklat beskrivet; Thomas av Aquino såg många delar i denna 

gottgörelse, där Guds stora kärlek också spelade stor roll. 
85 McGrath. Historical Theology. An introduction to the History of Christian Thought, s 108. 
86 Ola Sigurdson. ”Kristologi”. I Systematisk teologi en introduktion. Mattias Martinson, Ola Sigurdson och 

Jayne Svenungsson (red.), s 167-187. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2007, s 176-180. 
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blir till. Kanske detta tänkande har mer med kärlek och visdom än med syndens gottgörelse 

att göra, just i denna psalm, om vi jämför med ovanstående resonemang om inkarnationen, 

men ingenting uttalat sägs om detta. Psalmen kan sägas präglas av en Gudsnärhet, då 

inkarnationen har inträtt. Mänskligheten hos Jesus blir tydlig i lillebrodern, som kommer till 

den lilla familjen, men också till hela den mänskliga familjen. Ändå står psalmen för en 

teologi ovanifrån, en hög kristologi, eftersom Gud först bor i det onåbara ljuset och sedan 

kommer ”ned” till mänskligheten. Inger Selander har När tron blir sång. Om psalm i text och 

ton pekat på Gudsbilden i modern psalm som företrädesvis immanent, snarare än 

transcendent. Det viktiga är Gud som närvarande i sin skapelse.87 Denna psalm motsäger 

Selanders teori, då den har ett högkristologiskt perspektiv, med en rörelse nedåt, då Gud 

inkarneras som en liten bror till mänskligheten. 

 

Nyckeltankar 

”Gud bor i ett ljus” är på många sätt en dubbelbottnad psalm.88 Det är en psalm, riktad till 

barn och med ett enkelt språk, samtidigt som den sätter ord på djupa och svåra teologiska 

resonemang. Det handlar om varifrån Gud kommer och hur han kommer hit. Temana täcker 

binära par som högt och lågt respektive ovanifrån eller nedifrån inom kristologin. 

Inkarnationen betonar mänskligheten hos Kristus, att han blir ett barn, buret av Maria. Den 

lille lillebrodern och ”Gud, som är stor”89 är ett annat binärt temapar i psalmen. Gud är både 

stor och liten. Att Gud vill vara här och inte där är en annan dikotomi. Familjen som liten 

enhet och samtidigt som symbol för hela mänskligheten är metaforer, som psalmen antyder. 

 

2.3. ”Advent är mörker och kyla”90 

 

Denna psalm har nummer 609 i Den svenska psalmboken med tillägg.91 Psalmen har tre 

verser. De två första inleds med ”Advent är mörker och kyla”, den tredje med ”Advent är 

väntan på Kristus”.92 Psalmen börjar alltså med psalmens titel och fortsätter med:  

                                                
87 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 32. 
88 Sv. ps. 605. 
89 Sv. ps. 605, vers 2. 
90 Sv. ps. 609. 
91 Sv. ps. 609. 
92 Sv. ps. 609. 
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”På jorden är krig och kallt.”93 Människorna drömmer om fred och vänskap, sägs det i första 

versen. Ändå bråkar de och slåss.94  

 

Från 

Psalmens från är en mörk värld, med krig och bråk. Det accentueras av naturen, som också 

den är mörk och kall. Nöd och förtvivlan finns på jorden. För att vara en adventspsalm är 

psalmen i sig alltså mer mörk än hoppfull eller förväntansfull i sitt utgångsläge. Allting det 

mörka är en bakgrund till, att advent är en väntan på att Kristus skall komma och ställa allt 

tillrätta.95 Både vers två och tre kan ses som böner, vers två är ett ”Kyrie eleison” för att detta 

skall inträffa: ”Förbarma dig Gud över jorden”.96 

 

Till 

Psalmens till eller målet för frälsningen är det tillstånd, som önskas uppnås i den tredje 

versen: 

”Och lär oss ta hand om varandra 

och leva tillsammans i frid”97 

En värld utan nöd och förtvivlan, men präglad av fred och vänskap är frälsningens mål. Det 

är också en värld, där vi tar ansvar för varandra som människor.98 

 

Genom 

Till-et, den perfekta värld, som beskrivs i psalmen, genomförs framför allt genom att Gud blir 

människa. Inkarnationen, att Herren kommer hit är även i denna psalm uttryck för en hög 

kristologi eller en kristologi ovanifrån. Gud kommer hit i och med Jesu födelse och psalmens 

ord vädjar: ”Kom Herre, kom hit i tid”.99 En Herre-förbarma-dig-bön finns som nämnts också 

i vers två. Bönen om Herrens förbarmande och deltagande med oss anspelar inte bara på 

advents längtan efter Kristus ankomst, utan är också en bön i ”nutiden”; tiden för psalmens 

                                                
93 Sv. ps. 609, vers 1. 
94 Sv. ps. 609, vers 1. 
95 Sv. ps. 605, vers 3. 
96 Sv. ps. 605, vers 2 och 3. 
97 Sv. ps. 609, vers 3. 
98 Sv. ps. 605, vers 3. 
99 Sv. ps. 609, vers 3. 
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tillkomst. Det köldslagna landskapet, som advent för oss i Sverige ofta ackompanjeras av, 

visar på det, liksom kommentaren om krig och våld, som pågår i omvärlden. Här kan anas 

politisk teologi från 1960- och 70-talet, med dess fredsbudskap.100 

 

Gud skall förutom att komma hit, lära oss att ta hand om och kunna samarbeta med varandra, 

att ”leva tillsammans i frid”.101 Jesu undervisning är en frälsningshandling, som man räknar 

med, vid sidan om inkarnationen, döden på korset och uppståndelsen. Alister E. MacGrath, 

skriver i Historical Theology. An Introduction to the History of Christian Thought att det 

efter 1700 har uppstått en mängd olika frälsningskoncept, som har fått inflytelse i världen. Ett 

av dessa koncept handlar om den moraliska perfektionen. Med grunden i Upplysningen 

betraktade man alltmer Jesus som lärare av moraliskt liv, vilket var detsamma som Guds 

vilja. I utvecklad form hämtade undervisning som frälsningstanke många idéer från 

Immanuel Kant (1704-1824). Denne diskuterade Jesus som moraliskt ideal och kopplade det 

till begreppet ”Guds rike”, då förstått som en sfär av etiska värden. Denna ansats spelade stor 

roll inom den liberala teologin, bl a hos Ritschl, som såg Jesus som en grundare av en 

moralisk kommunitet, omfattande hela universum.102 

 

Nyckeltankar 

De viktigaste tankarna, som angår relationen mellan människa och Gud i denna psalm är, att 

människorna inte lyckas genomföra Guds plan för oss, även om detta är outtalat. Vi lyckas 

inte hålla fred och leva i vänskap. Relationerna mellan människorna är kalla, precis som 

omgivningens mörker och kyla i november-december. Människor både bråkar i det lilla och 

krigar i det stora. Psalmens lösning och frälsning för oss blir att Herren kommer hit ”i tid”.103 

Advent ter sig i texten som en lång, mörk, dyster längtan efter julens ljus och frid. Temapar 

som krig och fred, ovänskap och vänskap och kallt och varmt kan anknytas till texten. Det 

kalla och det varma anspelar också på människors inre egenskaper och deras relationer. 

Frälsningen sker i psalmen genom en hög, ovanifrån riktad teologi, genom att Gud kommer 

hit till oss i och med Kristi födelse. Den är också kopplad till Kristi undervisning. Vi skall 

förbättra oss moraliskt sett, framför allt genom nästankärleken och -omsorgen, för att uppnå 

frälsningen och världen bli god och fridfull, uttrycker psalmen. Nu och då knyts samman med 

                                                
100 Rasmusson. ”Kyrka och samhälle”, s 229-232. 
101 Sv. ps. 609, vers 3. 
102 McGrath. Historical Theology. An introduction to the History of Christian Thought, s 231-233.  
103 Sv. ps. 609, vers 3. 
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omvärldskommentarerna om krig och kyla och nu och då samspelar med varandra i psalmens 

hela innehåll. Den politiska teologins betoning av fred och rättvisa glimtar igenom. Psalmen 

knyter an till advent och Lukasevangeliets budskap: ”/.../och på jorden fred”.104   

 

2.4. ”Bara Johannes”105 

 

Denna psalm återfinns i Psalmer och visor 76 som nummer 667.106 Den består av tre verser, 

som vardera visar korsfästelsescenen, lärjungarnas flykt från platsen och naturens kraftfulla 

svar på händelsen. Sista raderna i varje vers återkommer dock till ”Bara Johannes vid korset 

står kvar”, som för att påminna om denna lärjunges persistens.107 Psalmen framstår som 

tämligen unik i det att det är en barnpsalm, som skildrar Kristi korsfästelse. Inget liknande 

kan hittas i 1986 års psalmbok. Att den är tänkt för barn märks på stilen: ”alla, alla gråter”.108  

 

Från 

Texten utgår alltså från korsfästelsen. Världen är mörk. Jesus skall dö på korset. Lärjungarna, 

Petrus, Jakob och Filippus är nämnda, gråter. De vågar inte vara med vid korsfästelsen. Där 

står bara Jesu mor, Maria, och Johannes. I vers två flyr resten av lärjungarna in i skogen. 

Fortfarande är bara Johannes kvar. I tredje versen dör Jesus.109 Naturen reagerar på 

händelsen; "Solen mörknar/Berget skälver [....] /Himlen svartnar"110 Lärjungarnas svek 

kommenteras: "Alla sviker/ Ingen orkar/ Vara stark och trogen."111 Detta känns även som en 

kommentar till vår tid, eller den tid som psalmen skrevs i. Ingen orkar stå upp för det rätta, 

vara stark, hålla sina löften. "Hoppas Gud förlåter."112 låter en förhoppning i första versen. 

Samtidigt blir det som en bön, som lärjungarna ber för sig själva, men också som psalmen 

uttrycker för alla andra som sviker, en bön för mänsklighetens förlåtelse. "Fader, förlåt dem, 

                                                
104 Luk 2:14. 
105 Psalmer och visor 76. 667. 
106 Psalmer och visor 76. 667. 
107 Psalmer och visor 76. 667. 
108 Psalmer och visor 76. 667, vers 1. 
109 Psalmer och visor 76. 667, vers 1-3. 
110 Psalmer och visor 76. 667, vers 3. 
111 Psalmer och visor 76. 667, vers 2. 
112 Psalmer och visor 76. 667, vers 1. 
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de vet inte vad de gör.” säger Jesus på korset, enligt Lukas.113  Detta med att hoppas på Guds 

förlåtelse, kan betraktas på olika sätt.  

 

Martin Luther (1483-1546) ifrågasatte hela läran om bot, som gällde under medeltiden. 

Förlåtelsen från Gud knyts av honom inte till botgöringen. Guds ger oss förlåtelse enbart 

genom att vi tror. Kristus har sonat våra synder, menade Luther. Prästen och teologen Carl-

Reinhold Bråkenhielm lyfter ändå fram exempel på en mer komplex förlåtelsesyn hos 

ickekatolska teologer. Den nederländske teologen Vincent Brümmer och författaren Lars 

Gyllensten ser bönen om förlåtelse som ett sätt för människan att lära sig någonting om sig 

själv. Bön och ånger kan enligt Brümmer vara företeelser, som inte krävs av Gud, för att vi 

skall bli förlåtna, men som gör förlåtelsen meningsfull för eller införlivad i oss. Bråkenhielm 

ser i dessa resonemang ett samband med människans möjlighet att själv vara förlåtande i 

evangeliernas efterföljd.114 Det är intressant att denna psalm har uppkommit i en luthersk 

kontext, men ändå lyfter upp begreppet förlåtelse på detta möjligt mångtydiga sätt. 

 

Till 

Målet i denna psalm är vår frälsning i och med Jesu död på korset. Vår räddning som 

människor kan också finnas i vårt agerande gentemot varandra, enligt psalmen. Alla har vi 

ett ansvar i detta. Andemeningen tycks vara: Var stark, trogen och modig! Svik inte Jesus, 

och svik inte varandra! Det är grundat i vad Jesus gjorde för oss i och med hans död på 

korset. Johannes, men också Jesu moder Maria, blir i psalmen våra "exempla", ungefär som 

redan Jesu samtida romerska pojkar fick uppställda och berättade för sig i hemmet och i 

skolan. Styrkan hos dessa två ställs mot svagheten och rädslan hos resten av dem, som 

följde Jesus. Jesu undervisning om det rätta att göra som människa, kommer här också in 

som en sorts frälsningshandling. Moraliteten i psalmen återspeglar mycket av det Jesus har 

undervisat om i evangelierna, om såväl trohet som förlåtelse, men påminner också om en 

gammaltestamentlig syn på svek, som i Ordspråksboken och Psaltaren. 

 

                                                
113 Luk 23:34. 
114 Carl-Reinhold Bråkenhielm. Förlåtelse. En filosofisk och teologisk analys. Dialogserien 30. Svenska kyrkans 

kulturinstitut. Stockholm: Proprius förlag, 1987, s 110-115. 
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Genom 

Till viss del kan textens från och genom i denna psalm sägas sammanfalla. 

Utgångspunkten, från-et för psalmen, är den svåra korsfästelsen. Frälsningen och 

räddningen sker för mänskligheten genom den, är psalmens budskap. Ola Sigurdson 

beskriver i ”Kristologi” hur korset predikas om för att människor skall tro. Korset och 

döden på det är en av de frälsningshandlingar, som anknyts till Kristus. I kristen teologi har 

man till denna Kristi försoning för människans skull knutit tre dimensioner, vilka har haft 

olika stor betydelse genom historien.115 Försoning kan betraktas som en förlåtelse för 

synder, som befrielse inom historien, t ex från olika former av förtryck, eller som något 

som förnyar hela universum. Ola Sigurson påpekar, att under de senaste tvåhundra åren har 

försoning antagligen varit något, som man i mycket har ansett angår den individuella 

själen.116  

 

I denna psalm, som inte har fokus på Jesus i första hand, utan på lärjungarna, deras 

handlingar och relationer, ter sig den individuella frälsningen som ett fokusområde. Den 

allvetande, kommenterande berättaren spekulerar i apostlarnas känslor, rädsla och svek. 

Berättaren och/eller de svikande lärjungarna tänker ”Hoppas Gud förlåter”.117 Berättaren 

kan även vara den, som kommenterar det dramatiska slutet: ”hjälp din Son i/denna svåra 

stunden!”.118 Detta kan förutom det allvetande perspektivet påminna om en grekisk kör, 

som kommenterar händelserna i det tragiska dramat. 

 

Samtidigt berättar psalmen hur hela universum deltar i Jesu lidande och accentuerar det i 

grunden omvälvande för hela världen. Berg och himmel svartnar och skakas om av den 

stora händelsen. Vi förstår att någon form av förnyelse blir nödvändig för att reparera 

världen. Försoningen som förnyelse blir här förutsättningen för fortsatt liv över huvud 

taget, verkar det, åtminstone illustreras Jesu död som en stor naturkatastrof i Matteus 

efterföljd.119 Lärjungarna har flytt till skogen i vers två, men eftersom allt skakas om och 

förändras, kan det inte finnas något skydd i flykten heller. Lärjungarna flyr in i ett mörker, 

                                                
115 Ola Sigurdson.”Kristologi”, s 168-170. 
116 Ola Sigurdson.”Kristologi”, s 168-170. 
117 Psalmer och visor 76. 676, vers 1. 
118 Psalmer och visor 76. 676, vers 3.  
119 Matt 27: 45-54. 
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konkret och troligtvis också psykiskt: ”upp i bergen/in i mörka skogen!” 120  

 

Nyckeltankar 

Johannes exempel visar vägen för oss människor i psalmen. "Bara Johannes" är en moralisk 

uppmaning att stå kvar vid korset, finnas kvar hos Jesus, men också finnas kvar för och stå 

upp för våra medmänniskor i svåra stunder.  121 Korset blir metaforen, som binder samman 

himmel och jord, Gud och människa i denna uppmaning. Människan skall sträva efter en 

trogen och kvarstannande relation med Gud, här förkroppsligad i Jesus, och med varandra. 

Det blir psalmens budskap. Temaparen ”stark och trogen” versus svag och svekfull kan 

utläsas ur psalmen, liksom att stanna och stå ut eller fly och ge upp. 122 Maria och Johannes 

blir exempel på den ideala människans handlande, även som riktlinje för den kristna 

människans val. Kristus blir i psalmen till stor del en utgångspunkt, för att få syn på, 

granska och kommentera människorna runt omkring. 

 

Bön och ånger har av vissa teologer setts som ett sätt för människan att göra förlåtelse 

meningsfull, även om det inte krävs för att Gud skall ge den. Kanske kan psalmen påminna 

om en sådan diskussion, utan att ge några direkta svar. Den handlar mer om en mänsklig 

förtvivlan, ånger och oro över en fruktansvärd handling. Frälsningen i psalmen sker genom 

korsfästelsen, som förnyar universum, men också sätter de mänskliga relationerna på sin 

spets och diskuterar individens frälsning. Undervisning om kristen, men även allmän 

biblisk moral om svek kan också skönjas i psalmen och Jesu undervisning som 

frälsningshandling aktualiseras. 

 

2.5. ”Dina händer är fulla av blommor”123 

 

Denna psalm står som nummer 676 i Psalmer och visor 76 124 Psalmen illustrerar 

händelserna, beskrivna i alla evangelierna, då några kvinnor kommer till Jesu grav, för att se 

kroppen och/ eller smörja den med välluktande kryddor. Kroppen finns enligt psalmen inte 

                                                
120 Psalmer och visor 76. 676, vers 2 och 3. 
121 Psalmer och visor 76. 676. 
122 Psalmer och visor 76. 676, vers 2. 
123 Psalmer och visor 76. 676   
124 Psalmer och visor 76. 676 
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där, för Jesus är uppstånden. Sången har fyra verser och kan sjungas i dialogform i verserna, 

mellan två grupper, I och II, vilket är markerat i Psalmer och visor. Man kan se det som en 

dramatisering; en dialog med en av kvinnorna på väg från graven. På så vis blir de som 

sjunger delaktiga i händelserna.125 ”Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte 

att ge dem till?” börjar dialogen med ett vardagligt ”du”-tilltal. Svaret; ”Tänkte ge mina 

blommor åt Jesus. Graven den var tom, han fanns inte där”.126 

 

Från 

Psalmens från är mer tänkt än uttalat. Nuanalysen utgår från en grav ”där han ej längre 

vilar”.127 Jesus grav står för den mörka kontrast som sångens glädjeuttryck utspelar sig mot. 

Vi får föreställa oss sorgen, som byts i glädjen, döden, som byts till livet. Den viktiga 

frälsningshandlingen är i denna psalm uppståndelsen. Från död till liv är psalmens rörelse 

framåt. Vi hinner inte fram till graven, innan vi blir hejdade av en person med ett helt nytt 

glädjebudskap. Så kan man läsa psalmens dramaturgi. 

 

Till 

I vers 2 och tre beskrivs också, hur det faktum att Jesus lever ger livet mening, ljus och glädje 

och gör världen fylld av sång.128 Frälsningens till, dess mål är ett underbart, lyckligt tillstånd, 

utan död och sorg. Hur uppståndelsen och den tomma graven som tecken på dess inträffande 

skall tolkas, har betraktats olika av olika teologer sedan Upplysningstiden, bl a om den skall 

betraktas som en historisk händelse, som går att bevisas, eller inte.129 Redan den tidiga 

kyrkan kopplade samman uppståndelsen med hela världens frälsning och såg detta som 

någonting man upplever gemensamt, tillsammans med andra. Paulus betraktade 

Uppståndelsen som en seger över döden och ett löfte om ett nytt och annorlunda liv för alla, 

som sker genom Kristi död för oss.130  

 

                                                
125 Nisser, Ett samband att beakta- psalm, psalmbok, samhälle, s 230-231. Den italienska titeln är ”Le tue mani 

son piene di Fiori”, se Per Olof Nisser. Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer; bakgrund, tema, 

perspektiv, 42-43. 
126 Psalmer och visor 76. 676. 
127 Psalmer och visor 76. 676. 
128 Psalmer och visor 76. 676, vers 2 och 3. 
129 McGrath. Historical Theology. An Introduction to the History of Christian Thought, s 233-239. 
130 Jfr 1 Kor. 15. Ola Sigurdson. ”Kristologi”. I Systematisk teologi en introduktion. Mattias Martinson, Ola 

Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), s 167-187. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2007, s 182-183. 
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Ola Sigurdsons tolkning av teologihistorien i antologibidraget ”Kristologi” visar att 

uppståndelsen har en karaktär av kärleks- eller nådeshandling, som ges till oss som en gåva. 

Samtidigt har den traditionellt sett tolkats inte bara som något som angår oss efter döden, utan 

också som människors helande och förnyelse i denna värld, vilket även kan ge politisk och 

social sprängkraft. Grunden finns i den självutgivande kärlek, som evangelierna säger att 

Kristus visar i denna handling.131 

 

Detta synsätt kan man utläsa ur psalmen. Det faktum att Jesus har uppstått ingenting, som 

enligt psalmen skall passivisera människor, tvärtom mynnar den fjärde versen ut i den 

kristnas roll, som kommer som en konsekvens av uppståndelsen. Jag-personen, som tidigare 

har frågat ut den lyckliga, sjungande du-personen på väg från den tomma graven, talar här om 

sig själv. Jag-personen har ögon för att se och händer för att tjäna Jesus, som nu har blivit 

”dig”.132 Per Olof Nisser skriver, att de ögon, som beskrivs som glädjefyllda i vers 3, skall 

öva sig i att se andra människor, se det som sker i gudstjänsten m m och inte vara blinda för 

Kristi närvaro. Påsken skall inte ”privatiseras”.133 

 

Genom 

Texten visar en du-person, till synes med händerna fulla av blommor, och man får känslan av 

att denna är ”på språng” eller med andan i halsen. En jag-person frågar ut du-personen om 

varför denna har läppar ”fyllda av sånger”.134 Målet för texten kan sägas uttryckas i den 

fjärde versen. Plötsligt byts här textens ”du”-person mot Jesus, som tilltalas i den. Versen 

börjar med: 

”Det behövs inga blommor till graven. 

Jesus, du har uppstått och bor 

bland oss.”135 

 

Att Jesus inte ligger i graven längre är frälsningens genom, dess medel. Inte bara det, att du-

personen går med blommor till graven är inte direkt något, man kan utläsa ur evangeliernas 

                                                
131 Sigurdson. ”Kristologi”, s 182-183. 
132 Psalmer och visor 76. 676, vers 4. 
133 Nisser. Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer; bakgrund, tema, perspektiv, s 43. 
134 Psalmer och visor 76. 676, vers 2. 
135 Psalmer och visor 76. 676, vers 4. 
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olika versioner, där det talas om välluktande kryddor istället.136 Här kan vi istället tolka hela 

scenen, som något som angår oss idag. Nutidens kristna lägger blommor på gravarna. Om 

inga blommor behövs till graven, kan det gälla alla människor, människor idag, att tron ger 

oss hopp om det eviga livet, verkar psalmen antyda. 

 

Jesus går som synes från tredje till andra person, vad gäller pronomen i psalmen. Han går 

också i psalmen från död till liv och hamnar mitt ibland oss. Det blir ett personligt närmande i 

både psalmens innehåll och i de personformer, som används. Likaså sker i texten ett 

personligt närmande mellan oss och förståelsen av uppståndelsen. Graven är tom, Jesus är 

inte där, vi skall vara glada och ta med oss den glädjen ut i världen, för att tjäna honom, blir 

budskapet. 

 

Nyckeltankar 

Relationen mellan Gud och människa i denna psalm är positiv, hoppfull och full av spänning 

och glädje. En representant för människan, den första du-personen i psalmen, har sett Jesus 

levande, uppstånden efter döden. Intervjuaren av du-personen, jag-personen i psalmen, verkar 

vetgirig och undrar hur man kan bli så lycklig och sjungande. Svaret är genom Jesus, som 

skänker mening åt livet för människan. Uppståndelsen leder till helande och frälsning också 

här och nu, enligt psalmen. Jesus går från ”han” till ”du” under psalmens gång och hamnar 

också mer och mer mitt ibland människorna, som en av oss. Vers fyra sammanfattar och drar 

slutsatser om människans uppgift i Jesu efterföljd och i direkt anslutning till hans 

uppståndelse. Hennes ögon och händer skall se och tjäna Jesus, som representerar det 

gudomliga i denna psalm.  

Genom dialogen i psalmen får vi händelserna i och runt graven återberättade för oss. 

Upplevelsen blir i andra hand, men blir ändå starkt präglad av här och nu, via detaljer om 

ögon, sånger och blommor i händerna.  

 

De teman, som psalmen för fram i ljuset: just ljus, liv, kärlek och glädje har sina naturliga 

binära motsatser i mörker, död, hat och sorg. Graven är tom och mörk, men händerna är fulla 

av levande blommor och framtida möjligheter. Undret och glädjen i och med uppståndelsen 

ger i psalmen en tro på livet och människans goda förmågor. Den binära uppställningen 

                                                
136 Mark 16:1-8, Luk 23: 55-24:12. 
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förstärks också i psalmens inledande (och undervisande?) form av fråga och svar. Psalmen 

förkunnar påskdagens glädjebudskap med fyrfaldiga hallelujarop. 

 

2.6. ”Högt i stjärnehimlen”137 

 

Denna psalm har fem verser. Den börjar med att säga, att vi inte kan finna ”dig” högt på 

himlen band stjärnorna, men att Gud, som tilltalas, går att finna bland oss ”i 

mänskovimlet”.138  Den bygger på orden i Romarbrevet (kapitel 10, vers 8) om att "Ordet är 

nära dig, i din mun och i ditt hjärta".139 Ordet, Kristus gestaltad i ord, finns här hos oss, inte 

någonstans långt borta. Johannesevangeliet om Kristus som Ordet, ho Logos, är också 

något, som kanske även i denna psalm alluderas i texten. "Och Ordet blev människa och 

bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin 

fader, och han var fylld av nåd och sanning."140 

 

Från 

Psalmen börjar med att konstatera, att Gud finns mitt ibland oss, inte ”bortom havet”141 

Utgångspunkten är att Gud är med oss, här och nu. Gud är alldeles nära oss, lika nära som en 

hand, som smeker en kind. Vi kan trots detta inte se honom och kan ha svårt att finna 

honom.142 ”Barnet blomman vinden”143 börjar vers 3. Vinden kan syfta på Anden, såväl som 

på den verkliga vinden. Jayne Svenungsson berättar, att både det hebreiska ordet i Gamla 

testamentet, rûach, och det grekiska i Nya testamentet, pneuma, bland annat kan betyda 

vind.144 Därför syftar psalmen i sin uppbyggnad också på treenigheten. Gud nämns i första 

versen, Ordet (Kristus) i den andra och vinden (Anden) i den tredje.145 En tolkning skulle 

kunna vara, att raden ”Barnet blomman vinden” i sig själv kan ses som en bild för 

treenigheten. Kristus är då barnet, Guds son, blomman är Gud och vinden är Anden. 

                                                
137 Psalmer och visor 76. 707. Nästan samma text finns med i 1986 års psalmbok; Sv. ps. 25. 
138 Psalmer och visor 76. 707, vers 1. 
139 Psalmer och visor 76. 707, Andreas G. Holmberg. ”25 Högt i stjärnehimlen” 1986 års psalmbok som 

melodipsalmbok på nätet. 201och Rom 10:8. 
140 Joh 1:14. 
141 Psalmer och visor 76. 707, vers 2. 
142 Psalmer och visor 76. 707, vers 1, 2 och 3. 
143 Psalmer och visor 76. 707, vers 3. 
144 Jayne Svenungsson. ”Den heliga Anden”. I Systematisk teologi en introduktion. Mattias Martinson, Ola 

Sigurdson och Jayne Svenungsson (red.), s 239-261. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2007, s 241-246. 
145 Psalmer och visor 76. 707. 
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I vers fyra sägs det att ”du-et”, Gud (i form av Kristus), ser på oss ”ur nöd och plåga”146 och 

undrar om vi, som du-person vill vara med honom ”också där”.147 Vi blir alltså i psalmen 

tillfrågade, om vi vill vara delaktiga i den plåga, som Gud bär åt oss. Det är en anspelning på 

Jesus på korset, som tog på sig världens plågor. Kristus uppmanar oss i psalmen implicit att 

dela hans och världen bördor och plågor, att arbeta för det goda mitt i all nöd. Psalmen tar 

alltså sitt avstamp, sitt från, i världens lidanden, mitt i vimlet av människor. Samtidigt 

innebär lidandet och bristen att vi inte kan finna Gud på ett lätt sätt. Vi söker, men finner inte 

Gud, där vi tror- ”kan vi dig ej finna”.148 Man kan jämföra med hemligheten och processen 

hos Jesu efterföljare kring att förstå och se Gud som detta beskrivs i Johanneslitteraturen. Se t 

ex Första Johannesbrevet 4:12-14: ”Ingen har någonsin sett Gud /.../ Vi har sett och kan vittna 

om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.”149 

 

Till 

Målet för frälsningen anges i psalmens femte vers. Vi vet redan från vers två, att svaret inte 

finns ”bortom havet”.150 I vers fem finns svaret från ”jag”. ”Ja, jag vill”.151 Detta kan 

påminna om prästvigningens frågor och svar, men också på den kyrkliga vigseln mellan två 

människor: ”Vill du /.../?” , ”Ja”.152 Brud-/ brudgumsteman är vanliga i gamla, nordiska 

koraler, liksom hos Kristi-brud-mystiker som Bernhard av Clairvaux, och kanske anknyter 

även psalmen här till den traditionen.153 Målet för frälsningen, där ”du-et” , Gud, sägs vara, är 

ljus, mening och att varje människa är älskad och blir förstådd, finner vi i vers fem.154 Vi kan 

enligt psalmen bli delaktiga i detta mål genom att tro på, att säga ja, till Gud. Det förstår man, 

eftersom ”Ja, jag vill” verkar vara utgångspunkten för vers fem.155  

                                                
146 Psalmer och visor 76. 707, vers 4. 
147 Psalmer och visor 76. 707, vers 4. 
148 Psalmer och visor 76. 707, vers 1. 
149 1 Joh 4.12-14. 
150 Psalmer och visor 76. 707, vers 2 och 5. 
151 Psalmer och visor 76. 707, vers 5. 
152 Psalmer och visor 76. 707, vers 4. Se frågan i denna vers! 
153 Joseph Runzo. Global Philosophy of Religion. A Short Introduction. 2 uppl. Oxford: Oneworld Publications, 

2012, s 223-224. Se t ex den gamla, norska folkkoralen ”Herre Jesus gi meg nåde”, vilken kan läsas bl a på 

Folketone: Herre Jesus gi meg nåde-

Korpedagogen.https://korpedagogen.no/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_p

roduct_id=3230&virtuemart_category_id=214&lang=no  

(Hämtad 2019-05-30) 
154 Psalmer och visor 76. 707, vers 5. 
155 Psalmer och visor 76. 707, vers 5. 

https://korpedagogen.no/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=3230&virtuemart_category_id=214&lang=no
https://korpedagogen.no/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=3230&virtuemart_category_id=214&lang=no
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Genom 

Hur skall detta tillstånd av ljus, mening och förståelse uppnås? Svaret, som psalmen ger, är 

alltså i Ordet/ Kristus.156 Frälsningen sker, genom att Gud är med oss, mitt i all plåga och nöd 

och genom att han i form av Kristus tar på sig världens lidande, enligt psalmen. Eftersom vi 

blir tillfrågade, om vi vill vara med Gud också i nöden, alltså att delta andligen i korsets 

lidande, kan man tänka, att vårt medvetande om Kristi död för oss också är del i vår räddning, 

alltså själva tron. Det är dessutom också en av grundsatserna hos reformationsteologen 

Martin Luther, sola fide, genom tron allena blir människan frälst.  

 

Psalmen talar vidare om en treenighet, där Guds frälsningshandling står i centrum. Du- et 

psalmen syftar av allt att döma på Kristus, som dog på korset för oss. Thomas Ekstrand 

skriver att den latinska treenighetsläran betonar Guds enhet. Vincent Brümmer är ett exempel 

på en företrädare för denna lära. Gud visar sig för oss i det att han skapar, frälser och ger liv. 

Gud är därför själv både Skapare, Frälsare och Livgivare.157 Inom vad som kallas ekonomisk 

trinitetslära betonas också Guds liv med oss människor och i sin skapelse.158 Mycket av dessa 

tankar kan sägas återspeglas i psalmens betoning av skapelsen, frälsningen via Kristus på 

korset och livet i vinden och vimlet. 

 

Inger Selander har som tidigare nämnts summerat Gudsbilden i moderna psalmer som mer 

immanent än transcendent. Gud skildras som närvarande i sin skapelse. Själva skapelsen 

framstår också som viktig i moderna psalmer, bl a under påverkan från skapelseteologi från 

Gustav Wingren. Världen sluts in av Gud, samtidigt som han finns mitt bland människorna. 

Det annorlunda eller säregna hos Gud/ Jesus nedtonas, liksom makten, medan mänskligheten 

lyfts fram.159 Enligt Ola Sigurdsons definitioner, kan detta förhållande ses som en kristologi 

”nedifrån”.160  

 

Samtidigt kan man med Sigurdsons definitioner se psalmen som ett exempel på en kristologi 

”ovanifrån”. Det innebär, att Guds son, som redan finns, tar plats bland människorna. Det 

sker i så fall med antydningarna om ”Ordet”, som är talat, men samtidigt kan beteckna Ordet, 

                                                
156 Psalmer och visor 76. 707, vers 2. 
157 Thomas Ekstrand. ”Treenigheten”. I Systematisk teologi en introduktion. Mattias Martinson, Ola Sigurdson 

och Jayne Svenungsson (red.), s 121-142. Stockholm: Verbum Förlag AB, 2007, s 136 och s 139. 
158 Ekstrand. ”Treenigheten”, s 136. 
159 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 32. 
160 Sigurdson. ”Kristologi”, s 176-177. 
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Kristus, som blev kött och tog boning bland oss, om vi talar med Johannes 1:14.161 Högt och 

lågt möts alltså i psalmens metaforer och bilder, både i teologi och naturbilder, vilka växlar 

från den höga stjärnehimlen till den lilla blomman och visar på bredden i skapelsen. 

 

Nyckeltankar 

De stora dikotomierna eller temana i denna barnpsalm är högt och lågt, långt borta och nära, 

naturen och människogemenskapen. Det är där vi enligt psalmen kan finna Gud. Vi hittar 

antydningar om såväl Ande, som Fader och Son, där Frälsaren på korset sammanfattar det 

viktigaste i vår räddning. Vi kan säga ja till Kristus och samtidigt kan vi inte inte väja för 

nöden på jorden, påtalar psalmen. Vi kan vara med Kristus mitt bland människorna i vimlet. 

Genom att vara med Kristus finner vi enligt psalmen ljus och mening, vi blir älskade och 

förstådda. Ordet Kristus och det talade Ordet ger oss svaret, uttrycker ”Högt i 

stjärnehimlen”.162 Psalmen säger att vår frälsning sker på korset och att vi hela tiden måste 

minnas det i vårt arbete bland andra människor, i Guds vackra skapelse och mitt i gatuvimlet. 

 

3. Resultat och sammanfattning 

 

Vad kan man dra för slutsatser och hur kan man sammanfatta de resultat jag har funnit genom 

att analysera dessa sex psalmer? I den här uppsatsen ställde jag frågan: Hur beskrivs 

relationen mellan Gud och människa, särskilt med avseende på föreställningar om frälsning, i 

barnpsalmer och kyrkliga visor för barn från 1960- och 70-talen? I analysen har jag kommit 

fram till följande svar: 

Från 

Från-tillståndet i psalmerna kännetecknas av fyra saker, som är fel, eller behöver förändras. 

Detta tillstånd präglas av dåliga relationer mellan människor, att Gud är onåbar eller 

distanserad, att samhället inte fungerar idealt sätt, utan präglas av våld, krig och nöd och som 

sista, möjliga, men mer sällan uttalade punkt, att döden och lidandet finns. Psalmerna betonar 

                                                
161 Joh 1:14, Sigurdson. ”Kristologi”, s 176-177. 
162 Psalmer och visor 76. 707. 
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av dessa till viss del olika punkter. Mest positiva i sin utgångspunkt är ”Vi sätter oss i ringen” 

och ”Dina händer är fulla av blommor”.163 Den förstnämnda kan ändå sägas komma från 

något, som behöver förändras. Från ojämlikhet behöver vi sätta oss i ringen, på samma nivå 

och samarbeta. ”Dina händer /.../” utgår mer implicit från att plåga och korsfästelse har skett 

innan psalmens ljusa akvarell av Kristi uppståndelse målas fram.164 ”Högt i stjärnehimlen” 

utgör något av ett mellanting vad gäller tragisk utgångspunkt, eftersom den till stor del 

handlar om att ha svårt att finna Gud, men också den grundar sig, likt resten av psalmerna, i 

någon form av brist eller oro.165 Treenigheten är viktig för denna psalms uppbyggnad, där 

även Kristus på korset sätts i samband med människors lidande. Korsfästelsen är även starten 

för händelserna i ”Bara Johannes”, där problemet är lärjungarnas flykt från detsamma, svek 

och att inte stå stark kvar bredvid korset.166 Frågan om att be om förlåtelse, och vad detta kan 

göra för människors förståelse av denna har diskuterats av vissa teologer. Gud har ännu inte 

kommit till jorden inom från-tillståndet i ”Gud bor i ett ljus” och ”Advent är mörker och 

kyla”.167 Dessa psalmer kännetecknas av en ”ovanifrånteologi”, som i bl a 

Johannesevangeliets ”ho Logos”-tanke. Krigstillståndet och den inre kylan människor 

emellan i världen illustreras i adventspsalmens konfliktfyllda, kylslagna från-värld. 

 

Till 

Vad psalmerna siktar mot, deras till, frälsningens mål, är också något delvis olikartat i 

psalmerna, men till-tillstånden hänger samman med varandra på ett annat sätt. Fyra typer av 

till blir de positiva motsvarigheterna till från-et. Till-et kännetecknas för det första av ideala, 

fungerande relationer mellan människor, för det andra av ett idealt, fungerande samhälle och 

för det tredje av att vi ser och förstår Gud och i detta även blir sedda tillbaka. I vissa fall är 

till-et, som en fjärde punkt, i psalmerna kopplat till att död och lidande upphävs.  

 

Psalmerna uttrycker att människor bör hålla sams, vara jämlika och fungera som syskon i 

denna relation. Detta är något, som lyfts fram i de flesta av psalmerna, olika starkt. Möjligen 

är ”Dina händer /.../” undantaget från denna familjerelationsbetoning, även om glädjen över 

                                                
163 Sv. ps. 608 och Psalmer och visor 76. 676. 
164 Sv. ps. 608. 
165 Psalmer och visor 76. 676 och 707. 
166 Psalmer och visor 76. 667. 
167 Sv. ps. 605 och 609. 
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uppståndelsen uttrycks i starka möten.168 Barnpsalmerna återkommer till att vi skall leva 

tillsammans och inte som solitärer, i frid. De hänvisar här till Jesu undervisning. Vi skall 

också ta hand om alla människor, uttrycker psalmerna. Att Jesus frälsar världen på korset 

implicerar som en naturlig följd, att vi får en skyldighet till omsorg och kärlek gentemot 

varandra, mitt i den nöd, som finns i vimlet av människor. I ”Högt i stjärnehimlen” betonas 

detta samband.169 Psalmen skildrar Kristi lidande på korset och låter honom uppmana oss att 

se alla människors lidande, som en följd av detta. Förnyelsen i och med uppståndelsen måste 

ske också i Guds rike här och nu. Här märker vi en typ av diakonalt tankesätt, att vi ska tjäna 

varandra, eftersom Jesus enligt psalmen har tjänat oss. 

 

Förutom det ideala samhället och de ideala relationerna, tar några psalmer fram det viktiga i 

frälsningen till, att vi kan se och förstå Gud. Om vi famlar i de stora rymderna, som i 

”stjärnehimlen”, blir vi lätt vilsna, ensamma och alienerade.170 För att vi skall se och förstå 

Gud, uttrycker två av psalmerna, ”Gud bor i ett ljus” och ”Advent är mörker och kyla” en 

önskan och / eller ett konstaterande om inkarnationen, att Jesus blir en människa mitt ibland 

oss. 171 Man kan även delvis se ”Högt i stjärnehimlen” som en psalm, som talar om 

inkarnationen, då den ser Jesus i vimlet av människor och lyfter fram treenigheten.172 

 

Frälsningens till uttrycks också som ett tillstånd utan död och sorg. Hela världens frälsning 

sker, då Kristus övervann döden. I detta tillstånd råder ljus och meningsfullhet och alla är 

sedda och förstådda. Denna lyckliga beskaffenhet kan utläsas i psalmerna ”Dina händer är 

fulla av blommor” och ”Högt i stjärnehimlen”.173 Fler av de andra psalmerna kan antas ha 

denna situation som tänkt eller drömd bakgrund, trots att man inte kan utläsa det direkt ur 

dem. I ”stjärnehimlen” finns förutom detta ett resonemang om att säga ”ja” till att leva med 

Gud, på ett allmänt eller särskilt sätt.174 

 

                                                
168 Psalmer och visor 76. 676. I det italienska originalet är syskonskapet betonat. Se fotnot under ”Material och 

avgränsningar.” 
169 Psalmer och visor 76. 707. 
170 Psalmer och visor 76. 707. 
171 Sv. ps. 605 och 609. 
172 Psalmer och visor 76. 707. 
173 Psalmer och visor 76. 676 och 707. 
174 Psalmer och visor 76. 707. 
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Genom 

Hur frälsningens till uppnås i barnpsalmerna, alltså vad som är frälsningens genom, varierar i 

de psalmer, som är nämnda i denna studie. Relationerna mellan människa och Gud i 

psalmerna förvandlas och förbättras företeelsen en direkt familjerelation med Gud, genom 

inkarnationen, genom Kristi undervisning och genom korsfästelsen, som leder till 

uppståndelsen och förnyelse av världen. 

 

”Vi sätter oss i ringen” kan sägas sakna Kristus som frälsningsförmedlare, i alla fall är inte 

Kristus nämnd i samband med det idealtillstånd , som psalmen vill uppnå.175  Detta sätt att 

tala om frälsning återfinns i bl a liberal teologi. Gud som Fadersgestalt är den traditionella 

bilden i denna psalm, som dock paradoxalt samtidigt kan sägas uttrycka befrielseteologiska 

eller om man vill feministiskt-teologiska tankar. I psalmerna ”Gud bor i ett ljus” och ”Advent 

är mörker och kyla”, men också implicit i ”Gud bor i ett ljus” är frälsningen som redan 

nämnts under till, beroende av inkarnationen, ordet som blev kött.176 Dessa psalmer visar en 

teologi ovanifrån, en hög teologi, där Gud kommer hit ned för att frälsa oss. Detta går delvis 

emot bl a Inger Selanders resonemang om Gudsbilden i den moderna psalmen som 

företrädesvis immanent.177 Istället märks transcendensen hos Gud tydligt i dessa psalmer. 

Samtidigt är Gud mitt ibland människorna, i vimlet, i ringen av dem. Det mänskliga i 

Gudsbilden kan ses som något lågkristologiskt, på samma gång som relationen mellan 

människa och Kristus beskrivs i högkristologiska termer i psalmerna, som att Kristus kommer 

till oss. Det kan man se i ”Högt i stjärnehimlen” och ”Gud bor i ett ljus”.178 Gud som finns i 

sin skapelse är en viktig bild i dessa psalmer. I adventspsalmen betonas förutom 

inkarnationen också Jesu undervisning, att vi genom moralisk perfektion skall bli lika Gud.179  

 

Korsfästelsen, som väg till frälsning, ses i ”Bara Johannes”.180 Här betonas den individuella 

såväl som den universella frälsningen, och frågan om förlåtelse och Jesu försoning för 

människans skull kommer i centrum. Hela världen måste också bli ny, då den verkar förstöras 

i grunden. Våra skyldigheter att arbeta för det goda i samhället, som människor i korsets 

skugga, påminner alla psalmer mer eller mindre om, även om ”ringen”-psalmen möjligtvis tar 

                                                
175 Sv. ps. 608. 
176 Sv. ps.605 och 609, Psalmer och visor 76. 707 och Joh 1:14 
177 Selander. När tron blir sång. Om psalm i text och ton, s 32. 
178 Sv. ps. 605 och Psalmer och visor 76. 707. 
179 Sv. ps. 609. 
180 Psalmer och visor 76. 667. 



Tros-Livs-C-Uppsats-vt2019  C. Åklundh 

40 
 

det jämlika tillståndet som någonting redan givet.181 Förnyelsen, som skall ske också i Guds 

rike här och nu, återkommer också i ”Dina händer är fulla av blommor”.182 Uppståndelsen är 

i denna psalm vägen till frälsning. Korsfästelsen har redan skett och psalmen visar med sina 

överflödiga blommor i du-personens famn, att det eviga livets löfte gäller för oss alla.  

 

Nyckeltankar  

Nyckeltankarna i de barnpsalmer från 1960- och 70-talet, som har tagits upp i denna uppsats, 

angår många företeelser. Familjerelationsbetoning är viktigt i psalmerna. Samarbete, 

gemenskap och jämlikhet lyfts fram som önskade tillstånd, till skillnad från dessas motsatser: 

t ex egoism, ensamhet och ojämlikhet. Högt och lågt möts i både bildspråk och på olika sätt i 

de teologiska sambanden. Gud måste gå in, komma ner till oss, för att vi skall sluta bråka och 

lösa våra konflikter och krig, uttrycker psalmerna. De visar på Guds olika roller av Skapare/ 

Fader, Kristus/ Frälsare/Son och Ande. Samtidigt förmedlar psalmerna att vi själva bör dra 

slutsatser av den försoning, som Kristus har skänkt oss på korset, genom att se honom som 

vår förebild. Enligt psalmerna måste vi förbättras moraliskt och arbeta för varandra, för ljuset 

och mot mörkret. Självklart finns både mörker och ljus både inom och utom oss, vilket 

psalmerna talar om på olika sätt. Starka, trogna och fasta istället för svaga, svikande och 

vacklande är ideal, som uppställs för människorna i barnpsalmerna.  

 

Diskussion och framåtblick 

Om vi blickar framåt, skulle en intressant, framtida forskningsuppgift som denna uppsats 

aktualiserar kunna vara, hur barnpsalmer får barn att uppfatta teologi. Man skulle också 

kunna studera barnpsalmens utveckling teologiskt i ett längre historiskt perspektiv, och även 

studera teologin i nutidens barnpsalmer, på ett mer ingående sätt än som har gjorts inom 

litteratur- och kyrkovetenskap. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt kunde säkert vara 

fruktbara i sådana strävanden. En barnpsalm angår så mycket. Den kan studeras ur många 

aspekter och inom många fält och forskningsområden.  

 

Utanför vetenskapssamhället kan frågorna, som uppsatsen aktualiserar, kanske framför allt 

vara av intresse för Svenska kyrkan. De teologiska tankar och frågor, som finns i barnpsalmer 

                                                
181 Sv. ps.608. 
182 Psalmer och visor 76. 676. 
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och andra sånger i kyrkan kan vara det första, som barn möter. Detta första möte borde spela 

stor roll för vilka barnpsalmer, som kyrkor använder, för vilka barnpsalmer som skapas i 

framtiden och för vilka ramar och möjligheter, som finns för detta. 1960 och 70-talens 

psalmskapande radarpar, ofta från olika yrkesgrupper, kan inspirera till nya former och 

omständigheter kring att skriva psalmer, även om staten inte på samma sätt idag är samma 

partner till kyrkan som då, vad gäller styrning och ekonomi.  
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